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ROZDZIAŁ I 
O panowaniu króla Dom Pedra, ósmego króla Portugalii, i o warunkach, 

jakie wtedy istniały 

Gdy zmarł król D.1 Afonso, jak to słyszeliście, zaczął panować 
jego syn, infant D. Pedro, mając trzydzieści siedem lat, jeden 
miesiąc i osiemnaście dni. 

Ten król D. Pedro bardzo się jąkał. Był zawsze wielkim 
amatorem polowania i jazdy konnej, gdy był infantem, a po- 
tem królem; posiadał wielki dom łowczych i chłopców nagania- 
czy, ptaków łownych i psów różnych rodzajów do takich rozry- 
wek. Był przyjacielem dobrego stołu, nie będąc jednak bardziej 
żarłoczny, niż to się godzi, i jego jadalnie wszędzie, gdzie podró- 
żował, były na widoku wszystkich, pełne jedzenia, bardzo ob- 
ficie zaopatrzone. 

Był wielkim opiekunem szlachty rodowej. W tamtych cza- 
sach nie zwykło się było mawiać „jest wasalem", ale synem, 
wnukiem lub prawnukiem szlachcica rodowego. I — również 
wedle zwyczaju — contia2, którą teraz nazywa się maravedi, 
dawano im w kołysce, ledwo syn szlachcica się narodził, i niko- 
mu więcej. Ten król bardzo powiększył contias szlachcicom po 
śmierci swego królewskiego ojca, który aczkolwiek był czło- 
wiekiem dzielnym i pełnym różnych doskonałych zalet, był 
oceniany jako skąpy i mało szczodry. Król D. Pedro, przeciw- 
nie, dawał chętnie, do tego stopnia, że wielokrotnie mawiał, 
by popuszczono pasa, a nie bardzo go wówczas zaciskano, aby 
obficiej mógł dawać, i że w dniu, w którym nic nie dawał, 

1 D. — skrót od „Dom" lub „Dona" (tytuł przysługujący królom, członkom 
rodziny królewskiej, przedstawicielom wysokiej szlachty i dostojnikom kościel- 
nym). 

2 C o n t i a — stały dochód, który otrzymywali tzw. wasale królestwa, nie- 
zależnie od swej osobistej fortuny. Wypłata contias odbywała się. bądź w postaci 
pieniędzy, bądź w postaci darowizn ziemi. Poza tym wasale otrzymywali subsydia 
z okazji małżeństwa. 



nie powinno się go uważać za króla. Był też chętny w speł- 
nianiu próśb tych, co prosili o dobra i łaski, i czynił to tak 
ochoczo, że nikt nie musiał wyczekiwać w jego domu na speł- 
nienie prośby. 

Bardzo lubił wymierzać sprawiedliwość właściwie i jak ten, 
co spełnia funkcje sędziego, jeździł po królestwie; po odwie- 
dzeniu jednej części nie zapominał udać się do drugiej, tak 
iż rzadko się zdarzało, aby w jednym miejscu przebywał przez 
miesiąc. Bardzo dbał o przestrzeganie praw i był chętnym 
wykonawcą wyroków sądowych. Starał się, jak mógł, aby 
ludzie nie rujnowali się suplikami i długotrwałymi sporami. 
A jeśli Pismo Święte stwierdza, iż gdy król nie jest sprawie- 
dliwy, przychodzą burze i strapienia na lud, takiego powiedze- 
nia nie można zastosować do tego króla, gdyż nie zdarzyło się 
podczas jego panowania, aby komuś, kto zasłużył na śmierć 
za morderstwo, przebaczono czy aby za inne przestępstwo od- 
puszczono karę śmierci lub zmieniono ją na inną, która po- 
zwoliłaby złoczyńcy ujść z życiem. 

Wszystkich nagradzał za usługi, jakie mu wyświadczali, i nie 
tylko jemu, ale także i jego ojcu. Nigdy nie odebrał nikomu, 
czegoś, co dostał od jego ojca, raczej podtrzymywał darowiznę 
i jeszcze ją zwiększał. 

Ten król nie chciał się żenić po śmierci Dony Ines, ani gdy 
był infantem, ani potem, kiedy panował.3 Ale miał nałożnice, 
z którymi sypiał, z żadnej wszakże nie miał dziecka, poza 
jedną panią pochodzącą z Galicii, zwaną D. Tereja, a ona uro- 
dziła mu dziecko, które nazwano D. Joao, który potem był 
Mistrzem zakonu Avis, a wreszcie królem, jak się później do- 
wiecie. 

Ten urodził się w Lizbonie jedenastego kwietnia, o trzeciej 
po południu, w pierwszym roku jego panowania; i póki był 
mały, rozkazał król wychowywać go Lourencowi Martinsowi 
de Praca, jednemu z czcigodnych obywateli tego miasta, który 
mieszkał obok kościoła katedralnego, w miejscu nazywanym 

3 Jako infant był żonaty po raz pierwszy (1328) z Blanką Kastylijską, porzucił 
ją, a następnie ożenił się z córką Konstancji Aragońskiej i księcia de Peńafiel, 
Konstancją (1336), która zmarła w 1345 r. 



Placem dos Escanos. A potem dał go na wychowanie D. Nuno- 
wi Freire do Andrade, mistrzowi kawalerów Zakonu Chrystu- 
sowego. 

ROZDZIAŁ VI 
O tym, jak król kazał ściąć dwóch swoich dworzan, gdyż okradli pewnego 

Żyda i zabili go 

Ten król D. Pedro, jak długo panował, surowo przestrzegał 
sprawiedliwości bez ulegania afektom, zachowując taką równość 
w stosowaniu prawa, że nikomu nie przebaczał winy popeł- 
nionej, nawet gdy kto należał do jego dworu lub gdy bardzo 
kogoś lubił. A jeśli mówią, że szczęśliwy jest król, który sam 
bada zło i gwałty uczynione biednym, trzeba nam o tym opo- 
wiedzieć między innymi, bowiem lubił ich słuchać i dbać o ich 
prawa. W ten sposób wszyscy żyli w pokoju. 

Był również tak pilny w wymierzaniu sprawiedliwości, 
szczególnie tym, co objawiali złe instynkty, że na swoich oczach 
kazał ich torturować, a kiedy nie chcieli wyznać winy, roz- 
bierał się ze swoich królewskich szat i własną ręką chłostał 
złoczyńców. Jego doradcy i niektórzy inni krytykowali go 
z tego powodu, ale on gniewał się na nich i nikt go nie mógł 
przekonać. 

Rozkazywał, aby wszystkie przestępstwa były sądzone tylko 
w jego obecności, a jeśli dowiedział się o złodzieju czy złoczyń- 
cy w okolicy bardzo odległej od miejsca, gdzie się sam znaj- 
dował, zwracał się do jakiegoś zaufanego człowieka, obiecując 
mu łaski za to, że pojedzie po złoczyńcę, rozkazując mu, aby 
się tak długo nie pokazywał, aż onegoż nie przywiezie. I tak 
sprowadzali mu winowajców złapanych na krańcu królestwa 
i stawiali przed jego oblicze, gdziekolwiek by był. I wstawał 
od stołu, jeśli przychodzili w godzinie jego posiłku, aby zaraz 



ich poddać torturze, i sam przykładał do tego ręki, gdy widział, 
że nie chcieli się przyznać, chłoszcząc ich okrutnie, aż to uczy- 
nili. 

W każdym miejscu, do którego król się udawał, zawsze 
znajdował się czekający człowiek od bicza, taka była jego fun- 
kcja; kiedy królowi przyprowadzono złoczyńcę, zaraz mówił: 
„Wołajcie tego a tego, niech przyniesie bicz." I zaraz bez zwłoki 
ów się zjawiał. 

A ponieważ piszemy, że był sprawiedliwy w rządzie nad 
swym ludem, dobrze będzie, byście usłyszeli o dwóch czy trzech 
przypadkach i zobaczyli, w jaki sposób postępował. 

Zdarzyło się, że kiedy znajdował się w zamku w Belas, 
który kazał zbudować, dwaj czy trzej giermkowie, którzy 
z nim przebywali od długiego czasu, postanowili na spółkę 
okraść pewnego Żyda, który chodził po wsiach sprzedając ko- 
rzenie i inne rzeczy. I rzeczywiście poszli poszukać tego bru- 
dnego łupu i okradli Żyda ze wszystkiego, a co gorsza, zabili. 
Fortuna, która była im przeciwna, sprawiła, że zaraz ich za- 
trzymano i zaprowadzono przed króla, tam gdzie się znajdował. 

Król, kiedy ich zobaczył, bardzo się uradował, że ich zła- 
pano, i zaczął ich pytać, jak to wszystko było. Oni, myśląc, 
że długie dworakowanie i służba, jaką mu świadczyli, skłonią go 
do postąpienia z nimi inaczej, niż to czynił z innymi osobami, 
zaczęli zaprzeczać mówiąc, że nic nie słyszeli o takiej sprawie. 
Król, który już wiedział, jak było, powiedział, że nie powinni 
zaprzeczać dłużej i albo sami wyznają, albo on ich zmusi do 
wyznania prawdy za pomocą okrutnej chłosty. Oni zaś zaprze- 
czając zobaczyli, że król chciał przyłożyć ręki do tego, o czym 
mówił, i przyznali się do wszystkiego, co się stało. 

Król uśmiechając się powiedział, że dobrze zrobili, iż chcąc 
obrać zawód złodziejski i zabijać ludzi na drogach, uczyli się 
najpierw na Żydach, by potem zabrać się do chrześcijan. 
A mówiąc te i inne słowa spacerował przed nimi tam i z po- 
wrotem. Zdaje się, że gdy przypomniał sobie, iż wychowali 
się na dworze, a teraz miał ich śmiercią pokarać, łzy mu na- 
płynęły do oczu. Potem ostro przeciw nim wystąpił, ganiąc 
za to, co zrobili, i tak chodził czas jakiś. 



Ci, co byli obecni i przyglądali się temu, nie rozumiejąc 
dobrze, co mówił, nalegali bardzo, prosząc o łaskę dla nich i mó- 
wiąc, że nie byłoby dobrze, by za marnego Żyda postradali 
żywot tacy ludzie, i że lepiej pokarać ich zesłaniem czy inną 
karą, aby nie okazywać tym, których wychował, tak wielkiej 
surowości za pierwsze przewinienie. Król, słuchając ich wszy- 
stkich, ciągle odpowiadał, że po Żydach przyszłaby kolej na 
chrześcijan. W konkluzji tej i innych racji kazał ich ściąć. 
I tak zrobiono. 

ROZDZIAŁ VII 
O tym, jak król chciał wychłostać biskupa za to, że spał z zamężną 

kobietą 

Król wymierzał sprawiedliwość nie tylko takim, wobec których 
było słuszne to czynić, jak ludzie świeccy i im podobni, ale 
serce jego płonęło tak gorącym pragnieniem karania złych, iż 
nie szanował nawet jurysdykcji kościelnej, tak zakonów mniej- 
szych, jak i większych. A jeśli go proszono, by kazał oddać 
kleryka jego wikariuszowi, odpowiadał, żeby go zaprowadzono 
na szubienicę i w ten sposób zostanie oddany Jezusowi Chry- 
stusowi, który jest jego wikariuszem, aby na tamtym świecie 
wymierzył mu sprawiedliwość. On sam własną ręką chciał ich 
karać i poddawać chłoście, jak to zamierzał uczynić z pewnym 
biskupem w Porto, o czym wam opowiemy. 

Pewne jest — i nie trzeba w to wątpić — że król, wyjechaw- 
szy z prowincji Entre Douro e Minho, aby się udać do miasta 
Porto, został powiadomiony, iż tamtejszy biskup, który pod- 
ówczas miał wielką sławę, bogactwo i godności, sypia z żoną 
jednego mieszczanina spośród znaczniejszych w owym 



mieście,4 a ten nie ośmiela się protestować z obawy przed po- 
gróżkami śmierci, jakie biskup mu czynił. 

Kiedy król to usłyszał, chciał się dowiedzieć, jak to było, 
i nie mógł się doczekać dnia spotkania z biskupem, aby go 
zapytać. 

Zaraz nie zwlekając, gdy dojechał na miejsce, posilił się 
i kazał powiedzieć biskupowi, aby przyszedł na dwór, bo go 
potrzebuje w sprawach jego służby. Zanim nadszedł biskup, 
porozmawiał ze swymi odźwiernymi, aby ci — kiedy już biskup 
wejdzie do komnaty — usunęli wszystkich ludzi z zamku, za- 
równo biskupów, jak i innych, nawet gdyby należeli do Rady 
[Miejskiej], i powiedzieli im, by powrócili do domów, gdyż 
chce uczynić coś, co nie może się stać w ich obecności. 

Gdy biskup przyszedł, udał się do komnaty, gdzie był król, 
a odźwierni kazali wyjść wszystkim jego ludziom, tak iż dwór 
opustoszał. Jak tylko król zobaczył, że jest sam z biskupem, 
rozebrał się i pozostał jeno w szacie ze szkarłatu. Własnoręcz- 
nie ściągnął z biskupa jego szaty i zaczął go wzywać, aby wy- 
znał prawdę w sprawie przestępstwa, o jakie go oskarżano, że 
był winien. A mówiąc to trzymał w ręku wielki bicz, by go 
wychłostać. 

Słudzy biskupi, widząc od samego początku, że ich się usu- 
wa tak jak wszystkich innych i nikt się nie ośmiela tam wejść, 
a wiedząc, co biskup robił, i przydając do tego osobę króla oraz 
jego zachowanie w takich przypadkach, zaraz powzięli podej- 
rzenie, że król mu zgotuje jakąś brzydką niespodziankę. Udali 
się zatem spiesznie do starego hrabiego i do mistrza Zakonu 
Chrystusowego, D. Nuna Freire, i do innych zaufanych z jego 
Rady, aby nie zwlekając wspomogli biskupa. 

Poszli oni natychmiast do króla, ale nie odważyli się wejść 
do komnaty z powodu zakazu, jaki wydał, a tylko jeden Gon 
calo Vasques de Gois, sekretarz króla, powiedział, że chce wejść, 
aby mu pokazać listy, jakie w wielkim pośpiechu przywieziono 
od króla Kastylii. Pod tym pozorem udało im się wejść i zna 

4 Byli to homens-bons (boni-homines), najbardziej godni zaufania ludzie, 
zamożniejsi mieszczanie lub rolnicy, którzy spełniali różne funkcje administra- 
cyjne w miejscach swego zamieszkania. 



leźli króla z biskupem w sytuacji, o jakiej wspomnieliśmy, 
ponieważ nie mogli mu go wyrwać z rąk, jęli prosić, aby oka- 
zał łaskę i nie bił go, gdyż tym sposobem, nie zachowując ju- 
rysdykcji papieskiej, zirytuje papieża, tym bardziej że własny 
naród nazywa go katem, który własnoręcznie karze ludzi, rzecz, 
która mu nie przystoi, choćby oni byli największymi złoczyń- 
cami. 

Z powodu takich i innych racji osłabł w królu jego dziki 
gniew, a biskup wyszedł od niego ze smutnym obliczem i ser- 
cem zmąconym. 

ROZDZIAŁ VIII 
O tym, jak król kazał pozbawić męskości jednego swego giermka, gdyż 

sypiał z kobietą zamężną 

Był również król Pedro bardzo dbały o kobiety, zarówno swego 
dworu, jak domów swych urzędników i domów swego ludu. 
I wielce karał tych wszystkich, którzy spali z kobietami za- 
mężnymi lub dziewicami, a także z zakonnicami. 

Zdarzyło się, że był na jego dworze pewien korregidor 5 zwa- 
ny Lourengo Goncalves, człowiek bystry i rozsądny; wypełnia- 
jący wszystko, co mu król polecił, i nie zepsuty żadnymi per- 
fidnymi prezentami, które wypaczają sądy ludzkie. A ponieważ 
król uważał go za uczciwego i szczerego, miał wielkie doń za- 
ufanie i bardzo go lubił. Ten korregidor utrzymywał swój dom 
i swój stan z wielką godnością, był bardzo przystępny i towa- 
rzyski i był wówczas ponoć w średnim wieku. Jego żona zwa- 

5 Korregidor — urzędnik królewski, nadzorujący wymiar sprawiedliwości. 
Jego funkcje zresztą bywały szersze, gdyż jako reprezentant autorytetu królew- 
skiego nadzorował również wszelką działalność administracji, a także rozstrzygał 
spory i załatwiał skargi. 



ła się Katarzyna Tosse, dzielna, miła i bardzo strojna, o wdzię- 
cznym zachowaniu i z dobrego towarzystwa. 

W tym czasie był u króla pewien dobry giermek, dla wielu 
młodzieniec i człowiek przedni, pełen wybitnych talentów: 
wówczas znakomity turniejowiec oraz jeździec, wielki znawca 
polowania z nagonką, łowczy, zapaśnik i szczególnie zręczny 
w ćwiczeniach cielesnych, posiadający wszystkie zalety przyna- 
leżne dzielnym ludziom. Nazywał się Afonso Madeira i za jego 
zalety król bardzo go kochał, darząc obfitymi łaskami. 

Ten giermek zakochał się w Katarzynie Tosse i nie przewi- 
dując niebezpieczeństw, jakie stąd mogły spaść na niego, tak 
gorąco oddał się miłości do niej, że nie spuszczał z niej oczu peł- 
nych pożądania, przeniknięty swoją miłością. Ale ponieważ miej- 
sce i czas nie były sposobne, by mógł z nią porozmawiać tak, jak- 
by chciał, ani by mu dać okazję drobiazgowego wyznania swej 
nieuczciwej miłości, zawarł z dworskim ochmistrzem tak wielką 
przyjaźń, że gdziekolwiek król jechał, czy to była osada, czy 
jakaś wieś, zawsze Afonso Madeira musiał być ulokowany obok 
albo bardzo blisko korregidora. I od dłuższego już czasu trwało 
to bliskie mieszkanie, a giermek był uprzejmy z jej mężem, 
wdawał się z nim w rozmowę, aby uniknąć wszelkich podej- 
rzeń. 

Afonso Madeira śpiewał i grał, jego dworność i zalety zo- 
stały już opisane, tak więc z okazji owej bliskości, z dawna 
żywionego uczucia i częstych rozmów zażyłość między nim 
i Katarzyną Tosse zrodziła taki owoc, że doszedł on do speł- 
nienia swych długotrwałych pragnień. 

A ponieważ takie zdarzenia nie są z rodzaju tych, które dłu- 
go utrzymują się w tajemnicy, dowiedział się król o całej spra- 
wie i nie mniej się tym przejął, niż gdyby Katarzyna była jego 
własną żoną lub córką. I chociaż król bardzo kochał tego gierm- 
ka (bardziej, niż tu można powiedzieć), odłożył na stronę całą 
sympatię, kazał go złapać w jego komnacie i uciął mu ten czło- 
nek, który mężczyźni najwięcej sobie cenią. Afonso Madeira 
został obandażowany i wykurował się, ale utył w nogach i na 
ciele i żył pewien czas z twarzą pomarszczoną i bez brody. Po- 
tem zmarł naturalną śmiercią. 



ROZDZIAŁ IX 
O tym, jak król kazał spalić żonę Afonsa Andre, i o innych karach, które 

polecił wykonać 

Kto słyszał o podobnej karze jak ta, którą wymierzył żonie 
Afonsa Andre, poważanego kupca, mieszkańca Lizbony? 

Ów brał udział w turnieju na ulicy Nowej6, jak to było 
w zwyczaju, gdy królowie przybywali do miasta, a kupcy oraz 
inni obywatele miasta uczestniczyli w świątecznych turniejach 
z dworzanami. Król był obecny, a ponieważ miał wiadomość 
pewną, iż żona kupca zło mu wyrządza, uważał, że przyszedł 
czas, by ją odnaleźć i złapać na gorącym uczynku. Przez szpie- 
gów, w tajemnicy i bardzo skrycie została ona przyłapana na 
tym, o co ją oskarżano; król kazał ją spalić, a jej przyjaciela 
ściąć. 

Mąż, który dalej brał udział w turnieju, dowiedział się o tym, 
kiedy skończył się turniej; poszedł do króla, aby się poskar- 
żyć na to, co mu uczynił. Zanim się odezwał, król, ledwie go 
zobaczył, poprosił go o nagrodę za to, co kazał uczynić dla nie- 
go, mówiąc, że na niewiernej żonie już go pomścił i na czło- 
wieku, który mu przyprawiał rogi; i że on, mąż, wiedział lepiej 
od niego, jaka to była kobieta. 

Co powiemy o Marii Roussardzie, kobiecie zamężnej, którą 
mąż zgwałcił przed ślubem, co wówczas nazywano roussar, czyn, 
za który ściągnął na siebie karę śmierci? Mając już w stanie 
małżeńskim synów i córki, żyli oboje w wielkiej miłości. Ale 
król usłyszawszy, że nazywają kobietę takim przezwiskiem, i do- 
wiedziawszy się, jak się wszystko odbyło i jak się ułożyli po- 
bierając się, aby o tym postępku więcej nie mówiono, dla uczy- 
nienia zadość sprawiedliwości, kazał go powiesić, a żona wraz 
z dziećmi biadała po nim. 

6 Główna ulica Lizbony w owych czasach. 



Nie pomogły prośby, kiedy król będąc w Bradze kazał uciąć 
głowę Alvaresowi Rodriguesowi de Grade, jednemu z dobrych 
giermków z Entre Douro e Minho, z dobrą parantelą, przeciął 
bowiem pewnemu rolnikowi obręcz na kadzi z winem. 

A ponieważ jeden z pisarzy skarbowych otrzymał jedenaście 
funtów i pół za plecami skarbnika, kazał go powiesić i nie po- 
mógł ani stary hrabia7, ani Beatrix Dias, królewska kochanka. 
I tegoż dnia zostało ukaranych jak ci dwaj jedenastu ludzi, jako 
złodzieje i złoczyńcy. 

Nie pominiemy opowiadania o pewnym dobrym giermku, bra- 
tanku Joao Lourenca Bubala, wielkiego alkada Lizbony, za- 
usznika króla i jego Rady. Giermek ten mieszkał w Avisie, 
godnie i w dobrej kompanii. Na rozkaz sędziego przyszedł do 
jego domu egzekutor sądowy, aby mu zająć rzeczy, a ten, aby 
wyładować swój gniew, szarpnął go za brodę i uderzył pięścią 
w twarz. Egzekutor udał się do Abrantes, gdzie przebywał król, 
i opowiedział mu o wszystkim, co się stało. Król, który go słu- 
chał na stronie, kiedy skończył mówić, zaczął wołać do kor- 
regidora, który tam był: 

— Wspomóż mnie zaraz, Lourengo Goncalvesie, bo jakiś czło- 
wiek uderzył mnie pięścią w twarz i szarpnął mnie za brodę! 

Korregidor i ci, co to słyszeli, byli zdumieni słowami króla. 
Ten kazał, aby mu pośpiesznie sprowadzono uwięzionego gierm- 
ka i aby żaden Kościół nie wstawiał się za nim. Tak zostało 
zrobione i przywieźli go do Abrantes. Tu kazał go ściąć, mó- 
wiąc: 

— Od chwili gdy ten człowiek uderzył mnie pięścią i wyrwał 
mi brodę, zawsze się bałem, że mnie uderzy nożem. Ale teraz 
jestem spokojny, że nigdy tego nie zrobi. 

I tak można powiedzieć o tym królu D. Pedro, że nie okaza- 
ły się prawdziwe powiedzenia Solona filozofa i niektórych in- 
nych: że prawa i sprawiedliwość są jak pajęczyna, w którą gdy 
wpadną małe komary, są uwięzione i umierają, a duże i silniej- 
sze muchy ją przerywają i umykają; co ma znaczyć, że prawa 
i sprawiedliwość dotykają tylko biedaków, a nie wielkich, któ- 
rzy mają sposoby, by ich uniknąć i im umknąć. Król D. Pedro 

7 Hrabia de Barcelos, z rodziny Menesesów. 



czynił odwrotnie, bo nikt ani prośbą, ani siłą nie umknął za- 
służonej kary. Dlatego wszyscy bali się mu narazić nieposłu- 
szeństwem. 

ROZDZIAŁ XII 
O sposobie, jaki mieli królowie, by gromadzić skarby i powiększać je 

Już słyszeliście, ile uczynili dawni królowie, aby ograniczyć wy- 
datki swoje i królestwa, ustalając zasady dla siebie i swoich, 
by mieć skarby i dostatki. 

Bowiem gdy naród jest bogaty, mówili oni, wtedy i król jest 
bogaty, a król, który ma pełny skarbiec, jest zawsze przygoto- 
wany do obrony swojego królestwa i może wydać wojnę, gdy 
zachodzi potrzeba, bez obciążania i straty swego narodu, bo 
nikt nie jest tak pewny pokoju jak ten, co się znajduje pod 
ochroną zmiennej fortuny. 

A jako drogę do zebrania skarbu wszyscy mieli ten sposób: 
każdego roku inspektorzy majętności i skarbu informowali kró- 
lów o wszystkich wydatkach, jakie ci poczynili tak przy wysy- 
łaniu ambasad, jak we wszystkich innych rzeczach, jakie mu- 
sieli czynić; i o tym, co pozostało w nadmiarze w ich dochodach 
i prawach, tak w pieniądzach, jak we wszystkich dobrach. Za- 
raz zarządzano, aby z tej nadwyżki kupować pewną ilość złota 
i srebra i umieścić to na zamku w Lizbonie, w wieży, którą na 
ten cel zbudowano i którą nazywano wieżą barbakanową. Ta 
wieża była bardzo masywna, ale nie została ukończona; znajdo- 
wała się nad bramą zamku i tam przechowywano większość 
skarbów, jakie królowie zbierali w złocie, srebrze i monetach, 
zaś jeden klucz od niej był w posiadaniu strażnika zakonu św. 



Franciszka, drugi u przeora zakonu św. Dominika, a trzeci u jed- 
nego z beneficjantów katedry miejskiej. 

Aby zgromadzić to złoto i srebro, mieli taki sposób: we wszy- 
stkich miastach i grodach Królestwa, które były odpowiednie, 
mieli królowie swoich urzędników, ci zaś skupowali od tych, 
co sprzedawali srebro i złoto, a tego kupna nie mógł dokonać 
nikt poza nimi. Kiedy rok się skończył, każdy z nich przynosił, 
ile zakupił, do tych miejsc, gdzie miało to być schowane 
w skarbcu. Owi urzędnicy otrzymywali pewną sumę za każdą 
sztukę złota, jaką kupowali. To, co zbywało w monetach z wy- 
datków królewskich, również składano do skarbca. 

W zamku w Santarem była inna wieża, gdzie również znaj- 
dował się wielki skarbiec monet i innych rzeczy w takiej ilości, 
że ją mocno podpierano, by nie upadła z powodu wielkich bo- 
gactw, które do niej złożono. To samo działo się w Porto, w Co- 
imbrze i w innych miejscach. 

I tak składano co roku złoto, srebro i monety, które królowie 
kazali kupować i które tam pozostawały, kiedy zaś król umie- 
rał, ogłaszano to chwaląc go i wypowiadając pochwałę o nim 
i o jego dobrych czynach; a mówiąc, ile panował lat i jak utrzy- 
mywał Królestwo w prawie i sprawiedliwości, dodawano mu 
jako wielką cnotę, chwaląc go wielce, że ten król, kiedy pano- 
wał, odłożył do wieżowych skarbców tyle a tyle złota, srebra 
i monet. I im więcej król odłożył w wieżach, za tym większą 
liczono mu to zasługę. 

Niektórym się zdawało, że król D. Pedro, gdy zaczął pano- 
wać, nie troszczył się, by powiększyć skarbiec, który dawni 
królowie z wielką starannością zaczęli byli wzbogacać. Widząc 
to jeden z faworytów, zwany Joao Esteves, uznał te pomó- 
wienia za wielkie zło i postanowił mu to powiedzieć. Gdy pew- 
nego dnia król prowadził z nim beztroską rozmowę, Joao Esteves 
rzekł: 

— Panie, wydaje mi się, że byłoby dobrze, abyście zatrosz- 
czyli się o swój majątek i zobaczyli, ile można wydać; a to, 
co z tego zostanie, powinniście powiększyć i dodać cokolwiek do 
bogactw, jakie wam pozostawili wasi ojcowie i dziadowie, by 
uczynić, jak to inni królowie czynili, i w razie potrzeby mieć 



z czego wydawać do woli. Bo bardziej to jest zgodne z waszym 
honorem, byście kupowali dla powiększenia skarbca, jaki posia- 
dacie, niż tracili to, co inni królowie pozostawili, nie wkładając 
tam niczego. 

Na te i inne racje król odpowiedział, że dobrze mówi, i aby 
mu napisał, ile warte są jego dochody i jakie wydatki z nich 
trzeba poczynić. 

W parę dni potem przyniósł mu faworyt na piśmie wszystko, 
o co król go prosił, i gdy przejrzeli to we dwójkę, zobaczyli, 
że po odliczeniu wydatków, jakie królowie normalnie czynią, 
w samym tylko skarbcu zamku w Lizbonie mógł odłożyć co 
roku w wieży zamkowej do piętnastu tysięcy dublonów. Król 
zaraz rozkazał, aby co roku odkładać w złocie, srebrze i mone- 
tach to wszystko, co zbywać będzie z jego dochodów, w tych 
miejscach, gdzie królowie mają zwyczaj składać swoje majęt- 
ności, dlatego że, mówił król, niemało czyni ten, kto przecho- 
wuje skarbiec, który otrzymał od innych, a utrzymuje się z do- 
chodów, jakie mu przypadały z królestwa, nie obciążając ludu 
ani mu niczego nie zabierając. 

I tak czynił on, który ze skarbów, jakie odziedziczył, nigdy 
nic nie uszczknął, i pozostały po jego śmierci dla króla D. Fer 
nanda, jego syna, który potem je roztrwonił, jak mu się podoba- 
ło, o czym następnie usłyszycie. 

ROZDZIAŁ XIV 
O tym, jak król uczynił hrabią8 i pasował na rycerza Joao Afonsa Telo, 

i o wielkim święcie, jakie mu urządził 

Na trzy rzeczy król D. Pedro w szczególności tracił większą 
część swego czasu, a to: na wymierzanie sprawiedliwości i za- 

8 Hrabią de Barcelos i hrabią de Ourem. 



łatwianie spraw królestwa, na jazdę konną i polowania, do cze- 
go był bardzo skłonny, oraz na tańce i zabawy modne w owych 
czasach, do których tak wielkie miał zamiłowanie, że dziś trud- 
no w to uwierzyć. Te tańce odbywały się w takt muzyki długich 
trąbek, jakich wtedy używano, bo nie chciał słyszeć o innych 
instrumentach, nawet jeśli istniały. I jeśli niekiedy mu je przy- 
nosili, mówił, by je dali diabłu, a jemu zawołali trębaczy. 

Teraz pozostawmy gry i zabawy, jakie król kazał urządzać 
dla rozrywki, a podczas których przez dzień i noc tańczył po 
całym mieście. Ale zobaczcie, czy zabawa była doprawdy przy- 
jemna. 

Przybywał król w łodziach z Almady do Lizbony i wychodzi- 
li mu naprzeciw mieszczanie i wszyscy ludzie rzemiosła, z tań- 
cami i skokami, jak to było w zwyczaju. On wychodził z łodzi, 
zaczynał tańczyć z nimi i tak szli do samego zamku. 

Teraz uważajcie, czy było zabawnie: przebywał król w Liz- 
bonie pewnej nocy w łóżku i sen nie przychodził. Zarządził obu- 
dzić młodzież i wszystkich tych, co spali na jego dworze, kazał 
zawołać Joao Mateusa i Lourenca Pallosa, aby przynieśli srebr- 
ne trąby, i kazał zapalić pochodnie, i ruszył przez miasto tań- 
cząc wraz z innymi. Ludzie, którzy spali, wstali i podeszli do 
okien, by zobaczyć, co to za święto albo z jakiego powodu je 
obchodzono, a kiedy zobaczyli króla w takim stanie, uradowali 
się widząc go tak wesołym. I większą część nocy król tak spę- 
dził, powróciwszy do zamku tańcząc. Poprosił o wino i owoce 
i rzucił się spać. 

A nie chcąc więcej słyszeć o tych zabawach, rozkazał król 
uczynić hrabią [de Barcelos] i pasować na rycerza Joao Afonsa 
Telo, brata Martima Afonsa Telesa, i uczcił go największym 
świętem, jakie dotąd uczyniono takim jak on osobom. Kazał 
bowiem zebrać sześćset arrobas9 wosku, z którego uczyniono 
pięć tysięcy świec i pochodni, i przyszło z okolic Lizbony, gdzie 
się król podówczas znajdował, pięć tysięcy ludzi spośród dwu- 
dziestaków 10, aby nieść te świece. A kiedy hrabia miał spędzić 

9 A r r o b a — miara wagi równa ok. 15 kg. 
10 Byli to homens das vintenas, mężczyźni w dyspozycji króla, wybierani spo- 

śród ludności, w tym celu podzielonej na dwudziestoosobowe grupy. Stanowili 
więc element najbardziej nadający się do służby wojskowej, doborowy. 



noc na modlitwie 11 w klasztorze św. Dominika w tym mieście, 
rozkazał król, by od tego klasztoru aż do jego zamku, co jest 
dość znaczną odległością, stali tam ci ludzie, wszyscy z zapa- 
lonymi świecami, co wielkie czyniło światło. Król z liczną szlach- 
tą i rycerzami chodził między nimi tańcząc i radując się i tak 
spędzili większą część nocy. 

Następnego dnia rozstawiono duże namioty na placu targo- 
wym, nie opodal tego klasztoru, w których były wielkie stosy 
chleba i wiele kadzi pełnych wina, gotowego do picia. Na zew- 
nątrz piekły się na rusztach całe krowy. I kto tylko chciał jeść, 
miał jedzenie gotowe, którego nikomu nie broniono. I tak było 
ciągle, jak długo trwało święto, podczas którego zostali inni 
pasowani na rycerzy, których imion nie będziemy wspominać. 

ROZDZIAŁ XXX 
O tym, jak królowie Portugalii i Kastylii ułożyli się, aby wydać jeden 
drugiemu kilku ludzi, którzy czuli się bezpiecznie w ich królestwach 

Jako że głównym owocem duszy jest prawda, na której wszy- 
stko się opiera, co dusza robi, a musi być ona jasna i nie uda- 
wana, szczególnie gdy chodzi o królów i panów, u których bar- 
dziej błyszczy jakakolwiek cnota czy ukazuje się szpetota jej 
przeciwieństwa, ludzie bardzo mieli za złe nienawistną wymianę, 
której tego roku dokonali między sobą królowie Portugalii i Ka- 
stylii. Tak więc, chociaż napisaliśmy o królu Portugalii, że utrzy- 
mywał się w prawdzie wobec wszystkich ludzi, naszą intencją 
jest nie chwalić go więcej, bowiem wbrew swej przysiędze zgo- 
dził się na rzecz tak brzydką jak ta. 

Otóż zdarzyło się, jak mówiliśmy, że z powodu śmierci D. Ines, 
11Część rytuału przy pasowaniu na rycerza, zwana velar as armas (franc. 

veille d'armes). 



którą król D. Afonso, ojciec króla D. Pedra portugalskiego, 
wówczas infanta, kazał zabić w Coimbrze, bardzo obwinieni zo- 
stali przez infanta Diogo Lopes Pacheco, Pero Coelho i Alvaro 
Goncalves, główny sędzia nadworny. Innych wielu obwiniał, ale 
specjalnie przeciw tym trzem miał wiele nienawiści. Mówiąc 
prawdę, Alvaro Gongalves i Pero Coelho byli w tym bardzo win- 
ni, ale Diogo Lopes nie, bo wiele razy kazał swemu zaufanemu, 
Goncalowi Vasquesowi, uprzedzić infanta, by pilnował tej kobie- 
ty od gniewu króla, jego ojca. Ale po tym wszystkim król po- 
godził się z infantem,12 swym synem, i infant przebaczył tym 
i tamtym, których podejrzewał, a jednocześnie król wybaczył lu- 
dziom infanta wszystko, o co mógł ich oskarżyć. Na ten temat 
poczyniono wielkie przysięgi i obietnice i jak długo król Afon- 
so żył, żyli w królestwie w spokoju Diogo Lopes i inni. 

Gdy król Afonso znajdował się chory w Lizbonie na tę cho- 
robę, na którą zmarł, kazał wezwać Diogo Lopesa Pacheco i in- 
nych i powiedział im, że dobrze wie, iż infant D. Pedro, jego 
syn, miał co do nich złe zamiary mimo przysiąg i przebaczenia, 
jakie dał, jak to dobrze wiedzą; a ponieważ czuje się bliżej 
śmierci niż życia, wypada im schronić się poza królestwem, bo 
już dłużej nie będzie w mocy bronić ich przed infantem, jeśliby 
ten chciał wyrządzić im coś złego. 

Zaraz więc wyjechali z Lizbony i pojechali do Kastylii, gdy 
infant D. Pedro polował konno za Tagiem, nad brzegiem rzecz- 
ki, którą zwą Canha, osiem leguas od miasta. Król Kastylii do- 
brze ich przyjął i otrzymywali od niego dobrodziejstwa i łaski, 
żyjąc w jego królestwie bezpiecznie i bez obaw. 

Ale gdy zaczął panować infant D. Pedro, wydał na nich wyrok 
za zdradę, mówiąc, że czynili przeciw niemu i przeciw państwu 
rzeczy, których nie powinni byli czynić. Oddał dobra Pera Coe- 
Iha Vascowi Martinsowi de Sousa, zaś dobra Alvara Goncal- 
vesa i Diogo Lopesa oddał innym osobom, komu chciał. Z nie- 
których z tych ziem zrobił wiele nadań, a inne rozdzielił na 
tyle części, że kiedy zmarł, nigdy ich nie mogli odzyskać ci, 
którzy je posiadali, ani nie można ich było odebrać tym, którym 
je dano. 

12 Pedro wszczął wojnę domową, która trwała ok. 7 miesięcy. 



Podobnie w tym czasie uciekli z Kastylii w obawie przed kró- 
lem 13, który kazał ich zabić, D. Pedro Nunes de Guzman, wielki 
gubernator ziemi Leonu i Mem Rodrigues Tenorio, i Fernan 
Godiel de Toledo, i Fernan Sanchez Calderón, i wszyscy żyli 
w Portugalii na łasce króla D. Pedra. Ufali tak Portugalczycy, 
jak Kastylijczycy, że nie spotka ich krzywda, bowiem uspra- 
wiedliwiona ufność [w słowo królewskie] dała im pewne schro- 
nienie w ramionach bezpieczeństwa. Ale królowie, nie dotrzy- 
mując słowa, ułożyli się potajemnie między sobą, że król Por- 
tugalii odda królowi Kastylii schwytanych szlachciców, co tu- 
taj żyli, a tamten również mu odda Dioga Lopesa Pacheco 
i innych dwóch, co w Kastylii przebywali. I przygotowali wszy- 
stko w ten sposób, żeby wszyscy zostali pojmani tego samego 
dnia, aby uwięzienie jednych nie przestrzegło drugich. Ci, któ- 
rzy wieźli pojmanych Kastylijczyków do granic królestwa, mie- 
li wymienić ich na Portugalczyków przywiezionych z Kastylii. 

ROZDZIAŁ XXXI 
O tym, jak Diogo Lopes Pacheco uniknął pojmania, a wydani zostali inni 

i zaraz okrutnie zabici 

Gdy uczyniono w taki sposób ów pakt, zostali schwytani w Por- 
tugalii szlachcice, o których mówiliśmy, a tego dnia, w którym 
polecenie króla Kastylii, aby schwytać Diogo Lopesa i innych, 
nadeszło do miejsca, gdzie się znajdowali, zdarzyło się, że z rana, 
bardzo wcześnie, udał się Diogo Lopes polować na kuropatwy, 
przez co, kiedy po niego przyszli po pojmaniu Pera Coelho i Al 
vara Goncalvesa, nie znaleźli go. Zamknęli przeto bramy grodu, 

13Królem Pedrem I (1334—1369) o przydomku Okrutny, blisko zresztą spokrew- 
nionym z królem Portugalii, również Pedrem I, bohaterem tej kroniki. 



aby nikt go nie uprzedził, i czekali na niego, by go pojmać, gdy 
wróci. 

Pewien kulawy żebrak, któremu Diogo Lopes zawsze, kiedy 
mógł, dawał jałmużnę i z którym nieraz żartował, widział, jak 
się rzeczy miały, i chciał go uprzedzić po drodze, zanim przy- 
będzie na miejsce. Dowiedział się ukradkiem, w jakim kierunku 
udał się Diogo Lopes, i podszedł do straży przy bramie, aby go 
wypuścili. Ci ze straży, którzy nie podejrzewali niczego po ta- 
kim człowieku, otworzyli bramę i pozwolili mu wyjść. 

Szedł, ile mógł, w tę stronę, skąd, jak mu się wydawało, mógł 
nadjechać Diogo Lopes, i zobaczył go powracającego wraz 
z giermkami, dalekiego od myśli o wiadomości, jaka mu przy- 
nosił. A kiedy żebrak powiedział, że pragnie z nim mówić, on 
chciał się uchylić od słuchania go, jak człowiek, który zupełnie 
nie podejrzewa, co mu ma przynieść ta rozmowa. Ale żebrak, 
nalegając, zdołał opowiedzieć mu na osobności, jak to straż kró- 
la Kastylii z wieloma ludźmi przybyła do jego domu, by go 
schwytać po schwytaniu innych, i że bramy były strzeżone, 
aby nikt nie mógł wyjść, by go zawiadomić. 

Diogo Lopes, gdy to usłyszał, przeczuł, co się stało, a strach 
przed śmiercią całkiem go zbił z tropu, i popadł w wielkie za- 
myślenie. Żebrak, widząc go takim, powiedział: 

— Przyjmijcie, panie, moją radę, która wam się przyda: od- 
dalcie się od swoich ludzi i chodźmy do jednej doliny niedaleko 
stąd, a powiem wam, w jaki sposób możecie się uratować. 

Wówczas Diogo Lopes powiedział swoim, aby poszli polować 
w pobliżu, bo on chce pójść z tym żebrakiem do pewnej doliny, 
gdzie jak ten mu mówi, jest wiele kuropatw. Tak uczynili i po- 
szli we dwóch do tego miejsca. 

Tutaj żebrak mu powiedział, że jeśli chce uciec, niech włoży 
jego podarte odzienie i idzie piechotą, ile zdoła, aż do drogi 
prowadzącej do Aragonu, i przystanie do pierwszych mulników, 
jakich spotka, aby wraz z nimi przejść swoją drogę; że tym 
sposobem lub przebrawszy się w habit mniszy, jeśli potem uda 
mu się go dostać, uratuje się w królestwie Aragonu, bo nie- 
chybnie będą go poszukiwać w Kastylii. 

Diogo Lopes przyjął radę żebraka i poszedł piechotą, nie wra 



cając więcej do grodu. Jego ludzie czekali nań przez długi czas, 
a widząc, że nie nadchodzi, poszli go szukać w miejscu, dokąd się 
udał. Idąc na jego poszukiwanie natknęli się na jego konia i po- 
myśleli, że Diogo Lopes spadł z niego lub że koń mu uciekł. 
Szukali go przeto z tym większą starannością. Trwało to tak 
długo, że zrobiło się bardzo późno, a widząc, że nie mogą go 
znaleźć, zabrali zwierzę i wrócili do grodu nie wiedząc, co my- 
śleć o przypadku. Ale kiedy przyszli i zobaczyli, że czekano, by 
go pojmać, i dowiedzieli się o schwytaniu innych, zdumieli się 
i zaraz pomyśleli, że uciekł. 

Gdy ich o niego zapytano, powiedzieli, że polując sam się 
zgubił, a kiedy go szukali, znaleźli tylko konia, że na tym stra- 
wili czas aż do tej godziny i nie wiedzieli, co myśleć, jak chyba 
to, że gdzieś się znajdował już nieżywy. Ci, co mieli polecenie 
go schwytać, udali się w różne strony, poszukując go. 

Tym, co mu się przydarzyło w drodze, jak doszedł do Arago- 
nu i udał się do Francji do hrabiego Henryka 14 i w jaki sposób 
skłonił go do splądrowania pól awiniońskich, i innymi wy- 
padkami, jakie nastąpiły, nie będziemy się zajmować, aby nie 
oddalić się od naszej opowieści. 

Kiedy król Kastylii dowiedział się, że Diogo Lopes nie został 
złapany, był niezadowolony, ale nic więcej nie mógł zrobić. Po- 
słał Alvara Goncalvesa i Pera Coelho schwytanych i pod strażą 
swemu wujowi, królowi Portugalii, jak to zostało między nimi 
ułożone. 

Kiedy przybyli do granicy, spotkali tam Mem Rodriguesa 
Tenório i innych Kastylijczyków, których posyłał król D. Pedro. 
I mówił potem Diogo Lopes opowiadając tę historię, że zrobiono 
zamianę osłów na osły. Kastylijczycy zostali zabrani do Sewilli, 
gdzie wówczas przebywał król, i tam kazał ich wszystkich za- 
bić. 

Do Portugalii zostali dostarczeni Alvaro Goncalves i Pero 
Coelho. Dotarli do Santarem, gdzie był król D. Pedro, i ten 
z radości, że przybyli, choć zagniewany, że Diogo Lopes uciekł, 
wyszedł, by ich przyjąć. I bez litości, z okrutną wściekłością, 

14 Był to Henryk de Trastamara, który niebawem miał zostać królem Kastylii, 
Po zabiciu swego przyrodniego brata, Pedra I, o którym mowa była wyżej. 



własną ręką ich wychłostał, chcąc, by mu wyznali, kto brał 
udział w zabójstwie Dony Ines i co jego ojciec planował prze- 
ciwko niemu, kiedy byli skłóceni z powodu jej śmierci. Ża- 
den z nich nie odpowiedział na te pytania nic, co by się spo- 
dobało królowi, i mówią, że ten urażony uderzył biczem Pera 
Coelha w twarz. Ten wówczas wybuchnął nieprzyzwoitymi 
i brzydkimi słowami przeciw królowi, nazywając go zdrajcą, 
krzywoprzysięzcą, katem i oprawcą ludzi. Król mówiąc, aby mu 
przynieśli cebuli i octu dla królika 15, zmierził się nimi i kazał 
ich zabić. 

Sposób, w jaki umarli, opowiadany ze szczegółami przez lud, 
jest bardzo dziwny i okrutny do opowiedzenia, bo Pedrowi Coel- 
ho kazał król wyrwać serce poprzez pierś, a Alvarowi Goncal- 
vesowi spod łopatki; również o słowach, jakie wypowiedziano, 
i o niezręczności oprawcy byłoby bardzo bolesne słuchać. 
W końcu król kazał ich spalić. A wszystko zostało uczynione 
przed jego siedzibą, tak iż w czasie jedzenia patrzył na to, co 
kazał zrobić. 

Wiele stracił król ze swej dobrej sławy przez tę zamianę, 
która była uważana w Portugalii i Kastylii za bardzo wielkie 
zło, a wszyscy dobrzy ludzie, którzy o tym słyszeli, mówili, że 
królowie bardzo pobłądzili łamiąc własne słowo, jako że ryce- 
rze ci uzyskali w ich królestwach schronienie pod gwarancją 
bezpieczeństwa. 

ROZDZIAŁ XLIII 
O tym, jak D. Joao, syn króla D. Pedra portugalskiego, został uczyniony 

Mistrzem zakonu Avis 

Słyszeliście w pierwszym rozdziale tej historii, jak to po śmier- 
ci D. Ines król, będąc infantem, nie chciał się żenić ani potem, 

15 Coelho po portugalsku znaczy królik. 



kiedy panował, nie chciał żony, ale miał syna od pewnej pani, 
którego nazwano D. Joao. 

Tego młodzieńca polecił król opiece Dom Nuna Freire, mi- 
strza zakonu Chrystusowego, który go wychował i trzymał u sie- 
bie. Jednakże gdy D. Joao wszedł w wiek lat dziesięciu, zmarł 
mistrz zakonu Avis 16, D. Martim do Avelal. Gdy się o tym do- 
wiedział mistrz zakonu Chrystusowego, poszedł zaraz do króla 
D. Pedra, który wówczas przebywał w Chamusca, i poprosił 
o mistrzostwo tego zakonu dla wspomnianego syna królewskiego, 
którego zabrał ze sobą. Król był bardzo zadowolony z tej prośby 
i jeszcze bardziej zadowolony, że ją spełnił. 

Wówczas mistrz wziął chłopca za ramiona i trzymał go, a król 
przypiął mu szpadę i pasował na rycerza, całując go w usta 
i błogosławiąc słowami, aby Bóg mu przydał dobre i najlepsze 
i dał mu tyle sławy w czynach rycerskich, ile dał jego dziadom 
(to błogosławieństwo spełniło się, jak później usłyszycie). 

I powiedział wówczas król mistrzowi: 
— Tymczasem niech ten chłopiec to dostanie, bowiem wia- 

domo mi, że wyżej zajdzie, jeśli jest tym moim synem Joao, 
o którym mi mówiono kilka razy, choć wolałbym, aby to był 
infant Joao 17, mój inny syn, bowiem powiedziano mi, że mam 
syna Joao, który zajdzie bardzo wysoko i przez którego królest- 
wo Portugalii ma się okryć wielką chwała. A ponieważ nie 
wiem, który to ma być z tych dwóch, ani nie można tego wie- 
dzieć na pewno, rozkażę, aby ci dwaj moi synowie, którzy mają 
to samo imię, zawsze byli razem i niech Bóg wybierze, kogo 
zechce, choć mam przeczucie, że to będzie ten i nikt więcej18. 
Gdyż śniłem pewnej nocy najdziwniejszy sen, jaki możecie so- 
bie wyobrazić: mnie śpiącemu wydało się, że widzę Portugalię 

16 Rok powstania zakonu Avis nie jest znany. Wiadomo, że w czasach pierw- 
szego króla Portugalii Afonsa, znani byli tzw. bracia z Evory (1164), stanowiący 
odgałęzienie kastylijskiego zakonu Calatrava. W 1211 r. król Afonso II dał im 
miejscowość Avis, gdzie wybudowano fortecą. Od tego czasu zaczęto używać 
nazwy zakon Avis, który mimo teoretycznej zależności od Calatravy praktycznie 
utrzymywał z nim minimalny kontakt, stając się właściwie niezależny, co ofi- 
cjalnie potwierdzono prawdopodobnie w początkach XV wieku. Wszystkie zakony 
rycerskie na Półwyspie Iberyjskim powstały w celu walki z ,,niewiernymi", wy- 
datnie pomagając w rekonkwiście. 

17 Syn Ines de Castro. 
18 Przeczucie króla spełniło się. 



gorejącą ogniem, tak iż królestwo wydawało się jednym ogni- 
skiem. A kiedy tak byłem przestraszony tą wizją, przyszedł ten 
mój syn Joao z drągiem w ręku i zgasił nim cały ten ogień. 
Opowiedziałem to niektórym, co mają powody znać się na tych 
rzeczach, i powiedzieli mi, że nie mogło to być nic innego, tylko 
że jego ręce dokonają jakichś wielkich czynów. [...] 

ROZDZIAŁ XLIV 
O tym, jak D. Ines została przeniesiona do klasztoru w Alcobaca19. 

i o śmierci króla D. Pedra 

Rzadko można spotkać w kimś miłość tak wielką jak ta, która 
król D. Pedro żywił do D. Ines. Dlatego można do niego zasto- 
sować powiedzenie starożytnych, wedle którego nie ma miłości 
prawdziwszej niż ta, która sprawia, że pamięć o osobie kochanej 
a zmarłej nie zatrze się przez długi okres czasu. 

A jeśli ktoś powie, że już bywali tacy, którzy tyle i więcej 
od niego kochali, jak Ariadna i Dydona, tudzież inni, jak można 
przeczytać w ich epistołach, a których nie wymieniamy, można 
odpowiedzieć, że my nie mówimy o miłościach wymyślonych, 
które pewni autorzy, pełni elokwencji i umiejący kwieciście 
dyktować, skomponowali według swojego upodobania, mówiąc 
w imieniu owych osób słowa, jakie nigdy im do głowy nie przy- 
szły. Ale mówimy o tych miłościach, o jakich opowiada się 
i czyta w historiach, tkwiących korzeniami w prawdzie. 

19 Słynny klasztor w Alcobaca zbudowali cystersi, przybyli do Portugalii za 
króla Afonsa I. Początek budowy przypada prawdopodobnie na rok 1153. W XIV 
wieku król Dinis kazał wybudować wspaniały dziedziniec klasztorny i rozbudować 
kościół. Jest on dziś największą świątynia w Portugalii, a jego romańsko-gotyckie 
wnętrze (fasada pochodzi z 1725 r.) należy do najpiękniejszych w Europie. Dzia- 
łalność cystersów na polu edukacji i kultury miała duże znaczenie w historii 
kraju. 



Taką prawdziwą miłość miał król D. Pedro do D. Ines, kiedy 
w niej się zakochał, będąc żonatym i jeszcze infantem. Do tego 
stopnia, że choć z początku tracił ją z oczu i nie mógł z nią 
rozmawiać, ponieważ byli daleko od siebie (co bywa główną 
przyczyną utraty miłości), nigdy nie przestał posyłać jej wiado- 
mości, jak to czytaliście we właściwym miejscu20: a to, że potem 
zrobił wszystko, aby ją mieć, i to, co uczynił z powodu jej śmier- 
ci, jakie kary łamiąc własną przysięgę dał tym, którzy tu zawi- 
nili, jest świadectwem tego, o czym wam mówimy. I nie zapom- 
niał uczcić jej kości; ponieważ już nic innego nie mógł zrobić, 
kazał zbudować sarkofag z białego kamienia, bardzo misternie 
wykonany, z jej figurą na wieku, w koronie na głowie, jakby 
była królową, i kazał go umieścić w klasztorze w Alcobaca, nie 
przy wejściu, gdzie leżeli królowie, ale w środku kościoła, po 
prawej ręce, obok głównego ołtarza. 

I kazał przenieść jej ciało z klasztoru św. Klary 21, gdzie le- 
żało, z największymi honorami, jak to było możliwe. Bowiem 
złożono je w trumnie, specjalnie dobrze wykonanej, niesionej 
przez znakomitych rycerzy, w otoczeniu wielkich panów i wie- 
lu innych ludzi i pań, i młódek, i wielkiej liczby duchowień- 
stwa. Wzdłuż drogi było wiele ludzi ze świecami w rękach, 
tak ustawionych, że zawsze ciało niesione było wśród zapalo- 
nych świec. Tak doszli do wspomnianego klasztoru, który znaj- 
dował się o siedemnaście leguas, gdzie z licznymi mszami i wiel- 
ce uroczyście trumnę złożono do tego sarkofagu. A było to naj- 
wspanialsze wyprowadzenie zwłok, jakie do onego czasu wi- 
dziano w Portugalii. 

Podobny sarkofag kazał król uczynić dla siebie, tak pięknie 
rzeźbiony jak ten pierwszy, i kazał go ustawić obok niej, by go 
tam złożono, kiedy przyjdzie śmierć. 

A gdy był w Estremoz, zapadł na swoją ostatnią chorobę. 
I w tym stanie przypomniał sobie, jako po śmierci Alvara Gon- 
calvesa i Pera Coelha dowiedział się, że Diogo Lopes Pacheco 
nie był winny śmierci D. Ines, więc mu przebaczył wszystkie 
winy, o jakie go oskarżał przedtem, i rozkazał, aby mu oddano 

20 Kronika opisująca te zdarzenia nie zachowała się. 
21 Chodzi o klasztor i kościół św. Klary w Coimbrze. 



wszystkie dobra. Tak też potem uczynił jego syn, król D. Fer- 
nando, który kazał mu je oddać i z powagą prawa zniósł wyrok, 
jaki nań nałożył król, jego ojciec. 

Rozkazał król w testamencie, aby każdego roku i na zawsze 
utrzymywano w klasztorze sześciu kapelanów, by śpiewali za 
niego i odprawiali codziennie mszę oraz błogosławili grób 
chodząc z krzyżem i święconą wodą, a król D. Fernando, jego 
syn, dał potem temu klasztorowi w wieczne posiadanie miejsce, 
które zwą Paredes, blisko Leirii, ze wszystkimi dochodami i 
i daninami, jakie stamtąd pochodziły, po to aby życzenie ojcat 
łacniej było spełnione i śpiewano owe msze. 

Pozostawił król w testamencie niejakie legaty, to znaczy: 
dla infantki D. Beatriz, swojej córki, w posagu sto tysięcy 
funtów, dla infanta D. Joao, swego syna, dwadzieścia tysięcy 
funtów i dla infanta D. Dinisa22 drugie dwadzieścia tysięcy 
funtów, i tak dla innych osób. 

A zmarł król D. Pedro w poniedziałek o świcie, osiemnastego 
stycznia tysiąc czterysta piątego roku23, kiedy minęło dziesięć 
lat, siedem miesięcy i dwadzieścia dni jego panowania, w wieku 
czterdziestu i siedmiu lat, dziewięciu miesięcy i ośmiu dni od 
jego urodzenia. I kazał się zanieść do tamtego klasztoru, o któ- 
rym mówiliśmy, by go złożyć w sarkofagu stojącym obok DI 
Ines. Ponieważ zaś infanta D. Fernanda, jego syna pierworod 
nego, nie było tam wówczas, [zwłok] króla nie przeniesiono 
zaraz, ale poczekano do powrotu infanta i złożono go do tumby 
w środę. 

A mówili ludzie, że nigdy w Portugalii nie było takich dzie 
sięciu lat jak te, kiedy panował król D. Pedro. 

22 D. Dinis był drugim synem, a Beatriz córką króla Pedra i Ines de Castro 
23 Ery cezaryjskiej, klóra zaczyna się w 38 roku przed Chrystusem, Tzw. era 

Chrystusowa przyjęta została w Portugalii dopiero w 1421 r. Wg kalendarza tejże 
ery śmierć D. Pedra przypadła na rok 1367. 



KRONIKA KRÓLA PANA DOM FERNANDA 
Dziewiątego Króla tych królestw 

 
 
 
 
 



PROLOG 

Panować zaczął infant D. Fernando, syn pierworodny króla D. 
Pedra, po jego śmierci, licząc wówczas lat dwadzieścia dwa, 
siedem miesięcy i osiemnaście dni. 

Młodzieniec waleczny, wesoły, wielki miłośnik i amator ko- 
biet, chętny zbliżenia z nimi, miał ciało kształtne i słuszny 
wzrost, piękny wygląd i tak okazały, że gdy stał wśród ludzi, 
to nawet ci, co go nie znali, zaraz wiedzieli, iż jest królem 
nad innymi. Utrzymywał na swym dworze licznych szlachciców, 
bardzo z nimi przyjacielski, a tak miły dla wszystkich, co z nim 
przebywali, że kiedy umarł jakiś giermek, płakał po nim nie 
mniej, niż po własnym by płakał dziecku. Nie wierzył, gdy mu 
o kimś, kogo lubił, źle mówiono, raczej go kochał serdecznie 
i dbał o jego sprawy. 

W zawodach rycerskich i rzucaniu do tavolado l był jeźdźcem 
i turniejowcem świetnym. Miał w rękach wielką siłę, nie było 
odeń mocniejszego. Ciął bardzo dobrze szpadą i dobrze rzucał 
włócznią z konia. Kochał sprawiedliwość, był uczynny, szczo- 
dry i bardzo wyrozumiały dla wszystkich; bardzo też życzliwie 
przyjmował cudzoziemców. 

Uczynił wiele darowizn ziemi szlachcicom swego królestwa, 
wiele i dużo więcej niż którykolwiek król przed nim. Kochał 
bardzo swój naród i starał się dobrze nim rządzić. Wszystko, 
co dla swojej służby i w obronie królestwa kazał robić, było 
oparte na rozsądku i bardzo sprawiedliwie ułożone. 

Zmienił się w tym, kiedy zaczęła się wojna i zrodził inny, 
nowy świat, bardzo odmienny od poprzedniego, gdy minęły 
spokojne lata jak w okresie panowania jego ojca i przyszły 

1 Tavolado — drewniana konstrukcja (niekiedy słup), którą starano się 
obalić rzutem włóczni. Jeden z najpopularniejszych „sportów" szlachty na Pół- 
wyspie Iberyjskim do późnego średniowiecza. 



liczne smutki, z powodu których wielu opłakiwało jego nie- 
szczęsne niedole. Gdyby się był zadowolił życiem w pokoju, 
ze swymi obfitymi dochodami, z wielkimi i różnymi skarbami, 
które pozostały mu po dziadach, nikt na świecie nie żyłby we- 
selej ani spędzał swoich dni na większych przyjemnościach. Ale 
może nie tak było pisane w górze. 

Był jeszcze król Fernando wielkim łowczym, pieszo czy na 
koniu, tak iż nie stracił żadnej okazji właściwej ku temu. 
Szczegółowa opowieść o tym, jak dzielił rok na te rozrywki, 
byłaby zbyt długa do słuchania. Kazał bowiem zwoływać wszy- 
stkich swych łowczych w odpowiednim czasie i nie odjeżdżali 
z jego domu, aż sokoły nie zmieniły piór; dopiero potem wra- 
cali tam, gdzie mieszkali, a przychodzili sokolnicy i inni mający 
za zadanie chować te ptaki. 

Zabierał czterdziestu pięciu sokolników na koniach, poza 
innymi na piechotę, i chłopców do polowania i mawiał, że nie 
spocznie, póki nie zaludni jednej ulicy w Santarem setką so- 
kolników. Kiedy posyłał kogoś za granicę po ptaki, nigdy mu 
nie przywozili mniej niż pięć dziesiątków jastrzębi i różnych 
sokołów szkolonych i białozorów, a wszystkie były młode. 
Z nim chodzili Maurowie, którzy zwabiali czaple i inne ptaki 
i którzy pływali w bagnach i odmętach, kiedy do nich wpadały 
sokoły. 

Kiedy król ruszał na polowanie, wraz z nim wiedziono 
wszystkie rodzaje ptaków i psów, jakie tylko można sobie wy- 
obrazić przy tej rozrywce i w ten sposób wszelkie ptactwo, 
wielkie czy małe, które podnosiło się do lotu, choćby żuraw 
czy kaczka albo nawet wróbel czy mała makolągwa, zanim je 
lekkie pióra uratowały, zaraz były chwytane przez swych prze- 
ciwników. Nawet zwykłe gołębie, które nikomu nie przeszka- 
dzają, nie były w takim przypadku wolne od swych nieprzy- 
jaciół. 

Na króliki, lisy, zające i inne dzikie zwierzęta polne zabie- 
rał król tyle psów, by biegły ich śladem i zapachem, że żaden 
rodzaj ani mnogość nor nie mogła ich uratować od szybkiego 
złapania. I dlatego nigdy król nie poszedł na polowanie, aby 
nie doznać wielkiego zadowolenia i rozrywki. 



Ten król D. Fernando zaczął panować jako najbogatszy mo- 
narcha, jaki istniał w Portugalii do tego czasu, zastał bowiem 
wielkie skarby zebrane przez rodziców i dziadów. Na samej 
tylko Wieży Skarbowej w zamku lizbońskim znaleziono osiem- 
dziesiąt tysięcy sztuk złota i czterysta tysięcy marcos 2 srebra, 
nadto zaś monety i inne rzeczy wielkiej wartości, które tam 
były, a także różne inne dobra w wielkiej ilości, złożone w 
niektórych miejscowościach królestwa. 

Prócz tego miał król co roku ze swych królewskich praw 
osiemdziesiąt tysięcy funtów, to znaczy dwieście tysięcy du- 
blonów, poza dochodami z cła Lizbony i Porto, które mu przy- 
nosiły tyle, że teraz trudno uwierzyć. Zanim bowiem zaczął 
panować, dowiedziano się, że cło w Lizbonie przynosiło rok 
za rokiem trzydzieści pięć do czterystu tysięcy dublonów, 
nadto zaś mnogość innych rzeczy, które należą do królewskiej 
dziesięciny. 

I nie dziwcie się, że tak było, i wiele więcej, bo królowie 
przed nim tak postępowali z ludem — uważając, że im to 
służy i daje zysk — aby wszyscy byli bogaci, a królowie mieli 
wielkie i grube dochody. Bowiem pożyczali na kredyt pienią- 
dze tym, co chcieli ładować [towary na statki], i mieli dwa razy 
w roku dziesięcinę zwrotu pożyczki, a wedle tego, co każdy 
zarabiał, zostawiał zaraz dziesięcinę zysku jako początek zwrotu 
pieniędzy. I w ten sposób, nie czując tego, spłacali z wolna, 
przy czym i sami się bogacili, i król odbierał swoje. 

Znajdowali się również w Lizbonie mieszkańcy z różnych 
ziem, nie w jednym domu, ale w wielu, każdy ze swoją nacją, 
jak Genueńczycy, Placentyńczycy, Lombardowie, Katalończy- 
cy, Aragończycy, Mediolańczycy oraz ci z Majorki, Cahors 
i z Biskai, także inni różnych nacji, którym król dawał przy- 
wileje i udogodnienia uważając, że jest to pożyteczne i że mu 
służy. Ci sprowadzali i ekspediowali z królestwa liczne i bogate 
towary w dużych ilościach, tak iż poza innymi rzeczami, które 
mogli obficie załadować na nawy w tym mieście, pewnego roku 
naładowali samego wina dwanaście tysięcy beczek prócz tego, 

2 M a r c o = 0,233 kg. 



co nawy potem zabrały w drugim ładowaniu w marcu. I dla- 
tego z różnych stron przybywało do Lizbony wiele naw, tak iż 
licząc te, co przypływały, i te, co były w królestwie, stało wiele 
razy w porcie miasta czterysta i pięćset naw towarowych i sta- 
ło do załadowania na rzece przy Sacavem oraz przy moście Mon 
tijo, w okręgu Ribatejo, sześćdziesiąt i siedemdziesiąt naw 
w każdym z tych miejsc, ładując sól i wino. A z powodu du- 
żych rozmiarów wielu naw, które stały u brzegów miasta, jak 
mówiliśmy, płynęły barki z Almady do portu Santos, co jest 
daleko od miasta, bo nie mogły żeglować między tymi na- 
wami. 

A ponieważ mieszkańcy Lizbony, która jeszcze nie była oto- 
czona murami, obawiali się, że taka mnogość ludzi i w takiej 
mieszaninie mogła wyrządzić szkody i złodziejstwa w mieście, 
postanowili, że co noc pewna liczba mężczyzn, pieszych i kon- 
nych, będzie pilnowała ulic, kiedy te nawy stały przed mia 
stem. 

Król D. Fernando nie kupował do ładowania żadnej z tych 
rzeczy, jakie kupcy nabywają i z czego zazwyczaj żyją, a po- 
siadał tylko to, co zbierał ze swych praw królewskich. A jeśli 
niektórzy kupcy chcieli podjąć się przywiezienia mu ze swych 
królestw rzeczy, których potrzebował do swoich składów, nie 
ładował sam niczego, mówiąc, iż jego życzeniem jest, by kupcy 
jego ziemi byli bogaci i zasobni, i nie chce uczynić czegoś ku 
ich stracie i z ujmą dla swego honoru. I dlatego nakazał, aby 
żaden cudzoziemiec mieszkający w Lizbonie nie kupował nic 
dla siebie ani innych poza Lizbona, żadnej własności wielkiej 
czy małej, chyba że dla swego utrzymania, wyjąwszy wina, 
owoce i sól. Ale na targowiskach miasta mogli kupować do- 
wolnie wszelkie towary do załadowania. 
Żadnemu panu ani szlachcicowi, ani stanu duchownego, ani 

innej osobie możnej nie zezwalał na kupowanie towarów do od- 
przedania, bowiem tym sposobem pędziliby żywot kupców; mó- 
wił, że wydaje się nierozsądne, by takie osoby miały zajęcia 
dla nich nieodpowiednie, tym bardziej że to im było prawem 
zabronione. Pozwalał im na kupowanie tylko tego, co potrzebne 
do utrzymania i urządzenia domu. 



A ponieważ Lizbona jest dużym miastem, o licznych i różne- 
go rodzaju mieszkańcach, więc żeby ją ochronić od kradzieży, 
napadów i innych szkód, jakie tam czyniono — a zauważono, 
że dokonywali ich ludzie, którzy ani nie żyli w pańskich do- 
mach, ani nie mieli dóbr, dochodów czy zawodów, a oddawali się 
grze oraz wydawali pieniądze w wielkiej obfitości — nakazał 
król, by w każdej parafii wyznaczeni dwaj homens-bons co 
miesiąc badali i dowiadywali się, jakie życie prowadzą jej miesz- 
kańcy i jaką opinię maja ci, co im towarzyszą. A jeśli znaleźli 
takich, co zachowywali się nie tak, jak powinni, powiadamiali 
w sekrecie Afonsa Furtado i Estevao Vasquesa, królewskich 
giermków, którym król powierzył taką funkcję: Kazali oni ich 
chwytać swoim ludziom i oddawali pod sąd, dla procesu. Mó- 
wili przy tym, że wolą króla jest, aby w miastach i grodach 
nie mieszkali tacy, co nie mają zawodu ani nie żyją stale u swych 
panów i że ponieważ król obowiązany jest utrzymywać swój 
naród w prawie i sprawiedliwości, więc musiałby ciężko odpo- 
wiadać przed Bogiem, gdyby pozwalał, by ludzie doznawali szko- 
dy i ujmy nie zaradzając temu. 

Nie pozwalał, aby żaden pan ani szlachcic, ani nikt inny da- 
wał schronienie jakiemuś złoczyńcy w dzielnicy, którą zamiesz- 
kiwał, ale nakazał, by ich chwytano tam, gdzie się schronili, 
wymierzając wielkie kary tym, którzy chcieli ich bronić. 

Nakazał, aby w czasie jego nieobecności w Lizbonie żaden 
szlachcic ani żadni inni [z jego dworu] nie mieszkali tam ina- 
czej jak tylko w zajazdach i gospodach, zarządzając, aby pła- 
cili słuszną cenę za pobyt i żeby sądy zmuszały ich do płacenia, 
bowiem jego wolą było, aby inaczej nie mieszkali w mieście, 
nawet mając w nim swoje dzielnice. I aby to jeszcze lepiej było, 
rozkazał, żeby wszyscy biskupi i mistrzowie zakonów, i koman- 
dorzy, i wszelkie osoby z prawem gościny3, wszyscy, co mieli 
domy w miastach i miejscowościach należących do króla, ka 

3Prawo gościny (aposentadoria) — prawo, jakie przysługiwało królom, 
wielkm panom i ich orszakom, kiedy podróżowali. Lud skarżył sią na tę ruj- 
nującą praktykę, gdyż za darmo musiał udzielać gościny niekiedy znacznej ilości 
ludzi. Na kortezach w 1439 r. regent Pedro właśnie z powodu tych skarg nakazał, 
aby pobudowano płatne zajazdy we wszystkich miastach i miasteczkach otoczo- 
nych murami. 



zali je przygotować w określonym czasie, tak aby mogli w nich 
mieszkać. I aby zaraz o tym zostali powiadomieni zarówno wła- 
ściciele, jak i ich pełnomocnicy. A jeśli właściciele domów lub 
ich pełnomocnicy byli w tym względzie niedbali, kazał sędziom, 
aby z ich dóbr opłacali ludzi, którzy by je przygotowali. A jeśli 
sędziowie okazali się opieszali, kazał korregidorowi gminy, aby 
za pieniądze sędziów je wyporządzili. I w ten sposób wszyscy 
dbali, by wykonać nakazy króla, a możni mieli domy, w których 
mieszkali, ulżywszy ludowi w wielkiej niesprawiedliwości, jaką 
przedtem cierpiał z powodu prawa gościny. 

Wiele innych zarządzeń wydał i kazał spełnić dla dobrego 
rządu i korzyści swego ludu ten szlachetny król D. Fernandoj 
a gdybyśmy chcieli je opowiedzieć dokładnie, dałyby one wiel 
ki traktat, którego tu nie należy nam pisać. 

[Pedro Okrutny, król Kastylii, został zabity przez swe 
go przyrodniego brata Henryka de Trastamara, który 
pragnął objąć tron. Niektórzy jego zwolennicy chcieli 
prowadzić walkę przeciw Henrykowi i wybrali na swe 
go przywódcę króla portugalskiego Fernanda. Ten zgo- 
dził się, wszedł w alians z królem Maurów z Granady 
przeciwko Henrykowi i został obwołany królem w wielu 
miejscach Kastylii, Leonu i Galicii. Starał się również 
o poparcie króla Aragonu, prowadząc negocjacje 
w sprawie małżeństwa z jego córką. Rozpoczął w 1369 r. 
pierwszą wojnę z Kastylią.] 

ROZDZIAŁ XXX 
O tym, jak król D. Fernando udał się do Galicii i co mu się zdarzyło 

w Coruni 

Zaczął król D. Fernando wojnę i umieścił swoich gubernato- 
rów w okręgach i również w tych miejscowościach, które za 



nim się opowiedziały. I kazał, aby wszystkie miejsca były strze- 
żone, aby była pewna liczba osób w każdej straży oraz nadzor- 
cy, którzy tych straży by strzegli. Kiedy nadchodził zachód słoń- 
ca, zamykano wszystkie bramy, a otwierano je, gdy słońce 
wschodziło. Przy bramach stała pewna ilość uzbrojonych ludzi, 
którzy nie pozwalali nikomu nieznajomemu wchodzić do środka, 
a na murach leżało wiele kamieni i belek, by w razie potrzeby 
odeprzeć tych z zewnątrz. Chleb ze wszystkich spichrzów pod- 
ziemnych przenoszono do osady, a bydło spędzano z ziem przy- 
granicznych do wnętrza królestwa. Wszystkie wysokie drzewa 
wokół tych miejsc ścięto i porąbano na kawałki, aby nieprzyja- 
ciele nie mogli z nich zrobić czegoś, czym wyrządziliby szkody. 

Te i inne przygotowania kazał król poczynić wszędzie i cho- 
ciaż niektórzy mówią, że on w tej wojnie nie wziął na siebie 
innego obowiązku jak tylko mściciela śmierci króla Kastylii 
D. Pedra, swego brata ciotecznego 4, nie tak było, a raczej tak, 
że wmówili królowi, i sam to twierdził, iż po śmierci D. Pedra 
on stał się prawowitym dziedzicem tronów Kastylii i Leonu, 
gdyż był prawowitym prawnukiem kastylijskiego króla D. San- 
cho, wnukiem królowej D. Beatriz, córki wspomnianego króla 
D. Sancho. Jednak on sam nigdy by nie wmieszał się w tę spra- 
wę ani nie szukał tego dalekiego dziedzictwa, gdyby nie te re- 
giony, które mu się oddały pod panowanie z dobrawoli, i gdy- 
by nie liczni szlachcice [kastylijscy], którzy się doń przyłączyli 
i o tym go przekonywali. 

A ponieważ jeszcze były w Galicii miejscowości nie opowia- 
dające się za nim, król postanowił tam pójść, aby objąć w po- 
siadanie te miejscowości, które mu się poddały, i zaprowadzić 
pokój na tych ziemiach, a także by zająć najwięcej, jak się da, 
tych innych. Ale jego wyprawa przebiegła w taki sposób, że 
tym razem bardziej honorowo byłoby tam nie iść. 

Wyruszył król lądem, a z nim D. Alvaro Peres de Castro5 

4 PedroI, król Kastylii był synem Marii, córki króla Portugalii Afonsa IV. 
Fernando był synem Pedra I, króla Portugalii, również syna Afonsa IV, czyli 
brata Marii. 

5Alvaro Peres de Castro (? — ?) — przyrodni brat Ines de Castro. 
Pochodził z jednej z najznakomitszych rodzin kastylijskich. Dzięki przyjaźni in- 
fanta, a później króla D. Pedra, odgrywał dużą rolę na dworze portugalskim. 



i D. Nuno Freire, mistrz zakonu Chrystusowego, i inni panowie 
i rycerze oraz wiele wojska. Wysłał morzem osiem galer do Co- 
runi, a ich kapitanem był Nuno Martins de Gois. Przybył król 
do Tui i tam bardzo dobrze go przyjął Afonso Gomes da Lira, 
alkad miasta, i wszyscy mieszkańcy. 

Porozmawiał wówczas król z Lope Gomesem, synem Afonsa 
Gomesa da Lira, by udał się przed nim do Coruńi, a jeśliby zo- 
baczył, że ci z miasteczka nie są zdecydowani go przyjąć za 
pana, niech ustawi się z ludźmi, których ze sobą zabiera, na 
murze nad bramą miasta i stamtąd przeszkodzi mieszkańcom 
w zamknięciu bram, aż on, król, wejdzie, co miało nastąpić nie- 
bawem. 

Lopo Gomes przybył do Coruni i nie powiedział nic miejsco- 
wym o swoim zamiarze, tyle tylko, że zjawia się, by zobaczyć 
jak mieli zamiar postąpić Portugalczycy. Na to przybył król 
D. Fernando pod Coruńę i ci z miasteczka wyszli wszyscy, aby 
go przyjąć. Między innymi Joao Fernandes Andeiro, który byt 
najświetniejszy na tej ziemi (gdyż inne osoby to rybacy i po 
dobni ludzie mało znaczący). 

Joao Fernandes, jako że nie widział jeszcze nigdy króla Por- 
tugalii, szedł wśród innych wołając: 

— Gdzie jest mój pan, król D. Fernando? 

Kiedy król to usłyszał, dał ostrogi koniowi i powiedział: 
— To ja jestem! 

Wówczas całowali jego rękę Joao Fernandes i wszyscy, co 
szli w tej kompanii. 

[Wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem i zakoń- 
czyła się interwencją papieża Grzegorza XI. W trakta- 
cie pokojowym D. Fernando zobowiązywał się oddać 
ziemie, które miał w Kastylii, i ożenić się z córką króla 
Henryka, porzucając myśl o zaślubieniu córki króla Ara- 
gonu. W odwet za to ten zawładnął wielką ilością złota 
należącego do portugalskiego ambasadora.] 

D. Fernando obsypał go łaskami: zrobił go pierwszym konetablem Portugalii, 
potem hrabią de Arraiolos (1377 r.). Natomiast jego brat Fernando pozostał 
w Kastylii, gdzie wsławił się w wojnie między Pedrem I Kastylijskim a jego 
przyrodnim bratem, Henrykiem de Trastamara. 



ROZDZIAŁ LV 
O monetach zmienionych przez króla D. Fernanda i o różnych wartościach, 

jakie każdej nadał 

Dwa wielkie zła stały się udziałem królestwa z powodu tej woj- 
ny, którą król D. Fernando zaczął z królem D. Henrykiem, a to 
zło naród później bardzo odczuł. 

Pierwszym było ogromne zużycie złota i srebra, które dawniej 
królowie zebrali, gdyż z powodu wojny zabrano do Aragonu 
wielkie ilości złota. Drugim było zużycie wielkiej ilości srebra 
oraz zmiana monet, aby uczynić zadość wielkim ekspensom na 
żołd i inne rzeczy niezbędne dla wojny. Z tego powodu ceny 
podniosły się potem tak bardzo i szaleńczo, że król musiał usta- 
lać obowiązujące ceny i zmienić wartość, jaką przedtem nadał 
monetom. 

Wiedzcie, że w czasach króla D. Dinisa, pradziada króla 
D. Fernanda, była ogólnie w użyciu w tych królestwach mone- 
ta zwana „dinheiro 6 stare", których dwanaście czyniło solda, 
a dwadzieścia soldów stanowiło funt. Dwadzieścia siedem sol 
dów stanowiło jeden maravedi7 stary, z tych, jakich używano 
za rzeką Douro", a piętnaście czyniło inny maravedi stary, 
z tych, jakich używano w Estremadurze 9 i innych częściach kró- 
lestwa. 

Sto maravedis, tych piętnastosoldowych, stanowiło contia 
giermka wasala królewskiego, a te sto maravedis warte były 
siedemdziesiąt pięć funtów, to znaczy około pięciu marcos sre- 
brnych, gdyż w czternastu funtach tych starych dinheiros za 

6 Dinheiro znaczy dziś po prostu „pieniądz". W średniowieczu dinheiro 
wart był tyle co ceitil, sześć ich warte było l reala, 12 — 1 solda, a 20 soldów — 
1 funta. Poza tym dinheiro był również miarą srebra. 

7 Maravedi — arabska moneta, używana ponoć już w czasach królów wi- 
zygockich na całym Półwyspie Iberyjskim. W Portugalii istniały maravedis złote, 
srebrne i miedziane. To właśnie srebrne zwano „starymi". 

8 Na północy kraju. 
9Na terenie Estremadury leży Lizbona. 



warty był jeden marco srebra czystego wartości jedenastu din 
heiros, bo taką ilość srebra wówczas kupowano za tę cenę. 
Jeden francuski szkud złoty wart był w tej monecie trzy 
funty, a ten szkud wart był mniej niż dublon portugalski, 
a więcej niż korona. A złoty frank francuski wart był dwa 
funty i pół, gdyż wówczas nie było we Francji monet koron 
ani dublonów. 

Kto chciał z tych starych dinheiros mieć mniejszą monetę, 
przecinał jednego dinheiro na pół nożyczkami lub przepoławiał 
go zębami, a wtedy nazywał się ten pieniądz mealha lub po 
geja i można za niego było kupić krztę musztardy lub kanaru 
czy łubinu i tym podobne rzeczy: tak więc te mealhas nie były 
monetą bitą, ale pieniądzem przeciętym na pół. Takich właśnie 
pieniędzy używano, by zapłacić za pobłogosławienie ślubu, choć 
można było używać innych. Ale ludzie zawsze woleli te, gdy 
tylko mogli je zdobyć, z powodu obyczaju wprowadzonego przez 
Kościół i z powodu ich szlachetnej dawności. 

Gdy później panował król D. Afonso, syn tego króla D. Di 
nisa, prosił naród i kler, by mu pozwolili zmienić monety, to 
znaczy, że uczyni takie pieniądze, iż dziewięć ich będzie warte 
dwanaście innych. I gdy mu pozwolono, kazał bić takie mone- 
ty, które nazwano „nowe dinheiros", aby odróżnić od starych, 
a niektórzy nazywali je pieniędzmi afonsowymi, bo je stworzył 
król D. Afonso. 

Dziewięć z nich czyniło jednego solda, a dwadzieścia soldów 
— jednego funta. A dwadzieścia siedem soldów jednego mara 
vedi zza Douro, a piętnaście soldów jednego maravedi z Estre 
madury, jak dawniejsze. A w osiemnastu funtach i czternastu 
soldach tej monety był jeden marco czystego srebra wartości je- 
denastu dinheiros i dlatego podniosła się cena srebra przy kup- 
nie. I również stary francuski szkud złoty zaczął być wart trzy 
i pół funta, a frank złoty trzy funty. Takim biciem monet zy- 
skiwał król na każdym marco srebra cztery funty i czternaście 
soldów, z których opłacał wydatki. 

Mówią, że był wtedy układ między królem a prałatami i lu- 
dem królestwa, zgodnie z którym król zobowiązywał się nigdy 



więcej nie zmieniać monety, pod pewnymi warunkami i karami 
zawartymi w piśmie, jakie na ten temat ułożono, a które zło- 
żono w Bradze, Alcobaca i w innych miejscowościach. A nie- 
którzy powiadają, jakoby król D. Afonso mawiał, że gdyby mu 
jego lud pozwolił na następną zmianę pieniądza, byłby jednym 
z najbogatszych królów na świecie. 

Nastał król D. Pedro, syn tego króla Afonsa, i nie zmienił 
monety ani z chciwości, ani z zamiłowania do zysku, raczej 
uczynił ją bardzo mocną, ze złota i srebra, ale w niewielkiej 
ilości. 

Kiedy panował król D. Fernando i zaczęła się wojna z królem 
D. Henrykiem, bez zgody ludu królestwa, bez powiadomienia 
prałatów i bez czyjejkolwiek innej zgody zmienił monety, za- 
równo złote, jak i srebrne, i kazał bić inne, jak mu się podoba- 
ło, to znaczy: kazał bić złote dublony, które nazywano pe terra, 
a według jego rozkazu miały wartość sześciu funtów; zrobiono 
inną monetę złotą zwaną gentis de um ponto, która miała war- 
tość cztery i pół funta, i inne gentis de dois pontos, lżejsze, któ- 
re miały wartość po cztery funty za sztukę; również trzeci ro- 
dzaj gentis, o wartości trzech i pół funta, a potem jeszcze czwar- 
ty, wartości trzech funtów i pięciu soldów. Kazał bić monety 
zwane barbudas, nadając im wartość dwudziestu soldów. We- 
dle ilości srebra barbuda warta była trzy dinheiros, a z jednego 
marco srebra robiono ich pięćdziesiąt trzy. Jeden marco prawie 
czystego srebra 10 za jedenaście dinheiros kosztował dwadzieścia 
siedem funtów, ale z tej wagi srebra czyniono sto dziewięćdzie- 
siąt pięć funtów. I w ten sposób król zyskiwał na każdym marco 
sto sześćdziesiąt osiem funtów, z nich opłacając wydatki. 

Zdumiewał widok naiwności ludzi, nie tylko prostego ludu, 
ale królewskich zauszników i należących do jego Rady, którzy 
posyłali do mennicy zmieniać srebro uważając, że wielce zyski- 
wali, bo je kupili za osiemnaście monet afonsowych, a otrzy- 
mywali za nie dwadzieścia siedem funtów, to znaczy dwadzieś- 
cia siedem barbudos, nie zważając na słabość pieniądza, ale tyl 

10 stop zawierał tylko dwunastą część innego metalu. 



ko na pomnożenie funtów. A wielu kupców, którzy chcieli udać 
się do Algarve i innych części królestwa, szło do mennicy i da 
wało dwadzieścia jeden soldów drobnych monet za barbuda, aby 
pieniądze ich mniej zajmowały miejsca, nie wiedząc ani nie za 
uważając, jak wielka z tego była strata. 

Kazał król bić jeszcze jedną monetę, zwaną graves, która była 
warta trzy dinheiros według zawartości srebra, a z jednego 
marco czyniono jej sto dwadzieścia sztuk, każda sztuka warto- 
ści piętnastu soldów pieniędzy afonsowych. Marco czystego sre- 
bra wartości jedenastu dinheiros kosztował dwadzieścia siedem 
funtów, ale robiono z tej samej wagi srebra trzysta siedem fun- 
tów i tak król zyskiwał dwieście osiemdziesiąt funtów. 

I jeszcze inną monetę kazał bić zwaną pilartes, która warta 
była według zawartości srebra dwa dinheiros, a z jednego mar- 
co bito ich sto dziewięćdziesiąt, a każdy pilartes wart był pięć 
soldów. A z jednego marco czystego srebra wartości jedenastu 
dinheiros, co kosztowało dwadzieścia siedem funtów, bito dwie- 
ście trzy i tak król zyskiwał na każdym marco sto siedemdzie- 
siąt funtów i z tego zarobku opłacał wydatki. 

O różnych monetach, jakie król D. Fernando kazał bić, jak 
srebrne fortes wartości dziesięciu soldów, i inne, co warte były 
dwadzieścia, i torneses primeiros wartości ośmiu soldów, i tor- 
neses petites, i dinheiros novos, oceniane na osiem ziaren srebra, 
a także o innych zarządzeniach oraz różnych cenach nie wspo- 
minam, aby nie być rozwlekłym i ponieważ tych monet mało 
wybito. 

Pomimo wielkiego zysku, jaki król D. Fernando miał z ta- 
kich monet, z powodu wielkich kosztów wojny rozpoczętej na 
morzu i lądzie wydawano wszystko, nic nie pozostało, by od- 
kładać do skarbca, a poza tym wydano również złoto i srebro, 
które król znalazł w skarbcach. W ten sposób bardzo zaszkodził 
swojej ziemi owymi zmianami pieniądza, stracił wszystko, co 
na nich zyskał, zajęte ziemie powróciły do Kastylii, do której 
należały, a król okrył się niesława. 



ROZDZIAŁ LVII 
O tym, jak król D. Fernando zakochał się w D. Leonor Teles i ożenił się 

z nią po kryjomu 

W czasach króla Afonsa IV i króla D. Pedra, jego syna, nie było 
w Portwgalii więcej jak jeden hrabia, który zwał się hrabią 
de Barcelos. A to hrabstwo dał wspomniany król D. Pedro 
D. Joao Afonsowi Telo. 

Tenże miał brata zwanego Marcinem Afonso Telo, który miał 
dwóch synów i trzy córki, a jedna z nich zwała się D. Leonor 
Teles, i była żoną Joao Lourengo da Cunha, syna Martima Lou- 
rengo da Cunha, pana na majoracie Pombeiro. 

Otóż zdarzyło się w tym czasie, że gdy panował król D. Fer- 
nando 11, jak wspomnieliśmy, młody, wesoły i przedni mężczyz- 
na, jego siostra Beatriz, córka D. Ines de Castro i króla D. Pe- 
dra, utrzymywała wielki dwór z dworkami, z paniami i panna- 
mi, córkami szlachty i wysokich rodów, bowiem nie było wów- 
czas królowej ani innej infantki, pod której łaską mogłyby się 
schronić. 

Z powodu głębokiego uczucia narodziło się w królu takie prag- 
nienie, by ją pojąć za żonę, że postanowił sobie z nią się ożenić, 
rzecz dotąd nie widziana. Cóż jeszcze można o tym powiedzieć? 
Wystąpiwszy do papieża o zezwolenie na ślub, spędzali czas na 
grach i rozmowach, przeplatanych pocałunkami i uściskami oraz 
innymi rozrywkami tego rodzaju, że niektórzy gotowi byli po- 
wziąć nieuczciwe podejrzenie co do dziewictwa infantki. 

Wówczas zaczęto omawiać małżeństwo między królem D. Fer 
nandem a infantką aragońska, które nie doszło do skutku, jak 
to już powiedzieliśmy. Potem przyszedł pokój między królem 
D. Henrykiem i królem D. Fernandem, przy czym ustalono, że 
ten ostatni ożeni się z jego córką, infantką Leonorą, która mu 
zostanie oddana za pięć miesięcy. 

11 Fernando nosił przydomek Formoso, czyli Piękny. 



Gdy zawarł taki pakt z infantem D. Henrykiem jako nieod- 
wołalny i znajdował się w Lizbonie, zdarzyło się, że przybyła 
tam D. Leonor, żona Joao Lourenco da Cunha, aby spędzić kil- 
ka dni ze swoją siostrą D. Maria, która była dworką infantki 
[Beatriz]. Król D. Fernando, jako że miał zwyczaj bardzo często 
odwiedzać infantkę, swoją siostrę, kiedy na jej dworze zoba- 
czył D. Leonor, piękną, strojną i o powabnym ciele, mimo że już 
przedtem ją dobrze znał, dopiero wówczas zaczął pilnie zwra- 
cać uwagę na jej piękne rysy i wdzięki. I porzucając wszelkie 
miłowanie i zadowolenie, jakie mógłby mieć od innej kobiety, 
w tej się zaczął kochać nadzwyczajnie. Tak był zraniony miło- 
ścią do niej, w którą całe serce włożył, że co dzień bardziej po- 
większała się jego rana, nie odkrywał jednak nikomu tej tak 
wielkiej skłonności, jaka w jego sercu zaczęła zamieszkiwać. 

Nie minęło wiele czasu, a Joao Lourengo przesłał polecenie 
żonie, aby wróciła do niego, a już miała z nim syna zwanego 
Alvaro da Cunha. Gdy król D. Fernando usłyszał, że Joao Lou- 
renco ją wzywa, bardzo był niezadowolony tym posłaniem, jak 
człowiek, któremu nigdy nie przeszła chęć zaspokojenia swojej 
miłości. I będąc zmuszony ją odkryć, porozmawiał z D. Marią, 
siostrą D. Leonor, mówiąc jej, aby tak uczyniła, by siostra nie 
wyjechała, [na przykład] udając, że jest bardzo chora, i by z taką 
wiadomością wrócili do męża ci, co po nią przyjechali. Jasno 
mówiąc o swym pożądaniu, powiedział D. Marii, że wolą jego 
jest mieć [D. Leonor] za żonę i pragnie jej bardziej niż wszy- 
stkich córek królewskich, jakie są na świecie. 

D. Maria, rozsądna i ostrożna, usłyszawszy to bardzo się za- 
niepokoiła, widząc, że z tego powodu król chce zaniechać mał- 
żeństwa z infantką Kastylii; a co więcej, jej siostra była mę- 
żatką i żoną dobrego szlachcica, wasala króla Fernanda. Dlatego 
zaczęła mu bardzo odradzać. Król odpierał wszystko, co mu po- 
wiedziała; a co do małżeństwa z D. Leonor, powiedział, że uczy- 
ni tak, iż pozbędzie się ona swojego męża. Odparła D. Mariaj 
że chociażby siostra rozstała się z mężem, niech on nie myślij 
że stanie się jego nałożnicą. Ale król, przejęty miłością do D. Le- 
onor, przysiągł D. Marii, że nie będzie z nią spać pierwej, nim 
się z nią nie ożeni po separacji od męża. 



Wokół tego wymienili wiele racji i choć bardzo się wysilała, 
by odwieść go od tej miłości i zmienić jego zamiary, na nic się 
to zdało, raczej wydawało się, że bardziej się w nich utwierdzał. 
Więc opowiedziała D. Maria siostrze wszystko, co usłyszała od 
króla, i obie postanowiły porozmawiać ze stryjem. Temu też 
nie udało się przekonać króla. Dowiedziała się o tym infantka, 
której opowiedzieli to we trójkę w wielkim sekrecie. I skończyło 
się na tym, że postąpili zgodnie z wolą króla, poszukali sposobu, 
by ją uwolnić od męża z powodu pokrewieństwa, co łatwo zna- 
leźć w rodzinach szlacheckich, choć wielu mówiło, iż Joao Lou- 
renco otrzymał dyspensę od papieża. Ale widząc, że nie wypa- 
dało mu upierać się przy tym zbytnio, postarał się sprawę za- 
łatwić szybko i korzystnie, a potem udał się do Kastylii dla 
bezpieczeństwa swego życia. 

I pewne jest, że zanim król spał z D. Leonor, wziął ją za żonę 
w obecności jej siostry i innych, którzy byli wtajemniczeni. 

[Dom Fernando zawiadamia króla D. Henryka Kasty 
lijskiego, że rezygnuje z zaślubin z jego córką. Kasty 
lijczyk przyjmuje to do wiadomości, utrzymując inne 
klauzule traktatu.] 

ROZDZIAŁ LX 
O tym, jak lud Lizbony rozmawiał z królem o jego ślubie, i o odpowiedzi, 

jaką król dał 

O skłonności i amorach, którymi król D. Fernando darzył w Liz- 
bonie D. Leonor Teles, zaraz poszła fama po całym królestwie 
i mówiło się, że jest jego żoną, z którą śpi, i że ożenił się z nią 
po kryjomu. 

Bardzo się nie podobał wszystkim na tej ziemi sposób, w jaki 
król w tej sprawie postąpił, i nie tylko wielkim panom i szlach- 



cię, którzy kochali swoją służbę i honor, ale także pospolity lud 
wielce to odczuł. Na nic się zdały racje, jakie panowie z Rady 
dawali mówiąc, że nie było dobrze żenić się z taką kobietą jak 
ta, która jest żoną wasala królewskiego, poniechawszy mał- 
żeństw z infantkami, córkami królów jak król Aragonu i król 
Kastylii, mogących tyle honoru przynieść jemu, a korzyści kró- 
lestwu. Ale widząc, że ich rada nie skutkuje, przestali mu mó- 
wić o sprawie. 

Ludzie w królestwie, mówiąc o tych nowinach w miejscach, 
gdzie kto zamieszkiwał, gromadzili się grupami, jak to w zwy- 
czaju, obwiniając bardzo zauszników króla i wielkich panów, że 
mu na to pozwalają. A jako że ci nie powiedzieli mu tego, co 
należy, mówiono, że lud powinien się zebrać, aby pójść i mu to 
powiedzieć. 

A między tymi, co najwięcej o tym rozprawiali, znajdowali 
się mieszkańcy miasta Lizbony, gdzie król wówczas przebywał; 
ci tak daleko się posunęli, że zobowiązali się na naradzie, iż 
pójdą królowi powiedzieć [co należy], zaraz wybierając za swe- 
go przywódcę i rzecznika pewnego krawca zwanego Fernao Vas- 
ques, człowieka, który umiał mówić i był dość zręczny, by to 
powiedzieć. Zgromadziło się pewnego dnia ze trzy tysiące rze- 
mieślników różnych zawodów, i konnych, i pieszych, i wszyscy 
poszli z bronią do zamku, gdzie przebywał król, czyniąc wielką 
wrzawę, gdy mówili o tej sprawie. 

Król dowiedziawszy się, że ci ludzie przybyli i jaki był po- 
wód tego przybycia, kazał ich zapytać przez swego zausznika, 
czego chcą i z jakiego powodu przybyli. A Fernao Vasques od- 
powiedział w imieniu wszystkich, mówiąc: 

— Przyszli tutaj, bo im powiedziano, że pan ich, król, wziął 
za żonę Leonor Teles, żonę Joao Lourenco da Cunha, swojego 
wasala. A ponieważ nie przynosi mu to zaszczytu, ale raczej 
przyczynia wiele troski Bogu, szlachcie i całemu ludowi, więc 
oni, jako prawdziwi Portugalczycy, przyszli mu powiedzieć, aby 
wziął sobie za żonę jakąś córę królewską, tak jak przynależy 
jego stanowi. I że jeśli nie chce ożenić się z córką królewską, 
niech weźmie córkę jakiegoś szlachcica w swoim królestwie, do 
wyboru, z którą by miał dzieci z prawego łoża, by panowały 



po nim, ale nie brał cudzej żony, bo to jest coś, na co oni nie 
mogą się zgodzić. Ani nie powinien im tego brać za złe, gdyż 
nie chcą stracić tak dobrego króla z powodu złej kobiety, która 
go zaczarowała. 

Było tam wielu, którzy mówili to wszystko na różne sposoby, 
mimo że Fernao Vasques przemawiał za wszystkich. A król ka- 
zał im dać taką odpowiedź: 
Że im bardzo dziękuje za przyjście i za racje, jakie dla jego 

dobra wyłożyli. Że w tym przypadku rozumiał, iż postępowali 
jako dobrzy i wierni Portugalczycy, dbali o jego honor. Że nie 
pojął D. Leonor za żonę ani Bóg tego nie chce, ale ponieważ nie 
może im odpowiedzieć natychmiast, jak należy, gdyż przedtem 
musi zasięgnąć dobrych rad, więc niech przyjdą dnia następne- 
go do klasztoru św. Dominika w tym mieście, a tam porozma- 
wia z nimi o tym i rozstrzygnie sprawę razem z nimi. 

Fernao Vasques powiedział wszystkim, że to bardzo dobra 
odpowiedź i aby zgodzili się pójść następnego dnia do klasztoru 
św. Dominika. Rozeszli się wówczas wszyscy, zadowoleni z od- 
powiedzi, przysięgając i mówiąc, że jeśli król jej nie zechce od- 
dalić, zabiorą ją siłą i zrobią tak, że król jej więcej nie zobaczy, 
i że jeśli wielu przyszło uzbrojonych, jeszcze więcej ich przyj- 
dzie następnego dnia. 

ROZDZIAŁ LXI 
jak król nie chciał mówić z ludem, tak jak obiecał, i ukradkiem 

odjechał z miasta 

Nie wątpcie, że to zbiegowisko, które lud czynił, podobało się 
bardzo wszystkim ze szlachty i zaufanym królewskim, bo wie- 
dzieli, że czyniono to z miłości honoru i w służbie dla niego, 
a jako że król nie przejmował się wcale ich radami, myśleli, że 



tą drogą zostanie zmuszony do odsunięcia od siebie D. Leonor. 
Następnego dnia zebrało się wielu ludzi w kruchcie kościoła 
św. Dominika, dokąd król miał przybyć, aby wysłuchać od ludu 
racji, dla których to małżeństwo nie było dobre. Między wielo- 
ma, co przyszli, byli wszyscy z Casa do Desembargo [wyższego 
sądu królewskiego]. I Fernao Vasques, który miał przemawiać, 
powiedział do nich, gdy król nie nadchodził: 

— Panowie, poruczyli mi ci ludzie, którzy tu się zebrali, bym 
powiedział królowi panu naszemu kilka rzeczy, które, jak są- 
dzą, są związane z jego honorem i służbą dla niego. A ponieważ 
jest pisanym prawem, że gdy są obecne strony główne, urząd 
prokuratora nie działa w tym, co strony mają do powiedzenia, 
przeto wy, którzy jesteście głównymi stronami w tej sprawie 
i których to dotyczy bardziej niż nas, powinniście mówić, a nie 
ja. Ale mimo że tak jest, powiem to, co mi polecono, skoro wy 
sami nie chcecie do tego przyłożyć ręki, pokazując, że mało się 
przejmujecie honorem króla pana naszego i służbą dla niego. 

Gdy tak wszyscy czekali i mówili wiele i różnych rzeczy 
w tej sprawie, dowiedział się o tym król w swej siedzibie. I wi- 
dząc, jak są poruszeni i jakie racje na ogół wysuwają przeciw 
temu małżeństwu, nie chciał tam iść i wyjechał z miasta z D. Le 
onor w największej, jak to było możliwe, tajemnicy. A w dro- 
dze mówił: 

— Patrzcie na tych mieszczan zdradzieckich, jak się gro 
madzą! Na pewno gdybym tam poszedł, chcieliby mnie schwy- 
tać. 

Ci, którzy oczekiwali przed klasztorem, kiedy się dowiedzieli, 
że król odjechał w taki sposób, poczuli, że z nich zadrwiono. 
i pełni wściekłości rzucali brzydkie słowa przeciw temu mał- 
żeństwu. 

I nie tylko w Lizbonie, ale w Santarem i Alenąuer, i Tomarze, 
i Abrantes, i w innych miejscach królestwa ludzie mówili wszy- 
stko co najgorsze na temat tego małżeństwa. D. Leonor, którą 
to martwiło, gdyż obawiała się, że z powodu tych zgromadzeń 
i mów król ją porzuci, kazała szpiegom dowiedzieć się, którzy 
najwięcej przeciw niej mówili, i skłoniła króla, by ich kazał 
pojmać i ukarać. 



I tak zostało uczynione, bo potem w Lizbonie pojmano Fer 
nao Vasquesa, tego krawca, o którym słyszeliście, i innych. Nie- 
których ścięto i pozbawiono majątku, inni uciekli. A to samo 
nastąpiło w innych miejscowościach królestwa. Zaś wielu ta- 
kim, którzy uciekli z tego powodu, król później przebaczył i nie 
ponieśli kary. 

ROZDZIAŁ LXII 
O tym, jak król D. Fernando publicznie pojął D. Leonor za żoną i została 

nazwana królową Portugalii 

Jechał król przez swe królestwo spokojnie, wioząc ze sobą D. Le- 
onor, aż przybył do prowincji Entre Duro e Minho, do klasztoru 
zwanego Leca, który należał do zakonu Szpitalników. Tam po- 
stanowił król pojąć D. Leonor publicznie za żonę, a w dzień 
na to wybrany wszystkim obwieszczono w imieniu króla: 

— Przyjaciele, dobrze wiecie, że małżeństwo jest jednym ze 
szlachetnych sakramentów, jakie Bóg na świecie nakazał, aby 
nie tylko królowie, ale i inni ludzie żyli w stanie łaski, a królo- 
wie żeby mieli prawowity ród, który następnie po nich obejmie 
sukcesję na tronie i w królewskim rządzeniu, jakie Bóg im dał. 
Dlatego król pan nasz, chcąc żyć w tym stanie, jaki mu przy- 
należy, i rozważywszy, że wielce szlachetna D. Leonor, córka 
D. Martima Afonsa Tela i D. Aldoncy de Vasconcelos, pochodzi 
z królewskiego rodu,12 a także iż wszyscy wielcy i najwięksi 
szlachcice tego królestwa są z nią w jakimś stopniu spokrew- 

12 Leonor Teles była córką Martima Afonsa Telo de Meneses pochodzącego od 
Fruela II, króla Leonu i Galicii, oraz Aldoncy de Vasconcelos, praprawnuczki 
drugiego króla Portugalii Sancho I (1154—1211). Bratanica Joao Afonsa Telo de 
Meneses, hrabiego de Barcelos, siostra Joao Afonsa Telo de Meneses, Goncala 
Telesa de Meneses i Marii Teles de Meneses stała się żoną króla Fernanda w maju 
1372 r. Zmarła w Kastylii w 1386 r. 



nieni i doznawszy od króla takiego zaszczytu poczują się tym 
bardziej zobowiązani pomagać mu w obronie tej ziemi; i zwa- 
żywszy poza tym, że wspomniana D. Leonor jest kobietą bardzo 
dla niego odpowiednią z powodów wyżej podanych, omawiał 
z nią sprawę małżeństwa i dlatego chce ją pojąć publicznie tymi 
słowami, jakie nakazuje święty Kościół, i zamierza dać jej grody 
i miejscowości we władanie, by mogła utrzymać, jak jej należy, 
zaszczytny stan królowej. 

Więc pojął ją król wobec wszystkich i rozgłoszono po kró- 
lestwie, że jest jego żoną, co wielkim i małym sprawiło okrutną 
przykrość. 

I dał jej król zaraz Vila Vicosa i Abrantes, i Almadę, i Sintrę, 
i Torres Vedras, i Alencuer, i Atouguaia, i Óbidos, i Aveiro, 
i królewskie dobra Sacavem, i Frielas, i Unhos, i Terra de Mer 
les w Riba do Douro. Odtąd była nazywana królową Portugalii 
i na rozkaz króla całowali jej rękę wszyscy z wielkich ro- 
dów, jacy byli w królestwie, tak mężczyźni, jak kobiety, i przy- 
jęły ją jako panią wszystkie grody i miejsca jej posiadłości. 
Jednakże prócz infanta D. Dinisa, mimo że był młodszy od in- 
fanta D. Joao.13 Ten nie chciał całować ręki D. Leonor i z tego 
powodu król D. Fernando chciał go uderzyć sztyletem. Jego 
[D. Dinisa] guwerner, Gil Vasques de Resende, i Aires Gomes 
da Silva, guwerner królewski, przeszkodzili temu, nie bez tego, 
żeby król, wściekły na infanta, nie powiedział: 

— Wstydu nie ma! Pocałowali rękę królowej, mojej żony, 
infant D. Joao, który jest starszy od niego, a także wszyscy 
szlachcice królestwa, a tylko on jeden mówi, że nie pocałuje, 
i żeby to ona jego całowała w rękę! 

I w ten sposób infant D. Dinis był jakby zbiegiem na dworze, 
gdy tymczasem infanta D. Joao bardzo kochali i lubili król i kró- 
lowa, bowiem będąc najwyższym po królu w królestwie zgodził 
się dobrowolnie całować rękę królowej, dać przykład i pokazać 
drogę wielu innym wysokiego stanu, by czynili to samo. Jednak 
jakiejkolwiek by byli kondycji, wszyscy w królestwie czuli wiel- 
kie niezadowolenie z tego powodu. 

13 Obaj byli przyrodnimi braćmi króla, synami Ines de Castro. 



ROZDZIAŁ LXIII 
Różne racje, jakie wypowiadano o małżeństwie króla D. Fernanda 

Kiedy już stało się wiadome w królestwie, że król publicznie 
ogłosił małżeństwo z D. Leonor i wszyscy całowali jej rękę jako 
królowej, lud zdumiał się bardzo tym czynem, o wiele bardziej 
niż początkowymi wieściami. Przedtem bowiem, chociaż nie- 
którzy to podejrzewali po godnym i pełnym szacunku zacho- 
waniu się króla wobec niej, nie mieli jednak pewności, czy była 
jego żoną, czy nie; i wielu myślało, że król znudzi się nią, a po- 
tem weźmie sobie taką żonę, jaka przystała jego królewskiemu 
stanowi. I ci, i tamci mówili o tym różne rzeczy, zdumiewając 
się, że król nie rozumie, jak mało ceni sam siebie, skoro zado- 
wala się takim małżeństwem. A niektórzy mówili, że król lepiej 
by zrobił, gdyby ją miał przez jakiś czas, a potem ożenił się 
z inną kobietą. 

I pozostawiając na boku gadanie wielu prostaczków, którzy 
chwalili ten związek twierdząc, że nie ma w tym nic dziwnego, 
co król uczynił, i że już innym się przydarzył podobny błąd 
z powodu wielkiej miłości do niektórych kobiet, powiedzmy 
krótko, co mówili ludzie znający się na rzeczy i wspierający się 
na rozsądku. 

Twierdzili oni mówiąc o tym, że takie uczucie było do odrzu- 
cenia, szczególnie przez królów i panów, którzy bardziej niż kto- 
kolwiek pomniejszali się związkami takiej miłości. Bowiem już 
starożytni uczyli, że król powinien wziąć pod uwagę w kobiecie, 
którą ma poślubić, głównie szlachectwo pochodzenia, a kto po- 
stąpi wbrew temu, nie kieruje się zdrowym rozsądkiem, lecz 
głupotą, chyba że obyczaj ludzki w takim przypadku da mu 
miano rozsądnego. A ponieważ król D. Fernando córki tak świet- 
nych królów, którzy mu je dawali za wielce zaszczytne mał- 
żonki, zostawiał po to, aby wziąć D. Leonor, z którą wiązało sią 



tyle przeciwnych temu racji, słusznie powinien do takich być 
zaliczony. 

Inni mówili, że jest to podobne do bólu, który człowiekowi 
daje jednocześnie przyjemność i nieprzyjemność, i że wszyscy 
ludzie doświadczeni zgadzali się, iż każdy mężczyzna zakochany 
cierpi na rodzaj głupoty. A to z dwóch powodów: pierwszy, bo 
u niektórych jest to sprawa nieodłączna od innych form głu- 
poty, u tych głupot? jest powodem takich miłości; drugi, bo 
cnota właściwej oceny, która jest cesarzową innych władz duszy 
w stosunku do rzeczy odczuwalnych, jest tak chora u takich 
ludzi, że przedmiotu sprawy, który widzi, nie osądza, jakim jest, 
ale takim, jakim mu się wydaje, uważając brzydką za ładną, 
za korzystną taką, co mu przynosi szkodę. Dlatego cały sąd ro- 
zumu co do takiego przedmiotu jest wypaczony w ten sposób, 
że cokolwiek by mu doradzano, może to dobrze przyjąć, ale 
gdy chodzi o kobietę, która mu się podoba, nie przyjmuje żad- 
nej dobrej rady, jaką mu dają, jeśli ta rada brzmi, aby ją zo- 
stawił i przestał się nią zajmować, raczej sprawia mu to więk- 
szy ból, który przewyższa cały zdrowy rozsądek. A jeśli rada 
pochodzi od osoby, na której może się zemścić, czyni to, jak to 
uczynił D. Fernando, kazał bowiem ukarać niektórych spośród 
swego ludu, którzy w tym przypadku dobrze mu doradzili, jak 
już słyszeliście. 

ROZDZIAŁ LXIV 
O sprzeczce, jaką król miał z jednym ze swojej Rady na temat małżeństwa 

z królową Leonor 

Przebywając z D. Leonor, zanim ją poślubił, król D. Fernando 
niekiedy rozmawiał ze swoimi zausznikami mówiąc, jako prag- 
nie pojąć ją za żonę i żeby mu powiedzieli w tej sprawie, co 



im się wydaje, sprawdzając, czy znajdzie kogoś, kto by mu do- 
radził tak, jakby sobie życzył. 

I pewnego dnia rozmawiał z dwoma z nich mówiąc, że jego 
wolą było wziąć ją za królową, ale zanim to uczyni, chciał od- 
być z nimi naradę. 

— Panie — powiedzieli — nie wypada, abyśmy mówili o tym, 
bo widzimy was już tak bardzo przywiązanym do niej i rozu- 
miemy, że nigdy innej kobiety nie będziesz miał poza nią, a na- 
wet niektórzy wśród nas zapewniają, że już ją pojęliście za 
żonę. A jeśli o naszą radę chodzi, to nikt, kto pragnie waszej 
służby i honoru, nie doradzi wam tego małżeństwa z wielu po- 
wodów. Jednak jeśli macie ochotę w każdym wypadku wziąć 
ją za żonę, żadna dobra rada na nic się nie zda. 

Po kilku dniach wziął ją król [za żonę], jak powiedzieliśmy 
i w niewiele dni potem powiedział do jednego ze swej Rady, 
że żałuje tego małżeństwa. Ten odpowiedział: 

— To się stało z waszej winy i dlatego, że mieliście ochotę 
to zrobić. Nie uczyniliście tego z braku rady. 

— To prawda — powiedział — że wielu mi odradzało, ale 
chciałem, żeby postąpili ze mną tak, jak jego zausznicy postą- 
pili z moim dziadkiem, D. Afonsem. 

— Jak to było? 

— Powiem wam — powiedział król. — Kiedy mój dziad za- 
czął panować, więcej miał upodobania do rozrywki jako młody 
człowiek, którym był, niż do rządzenia królestwem. Gdy wszy- 
scy z Rady zebrali się w Lizbonie, aby mówić o sprawach do- 
tyczących rządzenia królestwem i dobra ludu, opuścił Radę i po- 
jechał na polowanie w okolice Sintry, i pozostał tam około mie- 
siąca. Ci z Rady, kiedy zobaczyli, że na początku swego pano- 
wania tak mało zwraca uwagi na sprawy, które powinien roz- 
strzygać dla dobra i korzyści ludu, uznali to za zły początek. 
Kiedy król powrócił i poszedł do Rady, po rozmowie na temat 
polowania, które odbył, powiedział mu jeden w imieniu innych: 
"Panie, niech nie będzie tak, abyście postępowali w sposób taki, 
jak postąpiliście jadąc na polowanie na cały miesiąc i opuszcza- 
jąc na tyle dni swoją Radę, gdzie jesteście tak potrzebni, gdy 
tu pozostajemy bez was, z małą dla was korzyścią i służbą. 



Z łaski waszej postępujcie odtąd w inny sposób. Inaczej..." „Co 
inaczej?" — zapytał on. „Inaczej — odparli — wierzajcie, że 
poszukamy innego, by panował nad nami, który będzie dbał 
o utrzymanie narodu w prawie i sprawiedliwości i nie zaniedba 
rzeczy, które ma obowiązek czynić, jadąc na miesiąc polować 
konno i pieszo." Król rozgniewał się bardzo słysząc to i krzyknął: 
„Jak to? Moi ludzie będą mi się sprzeciwiać. Oni mieliby mi 
zrobić coś takiego?" — „Wasi ludzie — odparli — jeśli zrobicie 
coś, czego nie powinniście." Król wyszedł z Rady bardzo nie- 
zadowolony i poszedł sobie. Ale potem wszystko przemyślał 
i uznał, że mu to powiedzieli dla jego dobra, przyznał im rację 
i miał ich za dobre sługi. A ja — rzekł król D. Fernando — 
chciałem, abyście wy z mojej Rady uczynili mi to samo: skoro 
widzieliście, że nie było zaszczytne dla mnie to małżeństwo, 
trzeba było się na nie nie godzić. 

Zausznik, który rozumiał, że król to mówił głównie po to, aby 
usłyszeć jego odpowiedź, a nie myśli tego szczerze, odparł: 

— Panie, teraz bardzo to dobrze rzekliście. Ale mogło się 
zdarzyć, że gdyby ci z waszej Rady sprzeciwili się w taki spo- 
sób, jak mówicie, otrzymaliby od was odpowiedź nie tylko 
w słowach, ale i w czynach gorszą od tej, jaką otrzymali tamci 
od króla D. Afonsa, waszego dziada. 

Król odpowiedział, że nie, bowiem uważałby, że dobrze się 
stało, przestali więc mówić o tym i przeszli do innych spraw. 

ROZDZIAŁ LXV 
O tym, jak królowa D. Leonor Teles pożeniła niektórych szlachciców 

królestwa i wywyższyła tych ze swego rodu 

Ta królowa D. Leonor, gdy król pojmował ją za żonę, była mło- 
dą kobietą, w kwiecie wieku, ciała proporcjonalnego: miała 



wdzięczne i dworne maniery i takie rysy twarzy, jakie zwykle 
się uznaje za piękne, tak więc żadna kobieta nie mogła się z nią 
wówczas równać wyglądem i słodyczą mowy [...], miała wiele 
zręczności, aby wzmocnić swą pozycję, starając się pozyskać za- 
równo tych wysokiego rodu, jak i niższego, prowadząc ze wszy- 
stkimi przyjazne rozmowy, okazując wiele uprzejmości i świad- 
cząc wiele dobrodziejstw. A ponieważ dobrze wiedziała, jako 
nie podobało się ludowi, że została królową, co jawnie się oka- 
zało w Lizbonie i w innych miejscach, i ponieważ miała wąt- 
pliwości co do niektórych wysokiego stanu, starała się mieć po 
swej stronie wszystkich największych w królestwie, czy to przy 
pomocy [kojarzenia] małżeństw czy [nadawania] wysokich urzę- 
dów oraz fortec w tych dobrach, jakie im dawała, co zaraz usły- 
szycie. A już specjalnie wywyższyła tych ze swego rodu: jed- 
nego ze swych braci, D. Joao Afonsa Telo, wysunęła na admi- 
rała, a drugiego, D. Goncala Telesa, uczyniła hrabią Neivy i Fa- 
rii, miejscowości znajdujących się w prowincji Entre Douro 
e Minho; zaś co do synów swego stryja, hrabiego D. Joao Afon- 
sa [de Barcelos], jednego, D. Joao, zrobiła hrabią de Viana, 
a drugiego D. Alfonsa [po śmierci jego ojca] — hrabią de Bar- 
celos 14; a że był bardzo młody, dała mu jako wychowawcę ry- 
cerza, którego zwano Vasco Peres de Camóes; sprawiła też, że 
jej szwagra, D. Henryka Manuela [de Vilhena] uczyniono hra- 
bią de Seia, a D. Alvara Peresa de Castro — hrabią de Arraio- 
los; zadbała, aby godność mistrza zakonu Santiago przypadła 
D. Fernandowi Afonsowi de Albuquerque, bratu żon jej braci, 
a godność mistrza zakonu Chrystusowego dano jej siostrzeńco- 
wi, synowi jej siostry D. Marii, którego zwano D. Lopo Dias. 
Również za jej sprawą wszystkie zamki i lepsze fortece w kró- 
lestwie dano tym, co należeli do jej rodu. A ponieważ Lizbona 
jest głównym miastem królestwa i kto ją posiada, wie, że po- 
siada całe królestwo, sprawiła, że dano twierdzę tego miasta 
hrabiemu D. Joao Afonso Telo, jej bratu, i tak uczyniła, że 
wszyscy wielcy panowie i co dzielniejsi w mieście stali się jego 
wasalami, jak Martim Afonso Valente, który miał swój zamek, 

14 Po przedwczesnej śmierci młodzieńca tytuł przeszedł w 1382 r. na brata 
Królowej, admirała D. Joao Afonsa Telo. 



Estevao Vasques Filipe, Afonso Eanes Nogueira, Afonso Fur 
tado Capitao, Afonso Esteves de Azambuja, Antao Vasques. Ci 
rycerze, a także wielu giermków, których w mieście było dużo 
i bardzo godnych i dzielnych, jak Pero Vasques z Pedra Alcada 
i Pedro Eanes Lobato oraz inni, o których nie będziemy mó- 
wić, wszyscy byli wasalami hrabiego. Poza tym wielu ludzi po- 
łączyła więzami małżeńskimi; wydała za mąż swoją siostrę, 
D. Joanę, co była nieślubnym dzieckiem i przeoryszą klasztoru 
w Santos, za Joao Afonsa Pimentel i dała jej gród Braganca 
w dobra dziedziczne; pewną młódkę, Enes Dias Botelha, swoją 
krewną, którą miała na dworze, wydała za Pera Rodriguesa da 
Fonseca i dała jej zamek w Olivenca; Martima Gongalvesa de 
Ataide ożeniła z Mecią Vasques Coutinho, której dała zamek 
w Chaves, a Fernao Goncalesa de Sousa ożeniła z D. Tareją 
de Meira, dając jej zamek w Portelu; Goncala Vegas de Ataide 
ożeniła z Beatriz Nunes, córką Nuno Martinsa de Goes i Blanki 
de Avelal [...]. Ożeniła również Goncala Vasquesa Coutinho 
z jedną z córek Goncala Vasquesa de Azevedo, natomiast jego 
syna, którego zwano Alvaro Goncalves, ożeniła z jedną z córek 
Joao Fernandesa de Andeiro, którego zrobiła hrabią de Ou- 
rem. Wiele innych małżeństw skojarzyła wśród szlachty i wiel- 
kich panów królestwa, aby jej byli przychylni i aby nie nara- 
zić się na ich nieżyczliwość; nie było tedy nikogo, kto by nie 
skorzystał z jej dobrodziejstw i nie został wywyższony. Była 
bardzo hojna i szczodra dla tych, co ją prosili o łaski, więc 
nikt z tych, co przychodzili, nie odszedł z próżną nadzieją. Poza 
tym była hojna w jałmużnach i litościwa dla wszystkich. Ale 
wszystko, co czyniła, wniwecz się obróciło, kiedy poznali, że 
była służebnica Wenus i chowana na jej dworze; a oszczercy 
oskarżali ją, że wszystkie jej dworki udawały wielce miłosierne, 
aby pod płaszczem dobroczynności ukrywać niecne uczynki. 

[Dowiedziawszy się, że D. Fernando w tajemnicy po- 
rozumiał się z księciem Lancasteru Janem z Gandawy, 
pretendentem do tronu Kastylii, aby go zaatakować, 
D. Henryk, król Kastylii, po nieudanej próbie uniknię- 
cia wojny postanowił przejąć inicjatywę. Wkroczył do 



Beiry, doszedł do Coimbry, skąd D. Fernando wycofał 
się do Santarem i schronił za murami miasta. Nie na- 
potykając na opór ruszył do Lizbony. Inne siły kastylij- 
skie w tym czasie zajęły region Minho na północy kra- 

ROZDZIAŁ LXXIII 
O tym, jak król D. Henryk podszedł do Lizbony i w jaki sposób ci z miasta 

się zachowywali 

Nikt nie mógł przypuszczać, że król Kastylii D. Henryk wejdzie 
do królestwa Portugalii w sposób, w jaki to zrobił, szczególnie 
z Coimbry do Lizbony, gdzie król D. Fernando jeszcze był, 
kiedy on opuszczał Viseu 15, i że król D. Fernando nie wyjdzie 
mu naprzeciw, by przeszkodzić jego wejściu, choć bardzo dobrze 
mógł to uczynić, bo miał dość swoich ludzi, by stawili wrogom 
czoło w polu, a poza tym pomoc szlachciców i panów kastylij 
skich, którzy przyłączyli się do niego po śmierci D. Pedra [Ka 
stylijskiego], jak to słyszeliście. 

Dlatego nikt nie uwierzył, że król D. Fernando ścierpi takie 
najście na swoje królestwo. Tak dalece, że w miastach i tych 
miejscowościach, przez które przechodził D. Henryk, ludzie nie 
byli przygotowani, nikt nie był uzbrojony, aby się bronić, ani 
nikt nie myślał o tym, by zbiec w bezpieczne miejsce; Kastylij 
czycy znaleźli ludzi bawiących się i jedzących, nikt nawet nie 
ukrył swego dobytku. Już nieprzyjaciele wchodzili na przed- 
mieścia, a jeszcze nikt o tym nie wiedział. W ten sposób Ka- 
stylijczycy wzięli do niewoli i ograbili wielu nie znajdując 

15 Viseu znajduje się o 298 km od Lizbony, a o 97 km od Coimbry. 



oporu. Ci z Lizbony, gdy się dowiedzieli, że król D. Henryk 
przeszedł przez Santarem, a król D. Fernando nie zastąpił mu 
drogi, bardzo się zatroskali z powodu wielkich strat, jakie spo- 
dziewali się ponieść. Miasto bowiem było całkiem otwarte 
i bez żadnego muru obronnego w części najbardziej zaludnio- 
nej; i nie mieli żadnej straży ani obrony poza starym murem, 
który szedł od Żelaznej Bramy do Bramy Alfamy i od Fon- 
tanny Królewskiej do Bramy Martina Moniza, wszystko zaś 
inne stało otworem, a mieszkało tam wiele osób zamożnych, 
z wielkimi bogactwami i dobrami. I dobrze rozumieli, że oni 
i ci z krańców miasta musieli skryć się za stare mury i że 
nie mogą się tam zmieścić wraz ze wszystkimi swoimi rzeczami 
bez wielkiej ciasnoty i biedy. 

Dlatego niektórzy mówili, że muszą zgromadzić się wszyscy 
i walczyć z królem Kastylii przy moście Loures i tam lepiej 
im umrzeć razem, niż czekać na jeszcze większe zło, jakiego 
się spodziewali po jego przyjściu. Inni mówili, że dobrze by- 
łoby zabarykadować wszystkie ulice wychodzące na rynek, by 
w ten sposób przeszkodzić wejściu Kastylijczyków, i że po- 
winni chwycić za broń wszyscy zakonnicy i duchowni znaj- 
dujący się w mieście, by pomóc w obronie. Ciężko im było 
uwierzyć, że król D. Henryk wejdzie do Lizbony, choć już jego 
oddziały były w Lumiar, o legua od miasta, wchodząc przez 
pola oliwkowe i okoliczne winnice, a niektórzy jeszcze powąt- 
piewali, czy będzie miasto oblegać. 

W tym wzburzeniu i popłochu zaczęli klerycy i zakonnicy 
ruszać do królewskich składów broni, by uzbroić się w to, co 
tam znajdą. Inni zajęci byli zbieraniem drzewa, aby ufortyfi- 
kować ulice. A byli tacy, którzy nie dbając o obronę miasta, 
zabiegali tylko o to, by schować rzeczy, które chcieli uratować. 

A gdy tak byli obciążeni różnymi zajęciami, król D. Henryk 
przybył bardzo spokojnie razem z całym swoim wojskiem przez 
Santo Antao i następnie przez Valverde, by ulokować się w 
klasztorze św. Franciszka. A z nim infant D. Dinis.16 Niektórzy 

16 Infant D. Dinis, pokłócony z królem Fernandem, opuścił dwór i udał się 
do Kastylii. Gdy wojska króla Kastylii wkroczyć miały do Portugalii, przyłączył 
się do Henryka II de Trastamara. 



piszą, że miał zamiar zatrzymać się w klasztorze Santos, który 
był oddalony od miasta o ćwierć legua, ale ponieważ jego ludzie 
różnymi drogami posuwali się ku miastu, postanowił zostać w 
leżącym na wzgórzu klasztorze św. Franciszka, skąd można je 
było całe widzieć. 

Ci z miasta, widząc jego wielką potęgę, nawet się nie odwa- 
żyli z nim walczyć i porzuciwszy zamiar chwycenia za broń 
starali się szukać schronienia. I najszybciej, jak tylko mogli, 
schronili się w tej części miasta, która była otoczona murem, 
wraz z żonami, dziećmi i rzeczami, jakie mogli zabrać. Wielkie 
było zmartwienie tych, co się chronili za mury, tak chrześcijan, 
jak Żydów, bo ogromna mnogość ludzi przeszkadzała wejściu 
przez bramy: jedni zdejmowali ze swych zmęczonych pleców 
wielkie toboły, jakie przynieśli, zaraz znajdując chętnych, 
którzy podejmowali się je przejąć; inni, gdy tylko podeszli do 
bram, rzucali do środka ciężary, jakie przynieśli, pozostawiając 
je bez żadnej opieki, pośpiesznie wracając po inne. Leżało wiele 
porzuconych rzeczy za murami, o które potem się kłócili, roz- 
różniając każdy swoje. 

Zadufanie, które sprawiło, że nie zaczęli tej pracy zaraz na 
początku, przyczyniło się do utraty wielu bogactw; po schro- 
nieniu się za murami mówili jedni do drugich o tym, co im 
się przydarzyło, gdy starali się uratować swoje rzeczy, i jak 
wielki strach spowodował, że porzucili i zapomnieli wielu 
rzeczy. 

Wolni okoliczni Maurowie poszli wszyscy ze swoim dobyt- 
kiem do Curral dos Coelhos, obok fortecy przy królewskim 
zamku, który leży na wysokiej górze, i tam się schronili w 
namiotach. 

Tak wyglądało przybycie króla D. Henryka do Lizbony, 
pewnej środy o godzinie dnia zwanej tercą17, dwudziestego 
trzeciego miesiąca lutego, ery czterystu jedenastu lat18. 

17 To znaczy o dziewiątej rano. 
18 To znaczy w 1373 r. 



ROZDZIAŁ LXXV 
O tym, jak ci z miasta powzięli podejrzenie co do niektórych jego 

mieszkańców i niektórzy zostali schwytani, a dwóch ludzi zabito 

Ponieważ mówiono i wszyscy to twierdzili, że Diogo Lopes Pa- 
checo 19 był głównym sprawcą tego, że król D. Henryk przybył 
oblegać Lizbonę, przekonawszy go, że w mieście znajdowały 
się osoby, które z uwagi na niego stworzą sposobność, aby 
król mógł ją zdobyć bardzo szybko, w mieście panowało wiel- 
kie poruszenie, lud oskarżał niektórych mieszkańców, że są 
stronnikami króla Kastylii, byli bowiem sługami i zwolennin 
kami Diogo Lopesa. Wśród nich Lourenco Martins da Praca, 
który wychowywał był mistrza zakonu Avis, D. Joao, Martim 
Taveira, Afonso Calaco, Afonso Peres i inni wśród znaczniej 
szych w mieście. 

A jako że niektórzy z nich mieli klucze od kilku bram, za- 
brano im je zaraz, a ich wszystkich schwytano. I jak to bywa 
w podobnych przypadkach, bardzo groźnych, gdy nie zwraca 
się uwagi na żadne usprawiedliwienia ani się nie zostawia 
czasu, by poznać prawdę, zostali oni bez zwłoki poddani tor- 
turze i choć nic nie wyznali, część tłumu orzekła, że jeden 
z ludzi Lourenca Martinsa musi być włóczony koniem. Nie 
szukając wcale konia, który miał go włóczyć, włóczyli go po 
mieście własnoręcznie, po czym przywiązano go do wozu i tak 
zmarł. 

Innego złapali i położyli w wylocie nabitej armaty przed 
bramą katedry. Armata wystrzeliła i wyrzuciła człowieka ponad 
tym kościołem, między dwiema dzwonnicami, które tam są, 
a kiedy poszli po ciało, znaleźli go żywym. Złapali go po raz 
drugi i położyli w wylocie armaty, która wypaliwszy rzuciła 

19 Ten sam, który umknął, gdy król Pedro wymieniał szlachciców kastylijskich 
na portugalskich, by następnie zabić tych ostatnich w zemście za śmierć Ines 
de Castro. 



go w kierunku rzeki, jak tego chcieli, i tak skończyło się jego 
życie. Innych wyżej wspomnianych, których złapano i pobito, 
puszczono wolno bez większej kary, ale im przestano ufać. 
Odtąd utworzyli między sobą liczną straż i rząd, strzegąc 
miasta dzień i noc, wykazując wiele ostrożności i czujności w 
swoich poczynaniach i obronie. 

Dowiedział się w tym czasie król D. Henryk, że bracia kla- 
sztoru św. Franciszka, gdzie się zatrzymał, złapali za broń, by 
walczyć przeciw niemu, kiedy w mieście dowiedziano się, że 
nadchodzi. I rzekł, że skoro tak było, nie jest słuszne, by mie- 
szkał wśród nieprzyjaciół. Kazał wziąć dwie łodzie i wsadzić 
do nich wszystkich braci zakonnych bez wioślarzy i żeby prze- 
płynęli za rzekę. Bracia wiosłując przepłynęli bezpiecznie rzekę 
jako że nie jest szersza nad jedną legua. Kiedy jego ludzie 
zobaczyli, co kazał uczynić zakonnikom, chcieli okraść zakrystię. 
Król dowiedział się o tym i przeszkodził im w dokonaniu tego. 
I pilnował jej pewien porządny człowiek, zakonnik, który był 
zakrystianem tego klasztoru. 

[Dzięki interwencji kardynała D. Gwida, biskupa 
Porto, dwaj królowie zawarli pokój. Król Fernando 
przyjął niektóre warunki narzucone przez zwycięzcę, 
a jego przyrodnia siostra D. Beatriz miała wyjść za 
brata króla Kastylii, D. Sancha. Jednakże Fernando 
natychmiast zaczął przygotowywać nową wojnę. Zarzą- 
dził nowy spis ludności; zreorganizował służbę wojsko- 
wą, unowocześnił uzbrojenie, kazał wznieść nowe mury 
obronne w Lizbonie. Wydał zresztą szereg innych za- 
rządzeń, ale te dotyczyły gospodarki kraju i były na- 
prawdę pożyteczne.] 



ROZDZIAŁ LXXXIX 
O tym, jak król D. Fernando rozkazał, aby wszystkie ziemie jego 

królestwa były uprawiane i wykorzystane 

Choć król wiedział, że z okazji zdarzeń wojennych było wiele 
powodów, dla których królestwu zabrakło żywności i innych 
potrzebnych rzeczy, tak dziwne mu się wydały te braki w po- 
równaniu z obfitością, która zazwyczaj panowała, że usilnie 
zaczął przemyśliwać, jak i jakimi sposobami tym brakom żyw- 
ności można by zaradzić, i to tak, by nie powtórzyły się więcej. 
A ponieważ ta sprawa wydała mu się bardzo ważna i mocno 
sobie postanowił, że się z nią upora, uznał, że należy zasięgnąć 
rady co do sposobu, w jaki to uczynić. 

Jako że sprawa dotyczyła całego królestwa, kazał zwołać hra- 
biów i prałatów, mistrzów zakonnych i innych szlachciców 
i mieszkańców swojej ziemi. A kiedy się wszyscy zebrali jedne- 
go dnia, aby się dowiedzieć, po co zostali wezwani, powiedział 
jeden w imieniu króla, co następuje: 
Że pośród wszelkich poczynań dobrego rządzenia i kierowa- 

nia światem nie wynaleziono żadnej lepszej ani bardziej po- 
żytecznej sztuki dla wyżywienia i życia ludzi niż rolnictwo. 
I nie tylko — mówił — dla wyżywienia ludzi i zwierząt (które 
Pan Bóg stworzył, by im służyły), ale także dla zdobycia bo- 
gactwa i sławy bez grzechu, a taka jest najpewniejsza. Tak 
więc król, nasz pan tu obecny, zważywszy, że we wszystkich 
regionach jego królestwa jest wielki brak pszenicy i jęczmienia, 
i innego pożywienia, w jakie normalnie było ono najbogatsze 
ze wszystkich ziem na świecie, i że to skąpe pożywienie, jakie 
istnieje, jest zbyt drogie, więc ci, którzy muszą utrzymać dobra 
i stan, nie mogą mieć tych rzeczy bez wielkiej straty na tym, 
co posiadają; i widząc, że najważniejszą z przyczyn tego stanu 
rzeczy jest zanikanie rolnictwa, które ludzie porzucają i po- 
zostawiają w opuszczeniu, kierując się ku innym zajęciom, 



które nie są tak korzystne dla wspólnego dobra, a z tego powo- 
du ziemie odpowiednie do dawania plonów zamieniają się w 
dzikie pola i jałowe ugory — z tych wszystkich powodów król, 
uważając, że jeśli się temu zaradzi, ziemia znowu powróci do 
swej poprzedniej płodności, która jest jedną z korzyści, jakie 
królestwo mieć może, postanowił wezwać wszystkich was, aby 
wam powiedzieć, co ma zamiar uczynić w tej sprawie, i za wa- 
szą zgodą oraz radą zarządzić najlepszy i najkorzystniejszy spo- 
sób wykonania tego. 

Gdy to zostało powiedziane, pochwalili wszyscy dobre chęci 
króla. I rozważywszy racje, jakie wymieniono na ten temat, 
kazał król, za radą i zgodą tam obecnych, aby uczyniono, co 
następuje: 

Rozkazał wszystkim posiadającym dobra własne lub wydzier- 
żawione, lub z jakiegokolwiek innego tytułu, aby zobowiązali 
się do ich uprawy i zasiania. A jeśliby pan dóbr nie mógł ich 
uprawić z powodu ich wielkości lub dlatego, że znajdują się 
w różnych miejscach, niech uprawi te, które chce, i rozkaże 
uprawić pozostałe komu innemu lub odda je rolnikowi, z udzia- 
łem w plonach. Tak aby dobra, które są po to, by dawały chleb, 
wszystkie zostały zasiane pszenicą, jęczmieniem i prosem. 

I aby każdy został zmuszony do posiadania tylko tylu wołów, 
ile ich potrzeba do uprawy roli, jaką posiada, wraz z tym 
sprzętem, który jest konieczny do uprawy. A jeśli ci, którzy 
powinni mieć woły, nie mogliby ich dostać, chyba że po bardzo 
wygórowanych cenach, rozkazywał, aby sądy przyznały im je 
po cenach sprawiedliwych, zgodnie z potrzebami. 

I aby został wyznaczony odpowiedni czas dla tych, co mają 
uprawiać, aby zaczęli wykorzystywać swoje ziemie pod groźbą 
pewnych kar. A jeśli właściciele nie wykorzystają swoich dóbr 
ani nie oddadzą pod uprawę, sąd je odda za pewną opłatą temu, 
kto je uprawi, a właściciel przestanie już otrzymywać przy- 
padający dochód, który powinien zostać spożytkowany dla 
wspólnej korzyści tego regionu, gdzie się owe dobra znajdują. 

I aby wszyscy ci, którzy są albo byli rolnikami, tak jak sy- 
nowie i wnukowie rolników, i wszyscy inni, którzy w mias- 
teczkach i miastach lub poza nimi mieszkają i uprawiają zawód 



nie tak przydatny dla wspólnego dobra jak zawód rolnika, zo- 
stali zmuszeni do pracy na roli, chyba że posiadają w majątku 
pięćset funtów, to znaczy około stu dublonów. A jeśli nie po- 
siadają swojej ziemi, niech im dadzą cudzą, aby ją wykorzy- 
stali albo żyli tam za zapłatą u tych, co ją będą uprawiać, a za- 
płatę należy wyznaczyć sprawiedliwą. 

A jako że do uprawy ziemi bardzo potrzeba młodych chłop- 
ców, którzy są przydatni zarówno do pilnowania bydła, jak 
i do innych prac w rolnictwie, a bardzo ich brak, gdyż wielu 
rzuciło się do żebraniny, nie chcąc pracować, tylko żyć w pró- 
żniactwie i bez pracy, a także dlatego, że jałmużna powinna 
być dawana jedynie tym, co nie mogą zarabiać ani nie mogą 
zadbać o środki do życia pracą swych rąk, i dlatego jeszcze, 
że według słów świętych bardziej sprawiedliwe jest karać pro- 
szącego bez potrzeby, niż dać mu jałmużnę, która należy się 
tym, co popadli w nieszczęście, oraz biednym, co nie mogą pra- 
cować — z tych wszystkich powodów król kazał, żeby każdego 
mężczyznę czy kobietę, jeśli chodzą i ogłaszają się krzykiem 
żebrząc, zabierały okoliczne sądy, a jeśliby wśród nich byli tacy, 
którym zdrowie i wiek pozwalają wykonywać jakieś zajęcie 
czy służbę, nawet gdyby mieli defekt w którejś części ciała 
(jednak taki defekt, który nie czyni ich kompletnie bezużyte- 
cznymi), ci mają być zmuszani za zapłatą i utrzymaniem, we- 
dług tego, jak im wyznaczono, do takich prac, do jakich są zdol- 
ni, tak w polu, jak i gdzie indziej. 

Ponadto rozkazał, aby po odpowiednim napomnieniu przez 
sąd w miejscu, gdzie przebywają, natychmiast chwytano i zmu- 
szano do służby na roli czy innej wszystkich, którzy zostaną 
złapani na włóczęgostwie, bądź podających się za giermków 
w służbie króla czy królowej lub infantów czy jakichkolwiek 
innych panów, a nie znanych powszechnie jako tacy lub nie 
przedstawiających świadectwa, że są na służbie u tych, o których 
powiedziano. 

Ponadto rozkazał, aby zostali zmuszeni do pracy na roli albo 
do służby u rolników ci, którzy chodzą po ziemi naszej w ha- 
bitach pustelników po prośbie, nie pracując rękami w taki 
sposób, który pozwalałby im na życie. 



A jeśli żebracy albo ci, którzy się mienią być w służbie 
króla czy królowej, a nie są, nie chcieliby pracować, należy 
ich wychłostać za pierwszym razem i zmusić wszelkimi spo- 
sobami do rolnictwa lub służby na roli, a gdyby potem nadal 
nie byli posłuszni, należy ich drugi raz wychłostać publicznie 
i obwołując na rynku wypędzić z królestwa, bowiem król mó- 
wił, że nie chce, aby za jego panowania znalazł się ktokolwiek, 
co by żył bez zajęcia lub służby. 

Słabym, starym i chorym, którzy nic nie mogą robić, kazał dać 
pozwolenie, z którym mogli żebrać bezpiecznie; a kto by nie 
miał pozwolenia, miał zostać ukarany, jak wyżej powiedziano. 

Dlatego o wszystkich, co się znajdowali na tej ziemi lub przy- 
byli spoza królestwa, musieli wiedzieć sędziowie 20, jakimi byli 
ludźmi i jakie prowadzili życie, i natychmiast to komunikować 
sadom na piśmie. A ktokolwiek, nawet najmożniejszy, starałby 
się bronić kogoś z tych, których przymuszono do pracy, miał 
płacić pięćset funtów i być wysiedlony o sześć mil od miejsca, 
gdzie mieszkał lub gdzie król przebywał, w wypadku jeśli był 
szlachcicem; a nie będąc nim, miał płacić trzysta funtów i zno- 
sić inne zesłanie. Sądom powierzono natychmiastowe wykona- 
nie tych poleceń. 

W miejscach, gdzie zwykli przebywać zarabiający pracą, 
kazał zostawić, dobrze policzonych, tylko tych, którzy byli nie- 
zbędni, a pozostali byli obowiązani iść do służby. I w każdym 
mieście, osadzie czy miejscowości musiało być dwóch homens 
bons, aby sprawdzali, które dobra dają chleb, i spowodowali 
ich wykorzystanie dobrowolnie czy pod przymusem, będąc ar- 
bitrami między ich właścicielem a rolnikiem w tym, co należy 
zapłacić sprawiedliwie temu ostatniemu, a gdyby pan dóbr nie 
chciał się zgodzić na właściwą cenę, miał je stracić na zawsze, 
a dobra miały przejść na wspólnotę, tam gdzie się one znaj- 
dują. 

Co do hodowli i posiadania bydła nakazał, aby nikt nie miał 
bydła swego lub cudzego, chyba że jest rolnikiem lub służy 
u rolnika. Inni, którzy by chcieli je posiadać, muszą się zobo- 

20 F. Lopes mówi o nich: vinteneiros, to znaczy sędziowie, którzy mieli jurys- 
dykcje, nad vintenas (zob. Kronika Króla Pana Dom Pedra..., przyp. 10). 



wiązać do uprawiania jakiejś ziemi, w innym wypadku utracą 
bydło na korzyść wspólnoty w tym miejscu, gdzie zostało 
zabrane. 

Te i inne rzeczy kazał król wypełniać w taki sposób, aby 
nikt się nie odważył przekroczyć jego rozkazów, i z tego po- 
wodu ziemia zaczęła być bardzo dobrze wykorzystywana 
i wzrastała obfitość żywności. 

ROZDZIAŁ XC 
O przywilejach, jakie król D. Fernando dał tym, co kupowali lub budowali 

nawy 

Bardzo szlachetny król D. Fernando widział, że nie tylko 
z powodu tego świętego i korzystnego zarządzenia, które wydał, 
wynikła wielka korzyść dla królestwa i dla całego narodu, ale 
również z wielu towarów, które z królestwa zabierano i do 
niego sprowadzano, z czego otrzymywał wielkie i grube dzie- 
sięciny; i że byłoby lepiej, gdyby dochód, jaki nawy cudzoziem- 
skie otrzymywały z frachtu, otrzymywali jego poddani; i rów- 
nież że byłoby dużo lepiej dla chwały jego ziemi, gdyby było 
w niej wiele naw, które król mógł mieć łatwiej w dyspozycji, 
gdy ich potrzebował, niż te znajdujące się w ziemiach odleg- 
łych, więc aby ludzie nabrali więcej ochoty do ich budowania 
lub kupowania gotowych, według tego jak było dla nich korzy- 
stniejsze, rozkazał, co następuje: 

Aby ci, co budowali nawy o pojemności powyżej stu beczek, 
mogli wycinać i sprowadzać do miasta tyle drzewa i masztów 
z którychkolwiek lasów królewskich, ile im było potrzeba, nic 
nie płacąc. I więcej, żeby nie płacili dziesięciny za żelazo ani 
za ożaglowanie, ani za inne rzeczy, które dla naw sprowadzili 
spoza królestwa. I że zwalnia od jakichkolwiek podatków i opłat 
tych, co kupują lub sprzedają gotowe nawy. 



Ponadto dawał właścicielom tych naw wszelkie prawa do 
towarów, jakie przywozili przy pierwszej podróży, w jaką się 
udawały załadowane w jego królestwie czy to solą, czy innymi 
rzeczami, tak z tytułu opłaty za przewóz towarów, jak akcyzy 
i innych narzutów, i to zarówno od towarów ładowanych przez 
właścicieli naw, jak i tych pochodzących od innych kupców. 
Dawał jeszcze właścicielom naw połowę dziesięciny od wszy- 
stkich sukien i wszelkich innych towarów, które z pierwszej 
podróży przywiozą z Flandrii, tak od rzeczy, które sami zała- 
dują, jak i od tych, które inni załadują na ich nawy. 

Poza tym rozkazał, aby nie byli zmuszeni do posiadania koni 
ani do służby w wojnie morskiej. I aby nie płacili kontrybucji 
ani grzywien, ani akcyzy królowi ni okręgowi, i żadnego in- 
nego trybutu, poza kosztami robót przy budowie murów ob- 
ronnych w miejscu, gdzie mieszkali, oraz od dóbr, które tam 
posiadali. 

A gdyby się zdarzyło, że nawy tak wybudowane czy kupione 
utonęłyby podczas pierwszej podróży, rozkazywał, aby przy- 
wileje przyznane tym, którzy nawy stracili, trwały przez na- 
stępne trzy lata, jeśli tylko wybudują lub kupią inne nawy, 
i tyle razy, ile razy je kupią czy zbudują. A jeśliby dwóch 
w spółce budowało lub kupowało jakąś nawę, mieli te same 
przywileje. 

ROZDZIAŁ XCI 
O tym, jak król D. Fernando kazał utworzyć Towarzystwo Naw21, 

i o sposobie, w jaki to miało być uczynione 

Jako że z powodu takich przywilejów wielu starało się budo- 
wać nawy, a inni je kupować, król, widząc, że przez to jego 

21 Towarzystwo Naw — Companhia das Naus, powołana w 1380 r., 
a Poprzedzona przywilejami danymi mieszkańcom Lizbony w 1377 r. w związku 
z handlem morskim. 



ziemia lepiej się miała i sławniej, a jej mieszkańcy stawali 
się bogatsi i zamożniejsi za przyczyną wielu ładowań, jakie 
czyniono, i chcąc coś przedsięwziąć, aby liczba tych naw stale 
wzrastała i żeby różne niebezpieczeństwa morza nie sprowa- 
dziły ruiny na tych, którzy tracili swe nawy, postanowił utwo- 
rzyć stowarzyszenie wszystkich właścicieli naw, które by za- 
radziło takim stratom, aby nie popadli oni w ciężką biedę. 
I ogłosił wszystkim, by stało się tak: 

Kazał, aby ludzie zdatni i znający się na rzeczy zarejestro- 
wali wszystkie nawy pokładowe, jakie były w królestwie, od 
pięćdziesięciu beczek wzwyż, tak te, które już były, jak i te, 
które budowano w Lizbonie i w Porto, i w innych miejscach. 
By zapisano w księgach dzień i cenę, za jaką zostały kupione 
czy zbudowane, ich wartość oraz kiedy spuszczono je na wodę; 
by wszystko, co zarobiły, było dla ich właścicieli i żeglarzy, 
jak kazał zwyczaj, i aby od wszystkiego, co zarabiali rejsami 
tam i z powrotem, tak z powodu frachtu, jak i innych rzeczy, 
płacili dwie korony od stu do kasy tego Towarzystwa. 

I aby były dwie takie kasy, jedna w Lizbonie, a druga w 
Porto, których obsługa przypadała tym, których król obarczył 
takimi funkcjami. Z tych pieniędzy kupowałoby się inne nawy, 
aby zastąpić te, co zatoną, i płaciłoby się różne obciążenia, jakie 
przypadałyby dla dobra wszystkich. A gdyby w podróży han- 
dlowej zdarzyło się, że jakaś nawa czy więcej naw przepadłoby 
w porcie lub na morzu, czy to z powodu burzy, czy innego wy- 
padku, bądź zabrane przez korsarzy, ta strata miała być roz- 
dzielona miedzy właścicieli innych naw. [...] 

I jeszcze rozkazał król, aby jego nawy, których było dwa- 
naście, weszły do tego Towarzystwa i nie miały żadnej prze- 
wagi nad innymi nawami jego królestwa, lecz żeby zarówno 
we frachcie, jak w żeglarzach i oprzyrządowaniu oraz we 
wszystkim innym nawy królewskie były uważane za należące 
do osoby równej innym kondycji. A gdyby [któryś] król nie 
chciał tego przyjąć i odrzucił to, wtedy Towarzystwo miało 
nie obejmować naw królewskich, ale miało na zawsze obejmo- 
wać nawy wszystkich innych. [...] 



I uczynił w Lizbonie zarządcami tego Towarzystwa Lopo 
Martinsa i Goncala Peresa Canelas, przydając im pisarza, 
który miał rejestrować dochody i rozchody, i wszystko, co do 
tego należało, i kazał im chować kasę w skrzyni o trzech zam- 
kach, od których klucze miał każdy z nich. Każdego roku, w 
obecności dwóch znanych z rzetelności homens bons, zdawali 
rachunek ze wszystkich dochodów i wydatków, które czyniono 
z tych pieniędzy. Pisarz miał mieć pensję trzydziestu funtów 
rocznie, a zarządcy po pięćdziesiąt, z pieniędzy wspomnianej 
kasy. 

Kazał król wszystkim sądom, aby starannie wykonywały to 
wszystko, co oni im polecili, z bardzo dużymi karami dla tych, 
którzy by robili przeciwnie. I odtąd zawsze ten zwyczaj pano- 
wał w jego królestwie. 

ROZDZIAŁ XCVIII 
O obyczajach i pozycji na dworze infanta portugalskiego D. Joao22 

Infant D. Joao był mężczyzną bardzo pięknie zbudowanym 
i przystojnym, wyszukanym w strojach i gładkim w rysach, 
pełnym dobrych przymiotów i talentów; bardzo dworny i pań- 
ski, opiekun wielu szlachciców królestwa i cudzoziemskich, 
bardzo hojny i uczynny wobec tych, co szukali u niego opieki, 
dający im konie i muły, i broń, i stroje, i pieniądze, i ptaki, 
i brytany, i wszelkie inne rzeczy, które było w jego mocy 
ofiarować. 

22 Infant D. Joao — wspomniany już przyrodni brat króla Fernanda, syn 
Ines de Castro. Był bratem D. Dinisa, a także przyrodnim bratem D. Joao, 
Mistrza zakonu Avis, o którym mowa w Kronice Króla Pana D. Pedra. Infant 
Joao był ogólnie uważany za najlepszego kandydata na króla Portugalii po 
śmierci Fernanda. (Zob. też: Kronika... D. Joao, cz. pierwsza, przyp. 15). 



Był wielkim przyjacielem swego brata D. Joao, Mistrza za- 
konu Avis, a ponieważ król D. Pedro rozkazał, aby zawsze to- 
warzyszyli sobie, gdy byli na dworze, również nigdy się nie 
rozdzielali jeżdżąc konno, polując, jedząc i śpiąc, i w innych 
okazjach, jakie się zdarzają tym, co się szczerze kochają. 

Pewnego razu w Evorze leżał w łożu bardzo słaby z powodu 
wypadku, jaki miał przy rzucie do tavolado w jakimś turnieju, 
zarządzonym przez króla D. Fernanda z okazji uroczystości na 
cześć hrabiego de Viana, syna starego hrabiego. Powstał 
konflikt między Vasco Porcalho, wielkim komandorem zakonu 
Avis, i Fernandem Alvaresem de Queirós, który należał do 
partii hrabiów. I kiedy powiedziano infantowi, że Mistrz, jego 
brat, wsiadł na konia z włócznią w ręku, aby bronić Vasco 
Porcalho, zaczął wstawać z łoża, aby biec mu na pomoc, 
a Afonso Gomes da Silva i inni nie mogli go powstrzymać. 
Chciał Bóg, że tumult się uspokoił bez straty dla nikogo. 

Był on tym mężczyzną w całej Hispanii23, który najlepiej 
i z największą zręcznością dosiadał konia, tak iż na nic się nie 
zdały koniowi ani jego złe sztuczki, ani dzikość. Wielce zręczny 
w turniejach i świetnie rzucający włócznią; bardzo wyćwiczony 
w skokach, biegach i ataku konno lub piechotą. Znoszący wielkie 
trudy w jeździe konnej, polowaniu i podobnych rozrywkach, 
bowiem całymi dniami i nocami nie wypoczywał, wstając 
o drugiej czy trzeciej godzinie przedrannej, ścigając zwierzy- 
nę nocą, pośród burz czy upałów. Jeździł konno przebywając 
urwiska i gęste bory, przeskakiwał strumyki i bardzo niebez- 
pieczne potoki, spadając do nich, czasem przygnieciony koniem. 
Tak cenił polowanie, że nigdy się nie obawiał napotkanego 
dzika lub niedźwiedzia, czy to będąc pieszo, czy konno. 

I zechciał go Bóg ustrzec od wielkich niebezpieczeństw pod- 
czas tych wyczynów, a gdyby je opowiedzieć ze szczegółami, 
byłyby dość przyjemne w słuchaniu. Ale obawiając się was 
znudzić, nie odważymy się opowiedzieć więcej niż jeden czy 
dwa takie przypadki. 

23Hispania określa cały Półwysep Iberyjski. Pojęcie Hiszpanii jako od- 
dzielnego państwa powstało w końcu XV w., a właściwie w XVI w. 



ROZDZIAŁ XCIX 
O tym, co się zdarzyło infantowi D. Joao z niedźwiedziem i dzikiem, gdy 

polował konno 

Król D. Fernando bardzo lubił polowania na grubego zwierza, 
gdziekolwiek by się dowiedział, że były dobre, znajdując w 
tym wielką przyjemność i rozrywkę. A ponieważ doniesiono 
mu, że na ziemiach Beiry i w okolicach Riba de Coa były dobre 
polowania, bo pełno niedźwiedzi i dzików, wybrał się z całym 
swoim domem i dworem królowej, z wielu łowcami wraz z bry- 
tanami i psami gończymi, i ruszył w drogę do tej okolicy. 

A gdy uczynił wielkie łowy, zdarzyło się pewnego dnia, że 
infant spotkał się z bardzo wielkim niedźwiedziem i tak się 
do niego przybliżył, chcąc go zranić z małej odległości, że nie- 
dźwiedź wsparł się silnie na nogach i uniósł przednie łapy, 
aby go wyrzucić z siodła. Infant, gdy to zobaczył, wzniósł się 
wysoko nad siodłem, aż opadł całkiem na przednim łęku, a nie 
dźwiedź wyciągając końce łap, aby go schwytać, dosięgnął tyl- 
nego łęku siodła tawarskiego24 (jakiego wówczas się używało), 
ściągając łęk wraz z wielkim kołczanem z zadu konia. 

Infant pomimo tego nie popuścił mu i bez łęku, z rannym 
koniem, obrócił się ku niemu, by na niego natrzeć, i nie od- 
stąpił go, aż nadbiegli inni z oszczepami i pomogli go złapać. 

Innym razem zdarzyło mu się, że wytropił bardzo dużego 
dzika, którego znalazł z wielkim trudem, przeszedłszy długą 
drogę dniem i nocą, co go bardzo zmęczyło. Kiedy go wytropił, 
kazał jednemu ze swych paziów, co mu nosił oszczep, by po- 
biegł szybko zwołać jeźdźców i łowców, i wszystkich nagania- 
czy, a także by mu przyprowadzili dwa brytany, które tak 
kochał, że sypiał z nimi w jednym łóżku. Jeden zwał się Bravor 
i dał mu go jego brat, Mistrz zakonu Avis. Drugi nazywał się 

24 Wyrabiane w miejscowości Tavara siodło o wysokich łękach. 



Rabez i przysłał mu go Fernao Peres de Andrade, wuj Rui 
Freire, tego z Galicii. 

Zrobiło się bardzo późno, kiedy cała kompania się zebrała, 
bo przychodzili z daleka. I po rozdzieleniu zasadzek infant po- 
został w jednej z nich i kazał puścić psy na trop. Ale nic nie 
wytropiły, bo dzik tymczasem uciekł i nie było go w okolicy. 

Trwało to tak długo, że infant, zmęczony, nie mógł powstrzy- 
mać się od snu. Jego paź, który trzymał brytany, również 
zmorzony snem, towarzysząc mu zasnął. Ale zanim to zrobił, 
jako że nie słyszał głosów łowców ani poszczekiwania psów 
na wzgórzu, chcąc spać spokojnie, zawiązał smycze brytanów 
jedną na nodze, a drugą wokół pasa. 

W tym czasie, zmęczony okrutnym upałem, jaki panował, 
nadszedł wielki dzik, bezpiecznie i bez towarzystwa psów goń- 
czych czy brytanów, a pojawił się na skraju lasu, obok zasadzki, 
gdzie infant i paź leżeli w uśpieniu. 

Otóż musicie wiedzieć, że ten brytan Bravor, pełen odwagi 
i innych doskonałości swej natury, był tak wyuczony, że bez 
smyczy biegł za koniem z pyskiem przy strzemieniu, bez 
względu na szybkość, z jaką koń galopował, i nie rzucał się 
na dzika ani na niedźwiedzia czy inne zwierzę, jak tylko 
wówczas, gdy mu kazano to zrobić. 

I kiedy dzik tak się zjawił, drugi brytan Rabez zerwał się, 
ale Bravor leżał dalej. A widząc, że dzik nadchodzi, a jego nie 
spuszczają, Rabez rzucił się w las ciągnąc za sobą pazia i dru- 
giego brytana. 

Na ten hałas obudził się infant i kiedy zobaczył młodzieńca 
oraz brytany w takim położeniu, a dzika umykającego, dostał 
napadu furii tak wielkiego, że nie może być większy. Podbiegł 
chyżo z nożem myśliwskim wyciągniętym z pochwy i przeciął 
smycze przywiązane do pazia. Gdy odciął smycze, brytany rzu- 
ciły się łapać dzika w gęstwinie leśnej. Kiedy infant nadbiegł, 
dzik już się prawie wymknął brytanom, które się zaplątały 
w niskiej dębinie. Ale gdy dzik, nie chcąc mu stawiać czoła, 
umykał, infant natarł. I wówczas jego ręka wykonała najpię- 
kniejszy rzut oszczepem, jaki kiedykolwiek widziano czy 
o jakim słyszano wśród łowców, bowiem grot oszczepu trafił 



w mięśnie uda, przebił kości i ścięgna i wszedł z całym drzew- 
cem aż do łopatki. 

Wiele różnych przypadków, dobrych i złych, mu się zdarzyło 
w jego polowaniach na grubego zwierza, o których długo by 
mówić. A tak jak był znakomitym myśliwym na grubego 
zwierza, był również łowcą z różnymi rodzajami ptaków, jak 
jastrzębie, sokoły i krogulce, z chartami na zające i lisy oraz 
z okazałymi podengami25. On sam uczył je polować, a wszyscy 
bardzo cenili znakomitą i gorliwa pracę jego w tej dziedzinie. 

ROZDZIAŁ C 
O tym, jak infant D. Joao zakochał się w D. Marii, siostrze królowej, 

i jak się z nią ożenił po kryjomu 

Infant żyjąc w ten sposób, wesoło i wedle woli, zapragnął 
pewnej damy zwanej D. Marią, siostry królowej D. Leonor. 

Ta D. Maria była dawniej żoną Alvara Dias de Sousa, wiel- 
kiego pana z królewskiego rodu, dobrego rycerza i cieszącego 
się estymą. A jak niektórzy twierdzą w swoich opowieściach, 
król D. Pedro miał stosunki z pewną damą, z którą Alvaro 
Dias sypiał, więc w obawie przed wielkim gniewem, jaki po- 
wziął król D. Pedro z tego powodu, i że zechce uczynić coś 
niebezpiecznego i niehonorowego, Alvaro Dias wyjechał z kró- 
lestwa i po pewnym czasie zmarł naturalną śmiercią. 

Dona Maria została wdową w pełni młodości, piękna, dworna 
i pełna wdzięku, protegująca wielu szlachciców ze swojej ro- 
dziny i innych co lepszych, nagradzająca każdego zgodnie z jego 
zasługami i przyjmująca ich z wielką uprzejmością. Miała 
wielki dwór dam i panien, i pokojówek, i innej służby, tak 
samo giermków i wielu urzędników. Była szczodra i uczynna 

25Podengo — pies do polowania wodnego, obecnie rzadki, przypomina du- 
żego teriera, biały w ciemne łaty. W Polsce nieznany. 



dla wszystkich. Miała serce i bogactwo, by to robić, bo godność 
mistrza zakonu Chrystusowego dostała dla swego syna, D. Lopo 
Diasa [de Sousa] z tym, że dochody były w jej posiadaniu, nie 
licząc wielkiej ilości odziedziczonych dóbr, ruchomych i nie- 
ruchomych, i wielkich dobrodziejstw królowej, jej siostry. 

Infant, który często ją widywał, zważywszy na jej urodę 
i wysoki stan, na wdzięk, który zdaniem wszystkich wiele jej 
dodawał, zaczął ją kochać naprawdę. I rozważywszy szcze- 
gółowo to uczucie, sekretnie jej kazał wyjawić swą miłość. 

Ale istniało wiele przeszkód w spełnieniu jego pragnienia, 
dama bowiem była bardzo rozsądna i śmiała, dyskretna 
i dobrze strzeżona, i odpowiedziała mu broniąc się dobrymi 
i dwornymi racjami. 

Infant, którego serce stale dręczone było myślą o tej skłon- 
ności, musiał stale o nią się ubiegać. Tak się zachowywał, że 
ona, prześladowana przez niego, zdecydowała się poprosić go 
o coś, czego w innym wypadku nie odważyłaby się mu przed- 
stawić. Kazała mu powiedzieć przez niejaka Margaritę Loure- 
nco, służebną infanta, że ponieważ twierdzi, iż tak ją kocha, 
pośle do niego ambasadora, tak jak wypada, aby im służył za 
pośrednika, i niech wierzy wszystkiemu, co ów ambasador 
powie w jej imieniu. I że tym sposobem będzie mógł zaspokoić 
swoje pragnienie, ale nie w inny sposób. 

Porozmawiała tedy z pewnym godnym szlachcicem, zwanym 
Alvaro Pereira, z którym infant bardzo się przyjaźnił, a który 
również był bliskim przyjacielem D. Marii, opowiadając mu 
wszystko, co infant wiele razy kazał jej powiedzieć i co dotąd 
wydarzyło się w tej sprawie, prosząc go, by oznajmił infantowi 
w jej imieniu, że skoro tak ją kocha w słowach, niech to również 
okaże w czynach: niech się z nią ożeni i ona wtedy zrobi wszy- 
stko, co on zechce, wie bowiem dobrze, że rozsądniejsze byłoby 
ich małżeństwo niż króla D. Fernando z jej siostrą Leonor. 
I że jeśli on chce postąpić z nią inaczej, niech szuka gdzie 
indziej szczęścia i nie mówi jej więcej o tej sprawie, bo nie 
chce tego słuchać ani mu nie da żadnej dobrej odpowiedzi. 

Mówią niektórzy nie zagłębiając się w szczegóły, że gdy 
infant to usłyszał, zaraz się pobrali w tajemnicy. Ale inny 



autor, którego racje nie są do odrzucenia, dodaje, co następują 

D. Maria jako osoba rozsądna pomyślała, że infant D. Joao 
podda się zgodnie z ogólną regułą, która mówi, że mężczyźni 
w takich wypadkach ulegają, i że wstąpienie jego na drogę, 
na którą wszedł D. Fernando z jej siostrą, jest sprawą łatwą 
i niczym nadzwyczajnym. I sprawiła, że infant pewnej nocy od- 
wiedził ją po kryjomu, zabierając ze sobą tylko jednego gierm- 
ka. A poza tym, że była wystarczająco piękna i godna pożądania, 
przyszykowała siebie i komnatę tak godnie na tę okazję, że 
żaden rozsądny mężczyzna nie mógłby pochopnie się założyć, 
iż wyjdzie stamtąd wcześnie. 

Gdy tylko przyszedł infant, przyjęła go pewna kobieta 
z domu D. Marii i zabrała go ukradkiem tam, gdzie ona prze- 
bywała. A kiedy wszedł i zobaczył ją oraz poczynione przy- 
gotowania, by przyjąć go jak gościa, wydało mu się, iż każda 
rzecz błagała go, by pozostał tam tej nocy, co w owej godzinie 
zdwoiło siłę jego życzliwości i miłości. 

Kiedy wszedł, po pierwszych słowach powitania powiedziała 
mu tak: 

— Panie, dziwię się bardzo, że powiadomiliście mnie o swej 
życzliwości i miłości w sposób, w jaki to uczyniliście, co powin- 
niście byli zrobić tylko w zamiarze ożenku ze mną, a nie w 
innym. Wszak dobrze wiecie, że jestem siostrą królowej, córką 
tego samego ojca i tej samej matki, a co do naszego szlachec- 
twa wiecie dobrze, ile go mamy, tak ze strony ojca, jak i ze 
strony matki, tak od Telesów, jak i od Menesesów, którzy od 
królów pochodzą. Wiecie również, że byłam żoną Alvara Dias 
de Sousa, który był bardzo sławnym rycerzem i z królewskiego 
rodu, a od niego mam syna, który jest mistrzem zakonu Chry- 
stusowego i jednym z najświetniejszych panów Portugalii. Czyż 
więc, panie, wydaje się wam rozsądne postąpić tak niesławnie 
z taką kobietą jak ja, jakbym była istotą godną pogardy? Do- 
prawdy, panie, wydaje mi się, że powinno wystarczyć moje po- 
krewieństwo z infantką, waszą siostrzenicą 26, abyście się na to 

26 To znaczy z Beatriz, córką króla Fernanda i Leonor Teles, siostry Marii. 
Beatriz urodziła się w 1373 r. Ślub Infanta z Marią nastąpił więc po roku 1373. 
W 1379 r. Maria Teles została zamordowana. 



nie odważyli. I wiedzcie, że z tego powodu mam do was pre- 
tensje. Sprowadziłam was tutaj, aby wam to wszystko powie- 
dzieć, bo wydaje mi się, że gdybym wam to kazała powiedzieć 
przez kogoś, nie dałabym upustu mojemu bólowi. Bo wielce 
powinniście się wstydzić, że kazaliście się o mnie ubiegać, 
jakbym była kobietą o bardzo złej sławie. 

A mówiąc to okazywała wzruszenie i chęć do płaczu (co ko- 
bietom łatwo przychodzi), prosząc, aby poszedł sobie wcześnie 
tą drogą, jaką przyszedł, bo chociaż mu się wydaje, że jest 
sama, ma towarzystwo bliżej, niż on myśli. 

Infant, przyciśnięty pożądaniem, które na bok usuwa wszelki 
rozsądek niezależnie od stanu, do jakiego się należy, przytwier- 
dzał wszystkiemu, co mówiła, utrzymując jednak, że jego ubie- 
ganie się o nią nie jest dla niej żadnym dyshonorem. Ale kiedy 
chciał zacząć mówić z nią o innych rzeczach, bliższych jego za- 
miarowi, powiedziała, że nie będzie więcej słuchać jego słów, 
lecz go prosi, aby uczynił jej łaskę i poszedł sobie. 

Gdy skończyła się rozmowa, kobieta, która go wpuściła do 
środka, powiedziała do infanta: 

— Panie, dobrze wam mówi moja pani: ożeńcie się z nią, 
skoro tu jesteście. Nic w tym nie będzie złego, bo widzicie 
sami, że król, wasz brat, wziął za żonę jej siostrę i ma z nią 
dzieci, które mają dziedziczyć królestwo. Któż wam weźmie 
za złe małżeństwo z nią, która jest kobietą młodą, godną i po- 
chodzi z rodu powszechnie znanego. Ponadto królowa, jej sio- 
stra, tyle wam przyda ziemi i godności, że będziecie mogli żyć 
w znamienitej kondycji. A i wasz ojciec, król D. Pedro, w ten 
sam sposób potajemnie ożenił się z waszą matką D. Ines i po 
jej śmierci przysiągł, że była jego żoną27, abyście wy i wasz 
brat stali się prawowitymi synami. Więc nie widzę powodu, 
abyście tego nie uczynili, chyba że z braku woli ku temu. 

Infant, ogarnięty szaleństwem i bez reszty opanowany prze- 
konaniem o swej miłości, na widok takich ponęt, jakie widział, 
zaczął je mieć w wielkiej cenie i pragnął bardzo tych, które 

27 Historycy portugalscy nie uważają Ines de Castro za żonę Pedra i najpew- 
niej nią nie była. Jednakże oświadczenie Pedra spowodowało, że synowie Ines 
nosili tytuły infantów, którego to tytułu nie mógł mieć Mistrz zakonu Avis, ich 
przyrodni brat. 



nie były widoczne. Do tego stopnia, że ogień uczucia zapalił 
się w dwójnasób i spowodował, iż ten krótki czas rozmowy 
wydał mu się bardzo długą nocą. 

Wówczas okazja zechciała dokończyć tego, co zaczęła wola, 
jego miłe pragnienia przyzwoliły i oświadczył, że ją przyjmie 
i uważa za żonę. I tak się stało, bowiem istotnie zaraz z nią 
zawarł ślub w obecności Alvara Dantesa i innych, którym 
bardzo ufał. Ci wkrótce sobie poszli, a on tam pozostał. I jedno 
zaspokoiło pragnienie drugiego, po czym bardzo wczesnym 
świtem, tak aby w miarę możności uniknąć rozgłosu, odjechał 
zadowolony, a ona też nie była smutna. 

ROZDZIAŁ CI 
O tym, jak królowa rozmawiała z hrabią D. Joao Afonso o sprawach 
ją interesujących, i o racjach, jakie przedstawiła infantowi D. Joao 

Rzecz ta przez pewien czas była ukrywana, ale z biegiem czasu, 
jako że sekret wykroczył poza nich dwoje, było nieuniknione, 
iż zrodzą się głosy i pogłoski, że infant sypiał z D. Marią i przy- 
jął ją za żonę. Rozeszła się wieść od jednego do drugiego, aż 
dowiedzieli się o tym król i królowa, i bardzo się to im nie 
podobało, szczególnie królowej, która powiedziała, że wolałaby 
widzieć siostrę zamężną za zwykłym rycerzem niż za infantem. 
Król odpowiedział, że skoro ci dwoje są zadowoleni, niech jej 
to nie martwi, bo jego to mało frasuje. 

A powód, dla którego to się nie podobało królowej, był ten, 
że widziała, jak siostrę wszyscy lubią, a infanta D. Joao lud 
i szlachta kocha tak samo jak króla, i myślała, że sprawy mogą 
się tak ułożyć, iż panować będzie infant D. Joao, i wtedy jej 
siostra zostanie królową, a ona sama będzie odsunięta od 
władzy i panowania, tym bardziej że król nie był całkiem 



zdrowy i więcej było oznak, że nie pociągnie długo, niż zapo- 
wiedzi długiego życia. 

Tak oto, dla tych i innych powodów, widząc, że siostra może 
wznieść się bardzo wysoko, nie posiadała się z zazdrości i za- 
częła okazywać jej mniej łaski, niż to miała w zwyczaju, 
a i infant nie doznawał od króla takiego przyjęcia, jakie ów 
dawniej mu gotował. I to dotyczyło nie tylko ich, bo również 
Mistrzowi zakonu Avis król i królowa nie okazywali życzliwego 
oblicza z powodu wielkiej sympatii i miłości, którą, jak wie- 
dzieli, żywił dla infanta. 

Czas mijał, ale królowa nie zapomniała o sprawie infanta 
i swojej siostry. I aby całkowicie usunąć szkodę, jaka dla jej 
honoru i stanu mogła wynikać z powodu takiego małżeństwa, 
poszukała sposobu, aby dać do zrozumienia infantowi, że chcia- 
łaby go widzieć ożenionego z jej córką, infantką D. Beatriz. 
To, co zamierzała, opowiedziała swemu bratu D. Joao Afonsowi, 
który był jej bardzo oddany z powodu wielkich łask, jakie od 
niej otrzymywał; on zaś tak miał pokierować sprawami, aby 
infant dowiedział się o tym. 

Hrabia, nakłoniony przez królową, zaczął prowadzić częstsze 
rozmowy z infantem i okazywał się większym jego przyjacie- 
lem niż przedtem. I pewnego dnia, kiedy rozmawiali o rze- 
czach sekretnych, powiedział mu hrabia, że wie, jako to kró- 
lowa, chcąc podnieść jego stan i godność, pragnie widzieć go 
ożenionym ze swą córką, infantką D. Beatriz, twierdząc, że 
skoro Bóg chciał, by nie miała syna, który by odziedziczył kró- 
lestwo po śmierci króla, jej pana, ona wolała widzieć swą 
córkę poślubioną jemu niż księciu de Benavente28, który był 
Kastylijczykiem; sprawiedliwsze jest bowiem, by odziedziczyły 
królestwo, należące kiedyś do ich rodziców i dziadów, dzieci 
infanta D. Joao i jej córki infantki D. Beatriz, a nie ci z rodu 
króla D. Henryka, od którego Portugalia tyle zła i strat zaznała. 
Ale że bardzo ją martwi przeszkoda, jaka istnieje, szepczą 

23 Był to Fadrique, bastard Henryka II de Trastamara. Tak planowano w 1376, 
gdy Beatriz miała 3 lata. Ale już w 1380 r. powstał plan wydania jej za syna 
Juana I, króla Kastylii, następcy Henryka II. Wreszcie Beatriz wydano w 1383 r. 
za samego króla Juana I. 



bowiem, iż D. Maria, jej siostra, jest poślubiona infantowi, 
i stąd nie może się spełnić to, czego tak bardzo pragnie. 

Gdy infant usłyszał słodkie słowa hrabiego, który długo się 
o tym rozwodził, tak sformułowane, by zrodzić szkodliwe owo- 
ce, zaraz lekkomyślnie uwierzył w to, co było mu tak przyje- 
mne, wyobrażając sobie wielkie honory i wielkie korzyści, jakie 
mogły mu przypaść. A poniważ pragnienie panowania, jak wie- 
cie, nie wzdraga się przed popełnieniem rzeczy przeciwnych 
rozumowi i prawu, infant nie mógł już myśleć o niczym innym, 
tylko o tym, by ożenić się z infantką, a pozbyć się D. Marii 
śmierć jej zadając. 

A gdy żył tym tylko zajęty, zanim opowiedział o tym ko- 
mukolwiek, królowa i hrabia porozmawiali z Diogo Afonso de 
Figueiredo, szafarzem infanta, i z Garcia Afonso, komandorem 
z Elvas29, który wówczas należał do jego Rady. I wśród nich 
wszystkich — nie wiadomo, czy ze strony infanta, czy ze strony 
innych — rozpowszechniono bardzo brzydkie kłamstwo, które 
zupełnie się nie zgadzało z uczuciami D. Marii: powiedziano 
infantowi, że słusznie może ją zabić, bo będąc jego przyjętą 
żoną, o czym było wiadomo, spała z innym. Z powodu takich 
rad nie przestał już infant myśleć o małżeństwie ze swoją 
siostrzenicą i o zerwaniu małżeństwa z D. Marią za pomocą 
śmierci. I tak się sprawdziło przysłowie: „Kto chce psa zabić, 
o wściekliznę go oskarża." Bowiem gdy tylko rozeszła się 
między nimi wieść o takim świadectwie, postanowił infant w 
głębi serca pozbawić ją wcześnie daru życia. 

29 E l v a s — miasto i twierdza blisko granicy Kastylii. 



ROZDZIAŁ CII 
O tym, jak infant przybył do Alcanhaes, gdzie przebywał król, 

i o wiadomości, jaką otrzymała D. Maria o jego przyjeździe 

Wyjechał infant z tym zamiarem całkowicie utwierdzonym w 
jego sercu i udał się w kierunku Alcanhaes, gdzie przebywał 
wtedy król z królową i całym dworem; wyszli mu naprzeciw 
hrabia de Barcelos oraz inni panowie i szlachcice przebywają- 
cy na dworze, a tego dnia hrabia zaprosił go na obiad. 

Następnego dnia zaprosiła go D. Isabel, jego kuzynka, córka 
hrabiego D. Alvaro Peres de Castro, i miała go tryskającego 
życiem na obiedzie i sjeście w siedzibie przy dworze, gdzie 
mieszkała jako należąca do dworu królowej. Na sjestę przyszedł 
hrabia de Barcelos bardzo pewny siebie i wesół, kochanek 
tejże D. Isabel de Castro, jak głosiła fama, i przyłączyło się 
wielu ze dworu i niektórzy cudzoziemcy, tak po to aby podzi- 
wiać jej urodę, jak i po to by towarzyszyć infantowi. 

Tego dnia po południu, po tańcach i spożyciu wina oraz 
owoców, kazał hrabia przynieść bardzo piękną kolczugę, ozdo- 
bny sztylet podobny do baselarda 30 i bardzo ładny nóż, który 
mu przywieziono z Anglii, i wszystko ofiarował infantowi. 
Potem pojechało z infantem na dwór wielu rycerzy i giermków, 
a z D. Isabel wiele dam i panien, a kiedy tam przyjechali, zo- 
stali bardzo dobrze przyjęci przez króla i królową. Przy tej 
okazji hrabia i infant odeszli na bok z królową i rozmawiali we 
trójkę przez czas dłuższy. Następnie pożegnali się z nią, 
z królem i z tymi ze dworu, a infant spał tej nocy w domu 
hrabiego, by rano odjechać. 

Jak tylko rozedniało, pojechał infant drogą do Tomaru3l. 
Mistrz zakonu Chrystusowego, syn D. Marii, który był nie 

30Baselard — nóż o szerokim ostrzu. 
31 T o m a r został założony przez Templariuszy w 1160 r., w okresie panowa- 

nia pierwszego króla Portugalii, Afonsa (1128—1185). Przenieśli tam oni swoją 
siedzibę, uprzednio znajdującą się w zamku Pombal. Po rozwiązaniu zakonu 



obecny, kazał prosić infanta, by raczył być jego gościem, bo 
niebawem przybędzie. Infant, który niewielką miał ochotę spo- 
żywać jego obiad, nie chciał przyjąć zaproszenia. Mistrz, który 
już od pewnego czasu wiedział pewne rzeczy, o jakich dano mu 
znać z domu infanta, i widząc, że nie przyjmuje jego zapro- 
szenia, zaraz powziął obawy co do tej podróży. I kazał posłać 
w najwyższym pośpiechu wiadomość do swej matki, że infant 
przejeżdżał przez Tomar w drodze do ziemi, na której ona 
przebywa, ale mu się wydawało, że nie jechał z dobrymi za- 
miarami, bowiem nie przyjął jego zaproszenia, i dlatego niech 
będzie ostrożna. 

D. Maria, która już przedtem została powiadomiona przez 
niektórych z domu królewskiego, jej krewnych i famulusów, 
przez jednych z powodu tego, co słyszeli, przez innych z po- 
wodu domysłów co do kłopotów, jakie się szykowały między 
nią a infantem, i uprzedzona, by zachowała ostrożność, zanie- 
pokoiła się wiele bardziej, kiedy zobaczyła posłanie syna. Ale 
nie straciła z tego powodu ducha jako kobieta wysokiego rodu 
i o wielkiej dzielności i rozsądku, odpowiadając, że wszystko 
jest w mocy Boga i stanie się, co On zechce, i że jeśli idzie 
o sprawy tego świata, ma wielkie zaufanie do sądu infanta, jej 
pana, który nie zgodzi się w żaden sposób na jej dyshonor 
czy ruinę. I z takimi zamiarami pozostała w spokoju, nigdzie 
nie wyjeżdżając. 

Templariuszy (1312) król Dims uzyskuje od papieża Jana XXII w 1319 r. pozwo- 
eme na utworzenie portugalskiego zakonu Chrystusowego (Ordem de Cristo), 
Początkowo z siedzibą w Castro Marim, ale wkrótce przeniesionego do Tomaru, 
w XV w. Ordem de Cristo będzie miał jako mistrza jedną z najsłynniejszych 
Postaci w historii Portugalii, to znaczy Henryka Żeglarza 



ROZDZIAŁ CIII 
O tym, jak infant przybył do Coimbry, by zabić D. Marię, i jakie słowa 

z nią zamienił, zanim ją zabił 

Tego dnia kiedy infant wyjechał z Tomaru, udał się na noc 
do miejsca, które nazywają Espinhal, a o północy pojechał ze 
swymi ludźmi do ujścia rzeki Arouce, następnie do Almala- 
gues, w okręgu Coimbry. Przybył do gajów oliwnych miasta 
i zjechał ku rzece Mondego za klasztorem św. Anny, który 
stoi przy wielkim moście. 

Gdy znalazł się w tym miejscu, zwołał infant wszystkich 
ludzi, jakich miał ze sobą, kazał im poczekać i oddalił się od 
nich, by porozmawiać z Diogo Afonso i Garcia Afonso do So- 
brado. Gdy skończył rozmowę z nimi, kazał zbliżyć się tamtym 
i zaczął do nich mówić: 

— Wy wszyscy tu zebrani jesteście mymi wasalami i do- 
mownikami, tak jak nimi byliście dla mojego ojca. Mam do 
was wielkie zaufanie, bo pochodzicie z dobrego chowu i rodu 
i nic nie powinienem robić, póki wam najpierw nie powiem. 
Aż dotąd ukryłem przed wami niektóre sprawy z mojego życia, 
ale nie powinniście obwiniać mnie o to, bowiem tak należało 
zrobić. Teraz powiadamiam was, że powiedziano mi, iż D. Maria, 
siostra królowej, nie ustaje w rozpowiadaniu, jakoby była 
moją żoną, a ja jej mężem, i że ma to na piśmie, a także 
szlachciców jako świadków. Tak jest albo nie jest, a jeśli tak 
jest, to powinno być zachowane w wielkim sekrecie, dla jej 
i mojego honoru. A teraz, gdy z jej powodu podniesiono i od- 
kryto rzecz, która jest dla mnie bardzo niebezpieczna i dla 
niej również, zmierzam tam, gdzie ona się znajduje, by po- 
rozmawiać z nią i uczynić z nią, co przystoi mojemu honorowi 
i stanowi. 

Na to wszyscy i każdy z osobna odpowiedzieli, że są gotowi 



nie tylko na to, co było niczym, ale na najsroższe sprawy, które 
mogłyby się zdarzyć. Infant podziękował im gorąco. 

Więc ruszyli naprzód, przeszli most i doszli do Couraga, 
a infant zawołał jednego ze swoich i powiedział: 

— Znasz to miasto i wejście doń lepiej niż ktokolwiek, bo 
tutaj studiowałeś32. D. Maria mieszka w domach Alvara Fer 
nandesa de Carvalho, prowadź nas tam drogą najkrótszą i naj- 
bardziej skrycie, jak to możliwe. 

Ów człowiek odpowiedział, że to zrobi, i zaprowadzi ich do 
kościoła św. Bartłomieja, skąd prowadzi wąska uliczka, która 
wychodzi prosto na bramy tych domów. 

Gdy tam się znaleźli, przewodnik powiedział do infanta: 
— Oto są domy, których szukacie. 
W tym czasie zaczęło świtać i szybko nadchodził poranek. 
Tak się złożyło — czy zły los D. Marii sprawił — że kiedy 

infant ze swymi ludźmi stał przed drzwiami, jakaś kobieta, 
która szła prać bieliznę, otworzyła drzwi na oścież. Zaraz 
ludzie infanta weszli na górę do komnaty, gdzie spało kilka 
kobiet. Przy jednym wejściu do komnaty, poniżej którego znaj- 
dował się pomarańczowy sad i inne drzewa, Diogo Afonso 
i Garcia Afonso odwołali na bok infanta i rozmawiając z nim 
zatrzymali go na jakiś czas, powróciwszy następnie [wszyscy] 
tam, gdzie byli inni. 

Infant zapytał o D. Marię, która zamknęła się w swojej sy- 
pialni, jak mu powiedziały kobiety śpiące w komnacie. W innej 
izbie za komnatą leżała niańka z jednym ze swych synów oraz 
pokojówki. Infant zapytał, czy w wieżach jest jakieś inne wej- 
ście, i odpowiedziano mu, że nie i że drzwi są bardzo mocne 
i dobrze zamknięte. Zaraz infant kazał, aby kto ile mógł, roz- 
bijał, i każdy walił z całej mocy kijami i kamieniami, tak że 
szybko drzwi wyważono. 

D. Maria, zbudziwszy się nagle i widząc sposób, w jaki wtar- 
gnięto do jej sypialni, powstała z łoża tak przestraszona i pełna 

32Coimbra była już w tym czasie znanym miastem uniwersyteckim. Uniwer- 
sytet założono w 1288 r. za króla Dinisa w Lizbonie, ale przeniesiono go do 
Coimbry w 1308 r. Zresztą w połowie XIV wieku powrócił na pewien czas do 
Lizbony, by w 1537 r., ponownie i już definitywnie, zainstalować się w Coimbrze. 
w Lizbonie nałożono inny uniwersytet, ale dużo później. 



obaw, że ledwo się trzymała na nogach, a przy wstawaniu nie 
miała czasu ani okazji włożyć na siebie ani szaty, ani okrycia, 
nikt nie mógł też jej podać, bo te kobiety, które znajdowały 
się wraz z nią w sypialni, były przerażone i strachem ogarnięte. 
A chcąc przykryć swe wstydliwe części, nie znalazła nic pod 
ręką jak tylko białą kapę, w którą owinęła ciało, opierając 
się o ścianę w pobliżu łoża. 

Gdy tylko infant wszedł, poznała go po twarzy i mowie, 
a widząc go odzyskała już nieco odwagi i ducha i rzekła: 

— O panie, cóż to za wejście tak niezwykłe? 

— Dobra pani — powiedział on — zaraz się dowiesz. Opo- 
wiadałaś wokoło, że jestem twoim mężem, a ty moją żoną, 
i sprawiłaś, że mówiło się o tym w całym królestwie, aż do- 
wiedzieli się o tym król i królowa oraz cały dwór, co może 
spowodować, że mnie każą zabić lub zamknąć dożywotnio w 
więzieniu33, a twoim obowiązkiem było ukryć to przed całym 
światem. A jeśli jesteś moją żoną, tym bardziej zasługujesz 
na śmierć, bo mi przyprawiasz rogi sypiając z kim innym. To 
mówiąc chwycił ją [za ramię]. D. Maria, słysząc te słowa, od- 
powiedziała infantowi: 

— O panie, rozumiem, że przychodzicie pod wpływem złych 
rad, i niech Bóg przebaczy tym, którzy wam taką dali radę. 
Jeśli chcecie ze mną porozmawiać na stronie w tej komnacie 
lub kazać wyjść innym, dam wam lepszą radę niż ta, jaką 
wam podsunięto przeciwko mnie. Zróbcie mi łaskę i wysłuchaj- 
cie, a potem będziecie mieli czas zrobić, co zechcecie. 

Infant nie chciał wysłuchać jej racji ani dać jej czasu na 
usprawiedliwienie się z nie popełnionej winy, więc powiedział: 

— Nie przybyłem tutaj, aby się z wami wdawać w rozmowy. 

33 Leonor Teles, ambitna i sprytna, a właściwie perfidna, wiedząc, iż infant 
Joao jest ogromnie popularny i lubiany, a spodziewając się rychłej śmierci 
swego męża króla Fernando, obawiała się, że zostanie on obwołany królem, 
co psuło jej szyki, chciała bowiem panować, przynajmniej jako regentka. Gryzła 
ją również zazdrość o popularność siostry Marii i połączenie tych dwóch osób 
węzłem małżeńskim uderzyło zarówno w jej plany polityczne, jak w zwykłą 
próżność kobiecą. Infant Joao, jak widzimy, doskonale zdawał sobie sprawę z sy 
tuacji (małżeństwo jego zawarte zostało w tajemnicy), ale mimo to dał się zwieść 
obłudnym propozycjom Leonor, sugerującej mu możliwość poślubienia jej córki 
Beatriz. 



Pociągnął wówczas silnie za koniec kapy i rzucił ją na po- 
dłogę, tak że została odkryta część jej bardzo białego ciała na 
oczach tych, co byli obecni. Większość z nich, w których było 
więcej delikatności i wstydu, oddalili się od tego widoku, który 
był im bolesny, i nie mogli powstrzymać łez ani szlochu, jakby 
była matką ich wszystkich. Rzuciwszy kapę infant uderzył ją 
między ramieniem a piersiami, blisko serca, sztyletem otrzy- 
manym od jej brata. 

Wydała z siebie okrzyk bólu, mówiąc: 
— Matko Boża! Wspomóż mnie i miej litość nad moją 

duszą! 

Infant wyrwawszy sztylet uderzył ją raz jeszcze w pachwinę, 
a ona krzyknęła ponownie, mówiąc: 

— Jezusie, synu Marii, wspomóż mnie! 

To były jej ostatnie słowa, gdyż oddała duszę tryskając 
krwią. 

O, litościwy wielki Boże! Gdybyś wtedy okazał swą łaskę 
i zmiękczył ten okrutny sztylet, aby nie zranił jej białego ciała, 
które nie było winne tak ohydnego grzechu! 

Zaraz dom napełnił się krzykami i płaczem mężczyzn i ko- 
biet, pochylających się nad zmarłą, wydających donośne i roz- 
paczliwe szlochy. Odgłos krzyków słyszano w całym mieście 
i zaniepokoił wielu, którzy nie wiedzieli, co się stało. 

W wielkim hałasie i zamęcie nadszedł Goncalo Mendes de 
Vasconcelos, jej krewny, a kiedy zobaczył, co się stało, wraz 
ze swymi ludźmi uczynił tak wielki płacz i mówił tak pełne 
boleści słowa, że lud, który stał wokół przyglądając się, nie 
mógł powstrzymać łez. 

Gdy tylko infant zakończył to, po co przyjechał, pogalopo- 
wał ze swymi ludźmi przez most i bez zatrzymania dotarł do 
Sampaio. A ponieważ droga była daleka, a konie słabe, przy- 
było z nim tylko sześciu, tak iż zaczekał tam na innych. 
Stamtąd wyruszyli w drogę do Beiry. [...] 



ROZDZIAŁ CIV 
O tym, jak infantowi D. Joao wybaczono i jak przyjechał z wizytą 

do króla i królowej 

Dowiedziano się o tej sprawie w całym królestwie i wielu 
ciążyła ta śmierć, tym bardziej gdy się dowiedziano, że ją 
D. Maria poniosła bez żadnej winy. 

Królowa, gdy się dowiedziała, okazała wielkie zmartwienie 
i włożyła żałobę, ale królowi powiedziała, żeby się tym nie 
przejmował ani nie był smutny, gdyż takie rzeczy zdarzają się 
na świecie. 

I kiedy sprawa ucichła, a infant przebywał to w Beirze, to 
w Riba de Coa niedaleko granicy34, uczynił wiadomym królowi 
i królowej, że wydaje mu się nieodpowiednie żyć na ich ziemi 
w ich niełasce i wbrew ich woli, a jeśli chcą okazać łaskę, niech 
przebaczą jemu i jego ludziom, w przeciwnym razie postara się 
zacząć życie w innym królestwie, gdzie mógłby żyć bez obawy 
przed nikim. Ambasadorowie nie przestawali kursować: to przy- 
nosili mu radosne wieści, to opowiadali inne, smutne, mówiąc, 
że mistrz zakonu Chrystusowego i hrabia D. Joao Afonso, 
D. Goncalo i hrabia de Viana [D. Joao], wszyscy pochodzący 
z jednej rodziny35, wspólnie planowali ruszyć przeciw niemu 
i jego ludziom. Wskutek tego obawiano się siebie nawzajem ze 
wszystkich stron, poza hrabią D. Alvarem Peres, wujem infan- 
ta, który omawiał ze starym hrabią przebaczenie dla niego. 

I przez niego oraz przeora zakonu Szpitalników36, brata 

34 Granicy z Kastylią, by w razie niebezpieczeństwa móc się tam schronić. 
35 Wszyscy należeli do rodziny Marii Teles, a tym samym Leonor. Mistrz za- 

konu Chrystusowego to Lopo Dias de Sousa syn Marii, hrabia 
D. Joao Afonso i D. G o n Q a l o (Teles de Meneses, hrabia de Neiva 
e Faria) byli jej braćmi, a hrabia de Vłana był synem jej stryja, D. Jośo 
Afonso Telo de Meneses hrabiego de Barcelos. 

36 Zakon Szpitalników (Ordem dos Hospitalarios) istniał na terenie 
Portugalii od ok. 1122 r., kiedy to matka pierwszego króla Portugalii Afonsa 
nadała zakonowi twierdzę w Leca. W 1232 r. król Sancho II nadał zakonowi duże 



D. Alvaro Goncalvesa i przez Airesa Gomesa da Silva, którego 
król bardzo lubił, a także dzięki królowej, której zdanie więcej 
znaczyło niż wszystkich innych, infant uzyskał przebaczenie 
wraz z ludźmi, którzy mu towarzyszyli. 

Gdy zobaczył listy przebaczenia, które król i królowa mu 
przesłali, wyruszył bezpiecznie, aby zjawić się na dworze. 
I przybył do Santarem ze stu pięćdziesięciu konnymi, a stam- 
tąd kazał donieść królowi, że znajduje się w Salvaterra de Ma- 
gos, o cztery leguas, że jedzie go zobaczyć będąc w drodze z pew- 
ną liczbą ludzi i nikim więcej. Król kazał mu powiedzieć, że 
w dobrą godzinę przybędzie z tylu ludźmi, ilu z nim było, 
i z większą liczbą, jeśli zechce. 

Przybył więc infant i został wraz ze swymi ludźmi dobrze 
przyjęty przez króla i królową oraz przez hrabiów, jej braci, 
którzy tam się znajdowali i wyjechali ku niemu w stronę San- 
tarem, towarzysząc mu, gdy przybywał. Infant został z królem 
kilka dni, jeżdżąc konno i na polowanie z nim, niekiedy zaś 
tylko ze swymi ludźmi, a część ich odprawił, każdego do jego 
własnej ziemi, pozostając z tymi, których sobie wybrał, i tak 
spędzał czas, ciesząc się wielką życzliwością króla i królowej, 
bardzo beztrosko. Król kazał mu wypłacić zaległe i obecne con 
tias, łaskawie dodając wiele pieniędzy. 

Gdy infant zobaczył, jak dobrze odnoszą się do niego król 
i królowa, zaczął myśleć o tym, co mu obiecano, gdy hrabia 
z nim rozmawiał o ślubie jego siostrzenicy, oczekując każdego 
dnia, że zacznie się to urzeczywistniać. Ale królowa miała na 
to mało ochoty, choć jej siostra już nie żyła, gdyż było dla niej 
wielką przeszkodą, iż infant mieszkał w Portugalii. Widziała, 
że król jest coraz bardziej chory, i obawiała się, że gdy umrze, 
zaraz wyniosą infanta na króla, a kobieta, którą wybierze za 
żonę, stanie się królową, ona zaś poniesie ujmę na honorze i po- 
zycji. I aby oddalić całkowicie tę możliwość, pragnęła, by jej 
córka wyszła za mąż za Kastylijczyka, jak to już prawie się sta 

Posiadłości ziemskie zwane Crato. Tam, w miejscowości Flor de Rosa, powstała 
siedziba zakonu. Przeor Szpitalników teoretycznie podlegał komandorowi zakonu, 
rezydującemu w Kastylii, praktycznie był samodzielny. Od 1340 r. pojawia się 
niekiedy jako przeor Crato, od ziem należących do zakonu; w późniejszych 
wiekach nazwa Szpitalnicy w ogóle wyszła z użycia. 



ło czy miało się stać, a ona sama zostałaby regentką królestwa 
po śmierci króla D. Fernando, jak to było ustalone w traktacie 
z księciem de Benavente. W ten sposób zawładnęłaby bez prze- 
szkód królestwem, a infant musiałby się schronić do Kastylii, 
gdzie potem, aby być całkiem pewna swego, znalazłaby sposób, 
by go osadzono w więzieniu lub zabito. 

Otóż co do tej sprawy niektórzy autorzy podają racje, który- 
mi posłużyć się nie możemy, a w dodatku bardzo nam się nie 
podobają i są całkiem do odrzucenia. Mówią, że odbyły się gody 
infanta z infantka D. Beatriz, jak mu to obiecano, w Valada 
według jednych, gdy król był chory, czy też według drugich 
w Portalegre, w wielkim sekrecie, i piszą na ten temat wiele 
opowieści, których nawet nie warto streszczać; a ponieważ jed- 
ne słowa są przeciwne innym i w sumie wszystkie przeczą 
prawdzie, wierzymy, że te błędne zdania nie pochodzą ze złej 
woli autorów, ale z ignorancji prawdy, która — wiedzcie — 
przedstawia się, jak następuje. 

ROZDZIAŁ CV 
O tym, jak infant odjechał niezadowolony z dworu i udał się do prowincji 

Entre Douro e Minho 

Król odjechał z miejsca, gdzie przebywał, i udał się do ziem 
Alem-Tejo. A zanim pojechał, i potem, infant mówił z królową 
i z tymi, z którymi musiał mówić, o sprawie swojego małżeń- 
stwa. Ona, jak ktoś, kto nie ma ochoty, a inni zgodnie z jej wo- 
lą, którą znali, dawali do zrozumienia infantowi, że nie można 
tego załatwić tak szybko, jak on by chciał, bowiem przedtem 
należy zerwać zaręczyny infantki z księciem de Benavente, 
a następnie trzeba otrzymać pozwolenie papieża, aby jej mał- 
żeństwo było ważne i zawarte, jak należy. I że tego nie można 



uczynić natychmiast, ale po kolei i z wolna, jak wypada przy 
takim postępowaniu. 

Tymi i innymi racjami przygotowywali mu pułapkę, smaru- 
jąc sobie usta słodkimi słowy dobrej nadziei, aż zrozumiał po 
ich zachowaniu i mowie, że jest to rzeczą, której nigdy się nie 
doprowadzi do końca albo późno. I niezadowolony z powodu ta- 
kiej zwłoki, odjechał z dworu, z miejsca zwanego Vimeiro, 
i drogą przez Porto udał się do Entre Douro e Minho, gdzie za- 
bawił czas jakiś. Stamtąd pojechał do Beiry. A podróżując tak, 
zrozumiał, że został oszukany, i zaczął się smucić i żyć w wiel- 
kim strapieniu. A gdy zadając śmierć D. Marii działał z zado- 
woleniem, by pomścić nie popełnioną winę, teraz na osobności 
opłakiwał ją często, biadając nad jej śmiercią i wyrzucając so- 
bie zło, jakie uczynił. 

Tak prowadził smutne i pełne troski życie, a jego ludzie rów- 
nież źle się mieli, gdyż od króla nadchodziły dla nich nieliczne 
i złe nowiny o ich tencas37 i moradias38. Zastawiali swą broń 
i szaty, a skończyło się na tym, że już mieli tylko psy gończe 
i brytany do zastawienia. W tej biedzie pojechał infant do Riba 
de Coa i tam pędził ze swymi ludźmi marne życie. 

Wówczas otrzymał wieści, że hrabia D. Goncalo i mistrz za- 
konu Chrystusowego jadą do niego, aby pomścić śmierć siostry 
i matki, a za nimi zaraz król i królowa oraz hrabia de Barcelos. 
Było faktem, jak mówiono, że udawali się do tego okręgu, ale 
raczej z intencją, by zmusić go do opuszczenia ziemi, niż aby go 
zabić. I w miarę jak się zbliżali, infant ze swymi ludźmi odda- 
lali się, aż go doprowadzili do miejscowości zwanej Vilar Maior. 
W tym zamku zatrzymał się infant sądząc, że nie będą jechać 
za nim dalej. Jego ludzie odjechali do wiosek po strome kasty- 
lijskiej, a on został z Garcia Afonso i Diogo Afonso. Ale o pół- 
nocy przybyły czujki wraz z przewodnikami zawiadamiając go, 
że hrabiowie i mistrz z wielkimi siłami nadjadą przed świtem, 
aby pochwycić go lub zabić. 

37 Tenga — pensja królewska przyznawana za zasługi. Mogła być czasowa 
lub dożywotnia. 

38 M o r a d i a — pensja, jaką otrzymywała szlachta należąca do dworu kró- 
lewskiego. 



Gdy infant ujrzał się w takiej potrzebie, poprosił o rade tych, 
co z nim byli, a ci doradzili mu, żeby wyjechał. Więc wyjechał 
nocą prawie sam i rankiem znalazł się w Sao Felizes dos Gale 
gos, leżącym o osiem leguas i należącym do Kastylii, nie zabiera- 
jąc ze sobą nikogo poza Garcia Afonso i Diogo Afonso i cztere- 
ma młodzikami na koniach. I tak bez innych ludzi dojechał do 
domu infantki D. Beatriz39, swojej siostry, żony hrabiego 
D. Sancha, w tymże Sao Felizes, gdzie go dobrze przyjęto 
i wspomożono. 

ROZDZIAŁ CVI 
O tym, jak infant pojechał w strachu do Kastylii, i co nastąpiło po jego 

wyjeździe 

Nieszczęśni wasale infanta, którzy rozpierzchli się po wioskach 
wokół miejsca, gdzie przebywał infant, aby się jakoś zakwate- 
rować, gdy tylko nadszedł świt, zaczęli zbierać swoje skromne 
rzeczy, aby udać się do miejsca, gdzie pozostawili infanta. A po 
drodze spotkali Fernao Galego, jego szafarza, który im powie- 
dział, że infant odjechał oraz w jaki sposób, a im kazał powtó- 
rzyć, że jeśli go kochają, niech go już nie poszukują, ale rozja- 
dą się — każdy do miejsca, które mu odpowiada — i to na ja- 
kiś czas, gdyż niebawem otrzymają wiadomości o nim, a wów 
czas kto będzie mu życzliwy, niech za nim się uda, gdziekolwiek 
by się znajdował. 

Tego posłania wysłuchano z wielkim bólem i żalem, a odpo- 
wiedź dano takimi słowy i szlochem, że nie było człowieka sły- 
szącego to, który by nie żywił dla nich litości. Krzyki i płacz 

39 Beatriz była również córką Ines de Castro i wyszła za mąż za Sancha, hra- 
biego de Albuquerque, brata króla Kastylii, Henryka II. 



były wielkie, wyrywano sobie włosy z głowy, uderzano pięścia- 
mi oblicza, aż całe twarze pokryły się krwią. Trwało to długi 
czas, bo nie było nikogo, kto by im przeszkodził. Przerwali 
swoje bolesne lamenty dopiero wówczas, gdy się zmęczyli i za- 
brakło im głosu w gardle. 

Dwa wielkie zmartwienia sprawiały, że tak postępowali: 
pierwsze pochodzące z tęsknoty i sympatii, jaką mieli dla swego 
pana, gdyż był im szczodrym, pobłażliwym i bardzo dobrym 
towarzyszem; drugie stąd, że skoro uciekł w takiej obawie przed 
zamknięciem w więzieniu lub śmiercią, to co mieli robić oni, 
jakie nadzieje mogli mieć na życie? W końcu pocieszyli jedni 
drugich i rozproszyli się każdy w swoją stronę niczym flota 
naw na morzu, gdy prześladuje ją wielka burza. 

Infant przebywał u swojej siostry przez jakiś czas w tymże 
Sao Felizes, aż dzięki jej pośrednictwu otrzymał wiadomość 
i gwarancję od króla Kastylii, że weźmie go pod swoją opiekę 
i przyjmie do łask. Pojechał do niego i tam król bardzo dobrze 
go przyjął, jak również panowie na dworze. Wyznaczył mu król 
dużą sumę pieniędzy, jak również ziemie i fortece, zapewniając 
mu bardzo godną egzystencję. Więc posłał infant po swoich lu- 
dzi w Portugalii, aby przyjechali do niego, a niektórzy tak uczy- 
nili, gdy zobaczyli jego posłanie, inni nie, gdyż już byli znaleźli 
inny sposób życia. 

[Król Fernando żył w pokoju z królem Kastylii, Jua- 
nem, synem zmarłego króla Henryka. Na jego prośbę, 
kiedy wynikła schizma zachodnia w 1378 roku, wziął 
stronę papieża w Awinionie, Klemensa, „wbrew woli 
ludu", jak mówi Fernao Lopes. Ale w duszy płonął chę- 
cią zemsty za doznane uprzednio upokorzenia i w ta- 
jemnicy przygotowywał wojnę przeciw sąsiadowi. W tej 
myśli w 1380 r. polecił w wielkim sekrecie Joao Fer 
nandesowi Andeiro przebywającemu w Anglii, by wy- 
negocjował pomoc księcia Lancaster i hrabiego Cam- 
bridge. Zarówno król Kastylii, jak i król Portugalii ka- 
zali przygotować flotę wojenną, a na lądzie zaczęły się 
przygraniczne potyczki. Rozpoczęła się trzecia wojna 
z Kastylią.] 



ROZDZIAŁ CXXIV 
O tym, jak galery portugalskie wypłynęły w poszukiwaniu kastylijskich 

i znalazły je w porcie Saltes 

Jak to już wyżej wspomnieliśmy, każdy z królów z początku 
wojny kazał przygotować armady galer, każdy ile tylko było 
możliwe. Król Kastylii zebrał szesnaście [galer] w Sewilli, a król 
Portugalii dwadzieścia jeden w Lizbonie poza jedną galeotą 
i jeszcze czterema nawami, które z nimi płynęły. 

A ponieważ do tych galer, które król D. Fernando szykował, 
nie było dostatecznej ilości wioślarzy, kazał król sprowadzić 
z różnych części królestwa wielu schwytanych mężczyzn. Przy- 
wieziono ich mnóstwo powiązanych powrozami i oddawano 
alkadom na galerach. W ten sposób zostały w krótkim czasie 
wyekwipowane, choć wszyscy uważali to za wielkie zło, iż upro- 
wadzono rolników i innych biednych ludzi i w ten sposób za- 
pełniono galery. Wszelako uczyniono to, co król kazał, i galery 
były gotowe ze wszystkim, jak należy. 

Admirałem tej floty był hrabia D. Joao Afonso Telo, brat 
królowej, który płynął na galerze zwanej „Real" z pięćdziesię- 
cioma uzbrojonymi ludźmi. Jako kapitan płynął Goncalo Ten- 
reiro na innej galerze, bardzo dobrze uzbrojonej. Jako dowódcy 
innych płynęli każdy na swojej Estevao Vaz Filipe, Goncalo 
Vasques de Melo, Aires Peres de Camóes, Joao Alvares, koman- 
dor, brat Nuno Alvaresa, Afonso Esteves de Azambuja, Afonso 
Eanes das Leis, Gil Esteves Farizeu, Rui Freire de Andrade, 
Alvaro Soares, Fernao de Meira i inni, których nie wymienimy. 

Odpowiednio przygotowane nawy i galery odpłynęły z Restelo 
w miesiącu czerwcu, dnia jedenastego, i przybiły do Algarve do 
[południowych] brzegów Portugalii, w poszukiwaniu galer Ka- 
stylii, wiedząc, że już od pewnego czasu znajdowały się na mo- 
rzu. 



Kapitanem galer przygotowanych w Sewilli był Hernan San- 
chez de Tovar, który przybył z nimi do Algarve. Ale kiedy się 
dowiedział, że galery z Portugalii tam się znajdowały, pomimo 
że był dość dobrym i odważnym rycerzem, obawiając się, 
i słusznie, przewagi pięciu galer i czterech naw, którą mieli 
Portugalczycy, nie chciał czekać i zawrócił. 

Portugalczycy, gdy przybijali [do Algarve], odczuwali już 
brak wody pitnej na niektórych galerach, a ponieważ dowie- 
dzieli się, że galery Kastylii co dopiero odpłynęły ze strachu 
przed nimi, postanowili nie zatrzymywać się dla nabrania wo- 
dy, a te statki, które ją miały, podzieliły się z innymi, które 
jej nie miały, i zaraz, nie zwlekając, goniły tamte. I tak szybko 
to zostało zrobione, że nie pomyślano, aby się naradzić, jak po- 
stępować, ani by sformować plan czy rozkazy co do bitwy, bo 
już im się zdawało, że mają w ręku Kastylijczyków, nie licząc 
się wcale z obroną, którą tamci mogli przedsięwziąć. To był 
pierwszy powód klęski, jaką ponieśli. 

I gdy tak płynęły ze słabym wiatrem galery, które Fortuna 
prowadziła na los, jaki im przeznaczyła, niektórzy z załogi, co 
byli rybakami, dostrzegli z dala o dwie czy trzy leguas pławy od 
sieci, unoszące się na morzu, i nic nie mówiąc ani nie prosząc 
o zezwolenie zwinęli żagle i chwycili za wiosła. Oddzieliło się 
w ten sposób osiem galer, wiosłujących do pław. Inne posuwały 
się dalej przy małym wietrze, a dwie — to znaczy Gila Louren 
ca z Porto i Gongala Vasquesa de Melo — które były cięższe 
i miały złe żagle, pozostały w tyle. W ten sposób na przedzie 
pozostało już tylko dwanaście galer bez nawy żadnej. 

Płynęli więc w ten sposób, a było już południe, i zobaczyli 
maszty kastylijskich galer, które stały daleko pod żaglami, 
w miejscu, co się zwie Saltes. Afonso Eanes das Leis, który 
pierwszy je zobaczył, powiedział do admirała: 

— Panie, dobre nowiny, bo oto już macie tutaj flotę Kastylii, 
której szukamy! 

Ten zaraz zwinął żagle i wszystkie inne galery zrobiły to sa 
mo. Ludzie zaczęli czynić wrzawę na galerze hrabiego, starając 
się uzbroić i przygotować. 

— Panie — powiedział Afonso Eanes — nie śpieszcie się do 



walki. Każcie wezwać tej galeocie tamte galery, co zostały 
w tyle, i dajcie się napić kompanii, a wtedy będziecie mieli 
czas, by się uzbroić i zyskać sławę, jak tego sobie życzycie. 

Admirał nie zwrócił uwagi na te słowa. Uzbroili się wszyscy 
najszybciej, jak tylko mogli. Afonso Eanes i inni, którzy to wi- 
dzieli, również się uzbroili, jak to on uczynił, zmartwieni jed- 
nak bardzo sposobem, w jaki się zachował przy tej okazji. 

ROZDZIAŁ CXXV 
O tym, jak galery portugalskie walczyły z kastylijskimi i zostały 

zwyciężone 

Gdy z galer kastylijskich zobaczono, że tych dwanaście płyną- 
cych z przodu okazywało zamiar walki, ich załogi zapragnęły 
wyjechać im na spotkanie widząc, że przewaga, jaką przedtem 
mieli Portugalczycy, przechyliła się na ich stronę, bowiem na 
początku mieli o pięć galer więcej, zaś teraz Kastylijczycy mieli 
o pięć więcej od nich. 

Któż się nie zdziwi taką nie spotykaną śmiałością, którą każ- 
dy rozsądny człowiek bardzo potępi? Miał hrabia dogodną po- 
zycję i pomoc gotową w innych galerach, a z powodu nieumiar 
kowanej zuchwałości oraz chciwości sławy dał nieprzyjaciołom 
przewagę, jaką przedtem miał sam. Gdyby walczyli jak równy 
z równym, już każdy miałby dość roboty dla swej sławy, a co 
dopiero gdy pozwolili, aby nieprzyjaciel zyskał taką przewagę 
nad nimi! Z pewnością nie była to zuchwałość, ale szalona za- 
rozumiałość ze strony hrabiego, człowieka, który nie miał żad- 
nego doświadczenia w bitwie morskiej ani nie cenił niczyich 
przestróg i rad! W ten sposób, bez wydawania rozkazów ani in- 
nej dobrej organizacji, wiosłowała galera hrabiego przeciw ga- 



lerom Kastylijczyków, zaś innym powiedziano, aby czynili to 
samo. 

Admirał kastylijski Hernan Sanchez, rozsądniejszy i bardziej 
doświadczony w takich czynach, człowiek, który już brał udział 
w innych podobnych walkach, prowadził galery wszystkie rzę- 
dem, w dwóch jednakowych skrzydłach, a on sam w środku. 
A kiedy dopłynęły jedne do drugich, każda galera kastylijska 
zaatakowała portugalską, tak iż walczyły parami, a zapasowe 
kastylijskie pozostały na boku w odwodzie, gdyby zaszła po- 
trzeba wspomożenia innych. I walcząc między sobą z wielkim 
zapałem — przy czym dwie nieprzyjacielskie przypadały na 
jedną naszą — zaczęły przegrywać galery portugalskie. Jednak 
niektóre z nich trzy razy zostały zdobyte i trzy razy odpędziły 
wroga. Gdy jakaś galera portugalska była pokonana, nieprzyja- 
ciele zostawiali ją na kotwicy i szybko wiosłowali przeciw in- 
nej. Tak je wszystkie zwyciężyli. 

Owe galery, co pozostały z tyłu zbierając sieci, kiedy zoba- 
czyły ostatnie walczące w ten sposób, zaczęły wiosłować ku 
nim, by je wspomóc, ale kiedy się zbliżyły, te były już prawie 
pokonane. A osiem ostatnich łatwiej pokonano niż pierwszych 
dwanaście. 

Zaczęła się ta bitwa w godzinie zmierzchu i trwała prawie do 
nocy, z obu stron było wielu rannych i mało zabitych, a wszyst- 
kie galery portugalskie zostały rozgromione, poza galerą, na 
której płynął Gil Lourenco z Porto, który widząc, co się dzieje, 
nie chciał się przybliżyć i uciekł do Lizbony, zawiadamiając te 
nawy, które jeszcze nie wiedziały o klęsce, aby zawróciły. Bit- 
wa rozegrała się we wtorek, dnia św. Justyny, siedemnastego 
wspomnianego miesiąca. 

Flota kastylijska dała znać do Sewilli, że prowadzi zdobyte 
galery portugalskie, i damy wypłynęły na wszystkich łodziach 
i barkach, jakie tam były, aby zobaczyć te galery, których fla- 
gi, zgodnie z obyczajem, wleczono po wodzie; a ich załogi spę- 
dzono do zagrody w stoczniach Sewilli, wszystkich ludzi zaku- 
wając w kajdany, poza hrabią [D. Joao Afonso] i Goncalem 
Tenreiro, których zabrano do królewskiego domu. 



ROZDZIAŁ CXXVI 
O tym, jak król D. Fernando otrzymał wiadomość, że stracił swoją 

flotę 

Przypłynęła do Lizbony galera, która uciekła, i nie skierowała 
się prosto do miasta, ale zarzuciła kotwicę przy Almadzie i nikt 
nie wyszedł na ląd. Ci, którzy widzieli ją nadpływającą w ten 
sposób, zaraz powzięli podejrzenie o złym wydarzeniu, ale cze- 
kali, by zobaczyć, jaka to może być galera, gdyż nie mieli jesz- 
cze zupełnej pewności, czy była portugalska, czy kastylijska. 
Kiedy ludzie na galerze zarzucili kotwicę, zaczęli wydzierać so- 
bie włosy z głowy i głośnymi okrzykami okazywali żałobę. 

Gdy mieszkańcy miasta to ujrzeli, zaraz zrozumieli, że praw- 
dą było, iż flota całkiem przepadła, i zaczęli wielkie szlochy, 
tak mężczyźni, jak i kobiety, każdy za tym, kogo miłował. 
Wówczas wsiedli do barek i łódek, by się dowiedzieć, jakie no- 
winy przynosi galera, i opowiedziano im dokładnie o smutnym 
wydarzeniu. 

Wielka była żałoba nie tylko w mieście, lecz we wszystkich 
miejscach, skąd wysłano ludzi do floty, i sądzono, że wszyscy, 
którzy z nią płynęli, polegli, chociaż ci z galery powiedzieli im, 
że tylko zostali wzięci do niewoli. 

Król D. Fernando był w Santarem, gdy następnego dnia przy- 
niesiono mu tę nowinę. I on, oczekujący bardzo radośnie na 
swoją flotę, która miała mu przywieść galery zabrane Kasty- 
lijczykom, dowiedział się wówczas o tym, jak jego galery zo- 
stały wszystkie zabrane wraz z ludźmi, poza tą jedna, co uciek- 
ła i nie brała udziału w walce. Możecie sobie wyobrazić, jak 
wielkiego wówczas król doznał zmartwienia z tego powodu, 
I miał wiele racji: po pierwsze z powodu wielkiego dyshonoru, 
jaki go spotkał, bo to on rozpoczął wojnę mając nadzieję na po- 
mszczenie dawniejszych niepowodzeń; po drugie z powodu stra- 
ty tylu ludzi, których brak odczuwał dla wojny, jaką zaczął, bo 



było ich sześć tysięcy rycerzy i giermków, marynarzy i innych; 
i jeszcze stracił siedemdziesiąt tysięcy dublonów, które koszto- 
wały te galery i ich wyposażenie. A gdy tak rozważał te rzeczy 
i inne, w dwójnasób narastało jego zmartwienie. 

Królowa, widząc go w takim smutku, a będąc bardzo odważ- 
na i wielomówna, pewnego dnia tak mu rzekła: 

— Dlaczego tak się martwicie, panie, żeście stracili waszą 
flotę? Czy spodziewaliście się innych nowin? Mówię wam, pa- 
nie, że nigdy innych nie spodziewałam się w sercu moim jak te, 
które teraz słyszę. Kiedy bowiem zobaczyłam, że kazaliście spro- 
wadzić pełno powiązanych rolników i rzemieślników, by ich 
wsadzić na galery, i widziałam inne krzywdy, jakie wyrządzi- 
liście ludowi, zawsze przeczuwałam, że o flocie przyjdą takie 
wieści, jakie otrzymaliście. 

Król milczał nie odpowiadając. I wielu między sobą mówiło, 
że królowa bardzo słusznie powiedziała. 

ROZDZIAŁ CXXVIII 
O nowinie, jaką król otrzymał od floty angielskiej, i jak przyjechał 

do Lizbony 

Król D. Fernando, gdy wyjechał Joao Fernandes Andeiro, któ- 
ry przybył z Estremoz z wieściami od Anglików, jak to opowie- 
dzieliśmy na właściwym miejscu [rozdz. CXV], wysłał do Anglii 
Lourenca Eanesa Fogaca, człowieka rozsądnego i o dużym auto- 
rytecie, kanclerza swego i swojej Rady, by dostarczyć do pod- 
pisania traktat zgodnie z umową, jaką przekazał przez Joao 
Fernandesa. Było w nim, że hrabia Cambridge miał przybyć mu 
z pomocą z największą ilością ludzi, jaką mu się uda zdobyć, 
i że przywiezie syna, którego miał od swej żony, wnuka króla 
D. Pedra Kastylijskiego, którego zabito w Montiel, aby go oże 



nić z jego córką D. Beatriz, by byli wspólnie dziedzicami tronu 
i panami królestwa po śmierci króla D. Fernanda. 

A gdy król tak był zmartwiony wielką stratą, jaką poniósł 
we flocie, pewien giermek, zwany Rui Cravo, który był wraz 
z Lourenco Eanesem w Anglii, przybył do Buarcos w barce 
i zszedł na ląd, by zanieść królowi wieści o tym, że Anglicy 
nadciągają mu z pomocą; bowiem spodziewali się oni, iż król 
dozna tak wielkiej radości z powodu ich przybycia, że nie mogli 
się doczekać dnia, w którym go zawiadomią, aby otrzymać bo- 
gate nagrody za przyniesione mu dobre nowiny. 

I dlatego posłali Rui Cravo, który przyjechał do Santarem 
i przyniósł królowi wieści, że flota Anglików wypłynęła z Ply- 
mouth i zdąża morzem, i bardzo niedługo będzie w Lizbonie, 
opowiadając mu, ilu ludzi to było, jacy panowie, jak uzbrojeni 
i jakim ożywieni duchem. 

Król doznał tak wielkiej przyjemności z powodu tych nowin 
pomimo zmartwienia, jakie miał z powodu straty floty, iż przy- 
jemność była o wiele większa niż poprzednie zmartwienie. I nie 
tylko król i ludzie z jego dworu, ale wszyscy w królestwie byli 
zadowoleni z przybycia Anglików, oczekując, że z ich pomocą 
naprawią szkody, jakich doznali od Kastylijczyków. 

Gdy król tak się cieszył, nadeszło drugie posłanie z Buarcos, 
że już flota ukazała się na morzu, co sprawiło mu jeszcze więk- 
szą radość. Zdecydował wówczas udać się do Lizbony, ale zanim 
wyjechał, nadeszła wieść od mieszkańców miasta, że Anglicy 
już zarzucili kotwice przed miastem, więc zaraz wsiadł do łód- 
ki, aby być szybciej. Potem zarządził sprawami, jak należało, 
i udał się na nawę hrabiego angielskiego, która była bardzo 
godnie ozdobiona, i rozmawiali obaj o tym, co uważali za sto- 
sowne, a król okazywał łaskawość tak jemu, jak i hrabinie 
i panom oraz szlachcicom, którzy z nim przybyli. [...] 



ROZDZIAŁ CXXXI 
O tym, jak król Kastylii otrzymał wiadomość o przybyciu Anglików 

i co wówczas uczynił 

Hrabia D. Alvaro Peres de Castro 40 był w Elvas jako guberna- 
tor twierdzy, jak to już słyszeliście. A infant D. Joao, jego sio- 
strzeniec, który mieszkał w Kastylii wraz z mistrzem Zakonu 
Santiago41 D. Fernan de Azores i mistrzem zakonu Alcantara 42, 
i z wieloma towarzyszami, oblegali go od pewnego czasu. A kie- 
dy Anglicy przybyli do Lizbony, napisał zaraz król D. Fernan- 
do do hrabiego o ich przybyciu i o ludziach, jacy przybyli. 

Hrabia, bardzo zadowolony z tych wieści, posłał wiadomość 
infantowi, który go oblegał, że jeżeli potrzebuje jakichś towa- 
rów i innych rzeczy z Anglii, niech pośle po nie do Lizbony, 
gdzie znajdowało się trochę angielskich naw przycumowanych 
i że na nich znajdzie wszystko, czego by potrzebował. 

A kiedy to zostało ukradkiem powiedziane infantowi, zaczęła 
się nowina rozchodzić po cichu po obozie. Niektórzy rycerze, 
słysząc to, zapytali Pera Fernandesa de Vallasco, co to za no- 
winy. 

— A jakie mają być? — odpowiedział ten. — Są takie no- 
winy, że król D. Fernando od dziewięciu miesięcy chodził brze 

40 Alvaro Peres de Castro nosił od 1377 r. tytuł hrabiego de Arraiolos, a był 
jak wspomnieliśmy, przyrodnim bratem Ines de Castro. 

41 Zakon Santiago de Espada (Sw. Jakuba od Szpady) powstał ok. 
1170 roku, prawdopodobnie w królestwie Leonu, w celu prowadzenia walki z Mau- 
rami. Pierwszy król Portugalii, Afonso, dał portugalskiej gałęzi zakonu w 1172 r. 
osadę Arruda, a następnie wiele innych twierdz (m.in. Almada, Palmela, Alcacer 
do Sal). Bulla papieża Mikołaja IV z 1288 r. dawała samodzielność zakonowi 
w Portugalii. Siedzibą obrał wówczas w Palmeli. Brał czynny udział w wypra- 
wach odkrywczych w XV wieku, choć pod tym wzglądem zakon Chrystusowy 
Przodował. 

42Zakon Alcantara powstał w 1166 lub 1156 r. pod nazwą San Julian 
del Pereiro, a w 1218 r. po otrzymaniu od króla Leonu Alfonsa IX ziem w okolicy 
Alcantary zmienił nazwę. Uzależniony od zakonu Calatrava, samodzielność uzy- 
skał w nas r. dzięki bulli papieskiej. 



mienny Anglikami, a teraz ich urodził w Lizbonie i ma ich ze 
sobą. 

Wówczas postanowili nie zostawać tu dłużej i odstąpili z Elvas 
we wtorek, miesiąca sierpnia, po dwudziestu pięciu dniach ob- 
legania miasta. [...] 

Król Kastylii napisał do hrabiego Cambridge [...], że będzie 
go oczekiwać w odpowiednim miejscu, aby mu stawić czoło [...], 
na co Anglicy nie dali żadnej odpowiedzi. [...] Wobec tego król 
rozkazał swoim ludziom rozstawić się wzdłuż granic Portugalii 
i przygotować się do bitwy, której widział, że nie uniknie, bo- 
wiem Anglicy chcieli wejść do jego królestwa. 

ROZDZIAŁ CXXXII 
O złym zachowaniu się Anglików w stosunku do mieszkańców królestwa 

i o tym, jak król nie położył temu kresu, bo ich potrzebował 

Ci Anglicy, o których mówiliśmy, kiedy się ulokowali w Lizbo- 
nie, zachowywali się nie jak ludzie, którzy przyszli pomóc bro- 
nić ziemi, ale jakby zostali wezwani, by ją zniszczyć i sprawić 
wszelkie zło i dyshonor jej mieszkańcom; zaczęli rozpierzchać 
się po mieście i przedmieściach, zabijając, kradnąc i gwałcąc 
kobiety, okazując taką butę i pogardę wobec wszystkich, że 
zdawać by się mogło, iż są śmiertelnymi wrogami i przybyli 
zawładnąć królestwem. 

Z początku nikt się nie ważył mścić na nich z wielkiej oba- 
wy przed królem, który rozkazał, by nikt im nie okazywał wro- 
gości z powodu wielkiej potrzeby, w jakiej się znalazł nie mo- 
gąc się obejść bez nich, nie myśląc z początku, że ci, którzy 
przyszli mu na pomoc i którym miał zamiar okazać hojne łaski, 
mogą się tak zachowywać na jego ziemi. Dlatego kiedy niektó- 



rzy skarżyli się z powodu wielkiego zła, jakiego od nich dozna- 
wali, król mówił o tym hrabiemu43, ale zła nie naprawiano. 

Cóż więcej można powiedzieć? W takiej biedzie i zależności 
zostali postawieni ci z miasta i przedmieść, obawiając się ich 
jak wielkich nieprzyjaciół, że hrabia rozkazał, aby dla ochrony 
zagród i zabudowań każdy miał sztandar z jego herbem, którym 
był biały sokół na czerwonym polu; a zagrodę lub domostwo, 
gdzie Anglicy nie widzieli tej chorągwi, zaraz ograbiali ze 
wszystkiego, co posiadała. Wszystkie zwierzęta, jakie spędzano 
na sprzedaż do miasta, tak z zagród i domostw, jak i ziem są- 
siednich, musiały iść pod takim sztandarem. Spójrzcie, czy ich 
zabawy były dobre. Gdy niesiono wodę dla mułów królewskich, 
łapali je i zabierali siłą, mówiąc, że król winien jest im żołd 
i że chcą je wziąć w zastaw, a więc zabierali je, a potem odda- 
wali na rozkaz hrabiego. 

Pewnego razu kilku ich przyszło do domu człowieka zwanego 
Joao Vicente, który spał w nocy ze swoją żoną i małym syn- 
kiem, jeszcze przy piersi. Zapukali do drzwi, a on ze strachu 
nie odważył się otworzyć. Wyłamali drzwi, weszli i zaczęli ra- 
nić męża; matka, aby jej nie zranili, zasłoniła się dzieckiem 
i w ramionach matki przecięli szpadą dziecko na połowę; strach 
patrzeć, takie to było okrutne. Tak zabite dziecko zaniesiono 
na desce królowi na dwór, pokazując mu to okrucieństwo, a on 
nie odważył się na żadne represje, lecz polecił, by pokazano 
dziecko angielskiemu hrabiemu, aby wymierzył sprawiedliwość 
tym, co to uczynili. I tak hrabia uczynił. W ten sposób król po- 
syłał go prosić wiele razy, aby ukarał swoich ludzi z powodu 
wielkich skarg, jakie zanoszono, aby nie niszczyli tej ziemi. 
Hrabia zgadzał się, ale tamci postępowali coraz gorzej. 

Inni przybyli z Loures, by ograbić wioskę znajdującą się 
w pobliżu, i grabiąc ją zabili trzech ludzi. A tak grabili i nisz- 
czyli prowiant, że szkoda, jaką czynili, była wiele razy większa 
niż to, co zużywali na jedzenie. Bo tak się zdarzało, że jeśli któ- 
ryś miał ochotę zjeść ozór krowi, zabijał krowę, wycinał język, 
a resztę zostawiał. Tak samo czynili z winem i innymi rzeczami. 

Z tego powodu król, gdy tylko dostarczył im konie, wysyłał 
43 To znaczy hrabiemu Cambridge. 



ich brzegiem rzeki Guadiany na granicę [Kastylii]. Lecz oni, 
miast wejść do Kastylii i tam grabić, okrążali Ribatejo krad- 
nąc, co znaleźli. Ludzie nie chcieli ich przyjmować w miastecz- 
kach i zamykali przed nimi drzwi, jak to się zdarzyło w Vila 
Vigosa, gdy tam przybył Maao Borni z innymi Anglikami; za- 
częli walkę z miejscowymi ludźmi, w której zabili Goncala 
Eanesa Santos i zranili innych w miasteczku, a miejscowi ze 
swej strony zabili i ranili kilku Anglików. 

Zaatakowali Borbę i Monseraz, doszli do Redondo, zaatako- 
wali Avis 44 i chcieli dostać się do Evora Monte, ale nie mogli, 
Z miejsc, gdzie się lokowali, szli w okolicę po furaż, czyniąc 
wielkie szkody w zbożach, winie i bydle. I brali ludzi na męki. 
żeby im powiedzieli, gdzie mają prowiant, kradnąc, gdy co zna- 
leźli, i zabijając, jeśli im chciano przeszkodzić. 

Ludzie zaczęli się mścić najbardziej skrycie, jak mogli. 
W składach chleba czy innymi sposobami zabijali wielu z nich 
ukradkiem, tak iż z powodu zamieszek, jakie wywoływali, tylu 
ich zmarło, że później wróciło ich na swoja ziemię nie więcej 
jak dwie trzecie. 

ROZDZIAŁ CXXXIV 
O tym, jak król i Anglicy przyjechali z Lizbony do miasta Evory 

Król przebywał w Lizbonie rozdając konie Anglikom i zarzą- 
dzając sprawy, tak jak należało na wojnie, przez całą zimę i aż 
do następnego lata. I zaraz gdy tylko angielska flota odpłynęła 
z Lizbony, król wyjechał w drogę do Santarem razem ze swymi 
dworzanami, a z nim hrabia Cambridge i wielu z jego ludzi, 
dokonawszy w mieście i jego okolicach wiele zła i rabunków. 

44 Wymienione miejscowości znajdują się na zachodzie Portugalii. 



DO tego stopnia, że niektórzy mówili, iż król bardzo żałował, że 
ich wezwał, z powodu wielkiego zniszczenia, jakie wyrządzili 
na jego ziemi. 

I nie myślcie, że król zwlekał ani że wyjechał tak późno 
z Lizbony z powodu floty angielskiej, ale to zbiegiem okolicz- 
ności tego samego tygodnia i nawy odpłynęły z miasta, i król 
wyjechał z królową i wszystkimi, co tam byli. Przybyli do San- 
tarem i król kazał zrobić most z łodzi, aby mógł przejechać 
szybciej. Był tam w Boże Narodzenie i kilka dni później. A za- 
nim odjechał, zmarł hrabia de Ourem, D. Joao Afonso Teles, 
i za interwencją królowej hrabstwo przeszło na Joao Fernande- 
sa Andeiro 45, który odtąd zaczął się nazywać hrabią de Ourem. 
Tu przerwiemy tę historię, którą opowiadamy, by przyjrzeć się 
bliżej hrabiemu Joao Fernandesowi, bowiem jeszcze nie wiecie 
tego, co chcemy powiedzieć. 

Wiedzcie więc, że gdy Joao Fernandes żył w Corunhii, zmarł 
tam Fernao Bezerra, bardzo znany w Galicii rycerz, a jego żo- 
na, która została z synem zwanym Joao Bezerra, poślubiła tego 
Joao Fernandesa zwanego Andeiro, choć był niższej niż ona 
kondycji. [...] 

Żona hrabiego nazywała się D. Maior, była kobietą godną 
i kształtną. Królowa D. Leonor, kiedy poczuła, że jej niesława 
z Joao Fernandesem może zostać w jakiś sposób odkryta, spra- 
wiła, że posłał po żonę, myśląc, że w ten sposób skończy z rze- 
czami, jakie o niej opowiadano. [...] Tak tedy on zrobił, posłał 
po żonę i miał ją ze sobą przez większość czasu w zamku 
w Ourem, po tym jak został hrabią; a kiedy przyjeżdżała na 
dwór, zanim została hrabiną i potem, królowa bardzo dobrze 
się do niej odnosiła, dając jej klejnoty złote i srebrne i wielkie 
dary pieniężne. Galisyjka była rozsądna i bardzo wdzięczna za 
to, wielce ją następnie wychwalając. I kiedy stamtąd odjeżdża- 
ła, obsypywała ją wielkimi pochwałami, tak jak jedna konku- 
bina ma zwyczaj mówić o drugiej. 

Król wyjechał z Santarem i udał się ze swymi ludźmi w dro- 
gę do Evory, a był już rok tysiąc czterysta dwudziesty 46, i tam 

45 Andeiro był kochankiem królowej Leonor od powrotu z Anglii. 
46 To znaczy 1382 r. 



kazał przygotować machiny, wozy i bombardy oraz poczynić 
inne przygotowania wojenne; i rozkazał, aby wszędzie tam, 
gdzie mieli być Anglicy i godni zaufania rycerze, dać im wszyst- 
ko, co potrzeba, ale za pieniądze. Hrabia [Cambridge] miał sie- 
dzibę w Vila Vicosa, w klasztorze św. Augustyna, a inni w oko- 
licy Borba, Estremoz 47, Evora Monte i okolicznych okręgach. 

ROZDZIAŁ CXXXV 
O tym, jak flota Kastylii przybyła do Lizbony, i o nieszczęściu oraz 

o szkodach, jakie wyrządziła w niektórych miejscach 

Kiedy król D. Fernando wyjechał z Lizbony otrzymawszy wia- 
domość, że w Kastylii gotowano wielką flotę, aby napaść na 
miasto, zostawił w nim jako obrońcę Goncala Mendesa de Vas- 
concelos z jego synami oraz niektórych innych razem z nimi. 

A gdy ten był dowódcą obrony w Lizbonie, przypłynęło dnia 
7 marca wspomnianego roku osiemdziesiąt żagli, statków i ło- 
dzi, które wyposażono w Biskajach i w innych jeszcze por- 
tach morskich. Na nich płynęli dobrzy rycerze, giermkowie 
i uzbrojeni ludzie, a także wiele ludzi piechoty z pawężami; 
zwano ich prostakami. A nazywali ich tak dlatego, że byli z Gór 
Biskajskich. Przybyli wszyscy boso i źle uzbrojeni. 

Kiedy flota stanęła przed miastem, wszystkie barki uzbrojo- 
ne i pod flagami popłynęły razem ku klasztorowi św. Klary, 
gdzie ludzie wysiedli na ląd, a było to o strzał z kuszy za mia- 
stem. Ludzie z klasztoru chcieli wyjść, by przeszkodzić lądowa- 
niu, ale Goncalo Mendes, który był dowódcą, zabronił, żeby 
ktokolwiek wychodził, gdyż król nic innego mu nie rozkazał 
poza tym, żeby strzegł bardzo dobrze miasta. Jednak pomimo 

47 Wymienione miejscowości znajdują się w zachodniej Portugalii. 



to kilku wyszło przeciw jego woli, byli ranni i został zabity Go- 
ines Lourenco Fariseu, który wtedy był sędzią. Wówczas Ka- 
stylijczycy wyszli na ląd nie napotykając nikogo, kto by im 
tego bronił. 

A w kilka dni potem, kiedy ci z floty zobaczyli, że z miasta 
nie wychodzą do nich, znowu załadowali wszystkie łodzie zbroj- 
nymi ludźmi i kusznikami i wyszli na ląd między miastem 
a Santosem, znajdującym się w kierunku ujścia [Tagu], o dwa 
strzały z kuszy. Gongalo Mendes ciągle powstrzymywał tych 
z miasta, mówiąc, by nigdzie nie wychodzili i że król kazał mu 
bronić tylko miasta i to trzeba spełnić. 

Biskajczycy, kiedy zobaczyli, że nikt im nie stawia czoła, po- 
wrócili do swoich łodzi, a następnie na statki. I odtąd nabrali 
zuchwałości i robili wypady tak w stronę miasta, jak i w stro- 
nę Ribatejo48, paląc wiele folwarków i wiele szkody czyniąc. 

Od strony lądu spalili kilka ślicznych królewskich rezydencji 
nie opodal miasta, nad morzem, w miejscu, które zwą Xabre- 
gas, u wylotu doliny, gdzie były liczne i piękne sady. Spalili 
inne siedziby królewskie nad malowniczą rzeką, o dwie leguas 
od miasta, w miejscu, które zwą Frielas. Popłynęli w górę rzeki 
Tag i spalili również domy królewskie w miejscu, co się zwie 
Vila Nova da Rainha, o osiem mil od miasta, i dotarli o wiele 
dalej, aż do błotnistych terenów w Albacotim i w Alcoelha, 
i tam zabili wiele bydła, poćwiartowali i zabrali dla floty. I tak 
się rozzuchwalili nie znajdując nikogo, kto by się im przeciw- 
stawił, że popłynęli łodziami rzeka Coina w górę, a znajduje 
się ona o trzy leguas od miasta, i tam spalili okolice miasta Pal- 
mela, które znajduje się o dwie długie leguas, a poza tym spalili 
okolice Almady i wiele domów i folwarków w tym okręgu. 

48Ribatejo — prowincja na północny zachód od Lizbony. 



ROZDZIAŁ CXXXVI 
Z jakiego powodu zabrano gubernatorstwo Goncalowi Mendes 

de Vasconcelos i zastąpiono go w Lizbonie przeorem zakonu 
Szpitalników 

Do króla D. Fernanda nadeszły wieści o wielkich szkodach, ja- 
kie ci z floty bardzo zuchwale czynili w okolicach Lizbony, 
i o tym, że Goncalo Mendes nie położył temu kresu ani nie po- 
zwalał wyjść ludziom z miasta mówiąc, że mają pilnować mia- 
sta, a o nic innego nie dbać. 

Król bardzo się rozgniewał i powiedział, iż zdaje mu się, że 
Gongalo Mendes postępował jak ten sługa z Ewangelii, któremu 
Pan dał jeden talent złota, aby nim obracał w jego służbie i na 
jego korzyść, a który schował go do ziemi nie wyciągając z nie- 
go korzyści ani zarobku, za co Pan go pokarał jako złego i le- 
niwego sługę. 

— I Goncalo Mendes — powiedział król — tak samo musi 
być osądzony: chciał chronić miasto, gdzie był bezpieczny od 
wrogów, a pozwolił zniszczyć przedmieścia i różne miejsca 
w okolicy. 

Postanowił więc król zabrać mu dowództwo, a do miasta po- 
słać dla ochronienia go i bronienia D. Pedra Alvaresa, przeora 
zakonu Szpitalników, a razem z nim jego braci, to znaczy: Rod- 
riga Alvaresa, którego zwano Oczkami, Nuna Alvaresa, Dioga 
Alvaresa, Fernao Pereirę i Alvara Pereirę, krewnych przeora, 
Gongala Eanesa z Castelo de Vide i innych dzielnych, co z ni- 
mi byli, których było ze dwieście włóczni na dobrych koniach. 

Zdarzyło się wówczas, że w dniu, w którym przeor miał wejść 
do miasta idąc z Santarem, otrzymał wiadomość, że część ludzi 
z floty [kastylijskiej] znajdowała się na przedmieściach Sintry49 

kradnąc i zabierając bydło. Te wieści bardzo ucieszyły przeora 
i tych, co z nim byli. Udali się w kierunku, skąd przyszła 

49 S i n t r a — miejscowość o ok. 25 km od Lizbony. 



domość o przybyciu Kastylijczyków, a ponieważ było ich dużo 
i szli pieszo bardzo spokojnie, nabrawszy już przyzwyczajenia, 
przeor postanowił przygotować im zasadzkę. 

A jako że szli oni niczego nie podejrzewając, swobodnie, za- 
dowoleni z wielkiej grabieży, nikogo się nie obawiając, więc 
gdy natarł na nich przeor, nie mogli się bronić i zaczęli ucie- 
kać, pozostawiając to, co ukradli. Ale ich pośpieszna ucieczka 
niewielu uratowała życie, wielu zostało schwytanych i wielu za- 
bitych, a zagrabione łupy im odebrano. 

Przeor wszedł wtedy do miasta, gdzie został wielce radośnie 
przyjęty, i udał się na kwaterę do klasztoru św. Franciszka, 
a jego bracia i inni z nim razem. 

Kiedy ci z floty zobaczyli, że owi ludzie zbrojni przybyli, aby 
chronić miasto, już odtąd nie mieli odwagi wyruszać tak zu- 
chwale, jak to dawniej robili, gdyż przeor ustawił przeciw nim 
takie warty, że kiedy jakaś łódź chciała wylądować, zaraz jego 
ludzie zbrojni jechali, by przeszkodzić wyjściu na ląd. A jeśli 
niektórym udało się wyskoczyć na ląd i dostrzeżono ich, już ci 
z miasta byli w pogotowiu, tak iż wracając na łodzie w wiel- 
kim pośpiechu wielu się rzucało ze skarpy w dół. Od tego cza- 
su ci z floty zaczęli mieć złe sąsiedztwo w tych z miasta. 

[Po krótkim najeździe na Portugalię król Kastylii wy- 
cofał się i zebrał wojsko, aby stawić opór wojsku króla 
Fernanda i hrabiego Cambridge, którzy gotowali się 
do zaatakowania kastylijskiej Estremadury. Gdy król 
Juan przybył do Badajoz, obawiał się przyjąć bitwę, 
jaką mu wydał król Fernando.] 



ROZDZIAŁ CLIV 
O tym, jak zawarto traktat pokojowy między królem D. Fernandem 

i królem D. Juanem Kastylijskim i na jakich warunkach 

Nie wiemy, dlaczego spisywane historie milczą o niektórych 
rzeczach, które wielu wśród tych, co je czytają, chciałoby wie- 
dzieć. Inne, prawie nieme, nie mówią jak należy o tym, o czym 
człowiek chciałby być powiadomiony. Tak właśnie jest z tym 
rozdziałem: mówiąc o ugodzie tych królów, żaden autor nie 
pisze jasno, kto ją zaproponował. A ponieważ wydaje nam się 
słuszne o tym powiedzieć, choć nie wiemy z pewnością, jak to 
się odbyło, podamy opinie, jakie ci i owi w tej sprawie mają. 

Mówią jedni, że ponieważ król D. Fernando czuł się osłabiony 
chorobą, na którą cierpiał od dłuższego czasu, i widział, że jego 
wojny się przeciągają, a Anglicy, którzy są ludźmi bezwzględ- 
nymi, wiele zła wyrządzili w jego królestwie, gdzie byli już od 
tak długiego czasu, a także słysząc, że król Kastylii nie chce 
przyjąć bitwy, przez co, być może, chciał w inny sposób prze- 
dłużyć wojnę — z tych wszystkich powodów posłał do niego 
propozycję pokoju, w wielkim sekrecie, tak aby nie dowiedzieli 
się Anglicy, wiedział bowiem, że oni niczego innego nie chcieli, 
tylko wojny. 

Inni mówią zupełnie odwrotnie, opowiadając, jako król 
Kastylii, gdy się dowiedział, że na dzień przed jego przybyciem 
już D. Fernando nadciągnął ze wszystkimi swymi ludźmi, a woj- 
sko jego wraz z Anglikami zaraz ustawiło na polu swe szyki 
bojowe, okazując wielką ochotę do walki, i zważywszy na tyle 
śmiałości, a także pomny na to, że jego ojca pokonali Anglicy 
w bitwie pod Najara, obawiał się ich zaatakować i pierwszy 
poprosił o pokój. 

Inni znów nie mówią ani jednego, ani drugiego, ale że były 
osoby pragnące pokoju i przyjaźni miedzy tymi królami, bo 
byli kuzynami, synami dwóch ciotecznych braci, i osoby te za 



częły pertraktować życzliwie i pokojowo, tak iż król Kastylii 
wysłał swoich ambasadorów do króla D. Fernanda, a ten do 
niego. 

Ale jakkolwiek by to było, króla Kastylii bardzo wówczas 
ganiono za to, że nie chciał walczyć z królem D. Fernandem, 
głównie z powodu zuchwałości, jaką on sam i jego ludzie oka- 
zywali zdążając do Portugalii; mówili wtedy szyderczo jeden do 
drugiego: 

— Dokąd to idziecie, kumie? 

— Biegnę szybko bronić mego majątku w takim a takim 
miejscu — i pokazywał miejsce w Portugalii — żeby mi go nie 
zabrali Anglicy. 

— I ja też idę bronić swojego — odpowiadał drugi. 
Nie obronili majątków ziemskich ani nawet najmniejszych 

domków. 
Dodają ci sami autorzy, że gdy przybyto na pole bitwy, król 

Kastylii wysłał na pertraktacje z Portugalią raz Pera Sarmenta, 
drugi raz Pera Fernandesa de Vallasco, swego wielkiego zausz- 
nika; a król D. Fernando posłał do niego hrabiego de Arraiolos 
D. Alvara Peresa de Castro i Goncala Vasquesa de Azevedo. 
Ci jechali ukradkiem, zawsze nocą, do obozu króla Kastylii, 
znajdującego się między Elvas i Badajoz, każdy ze swoim 
giermkiem i nikim więcej, aby nie dopuścić, iżby się Anglicy 
dowiedzieli. I tyle razy jeździli ambasadorowie w tę i tamtą 
stronę, aż ustalono układ między dwoma królami w ten sposób: 

Po pierwsze, w traktacie ustalono w jednym rozdziale, o któ- 
rym Anglicy się nie dowiedzieli, że infantka D. Beatriz, córka 
króla D. Fernanda, która była najpierw zaręczona z D. Henry- 
kiem, synem pierworodnym króla Kastylii, a po przyjściu An- 
glików z Edwardem, synem hrabiego Cambridge, zostanie zwol- 
niona od tych zaręczyn i wyjdzie za infanta D. Fernanda, dru- 
giego syna króla Kastylii. To bardziej odpowiadało królowi 
D. Fernandowi niż małżeństwo D. Beatriz z infantem D. Hen- 
rykiem, bo infant D. Fernando, będąc drugim synem, gdyby 
ożenił się z jego córką, zostałby królem Portugalii bez połą- 
czenia się tego królestwa z królestwem Kastylii, co byłoby 
nieuniknione, gdyby poślubiła infanta D. Henryka, spadkobier- 



cę królestwa Kastylii. Następnie ustalono, że król Kastylii daje 
i oddaje królowi D. Fernando miejscowości zwane Almeida 
i Miranda oraz wszystkie galery, które zostały zabrane w bitwie 
pod Saltes ze wszystką bronią i ekwipunkiem, oraz że uwolni 
D. Joao Afonso Telesa, brata królowej Leonor, admirała Por- 
tugalii, ze wszystkimi innymi, którzy zostali ujęci po prze- 
granej bitwie morskiej, bez żadnego okupu poza tym, który 
już został zapłacony. I jeszcze, że król Kastylii da pewną liczbę 
statków swej floty, zakotwiczonej w Lizbonie, na których 
hrabia [Cambridge] ze wszystkimi swymi ludźmi będzie mógł 
bezpiecznie i w pokoju udać się do swojej ziemi, nie płacąc 
żadnego frachtu za tę podróż, a jako gwarancję mieli zostać 
wzięci z jednej i drugiej strony zakładnicy. 

ROZDZIAŁ CLV 
O tym, jak hrabia [de Arraiolos] i Goncalo Vasques zawieźli traktat 
pokojowy [królowi Kastylii], i o racjach, jakie wymienili, zanim go 

podpisał 

Gdy to zostało ustalone i traktat spisany, wyjechali hrabia de 
Arraiolos i Goncalo Vasques pewnej niedzieli bardzo wcześnie 
o świcie, dziesiątego sierpnia. Przybyli do obozu króla Kastylii 
i pokazali mu traktat spisany w ten sposób, jak słyszeliście; 
król dobrze ich przyjął. 

Nie czytając traktatu i nie podpisawszy go, król zaraz kazał 
zatrąbić, aby zwołać ludzi do wysłuchania obwieszczenia, jak 
to jest w zwyczaju, gdy ogłasza się pokój. A ludzie w obozie 
poczuli tak wielką radość, że wielu klękało i całowało ziemię, 
nawet byli tacy, którzy ją jedli. 

D. Fernando de Azores, mistrz zakonu Santiago, zaprosił 
w tamtych dniach hrabiego [de Arraiolos] D. Alvara Peresa 



i Goncala Vasquesa i dał im jeść z wielkimi honorami i wielką 
uprzejmością, do tego stopnia, że nie chciał usiąść, aby lepiej 
ich obsłużyć. I pytał giermków, którzy towarzyszyli hrabiemu 
i Gongalowi Vasques, co myślą o tym dziele pokoju, jaki uczy- 
niono między tymi królami, tak skłóconymi. Odpowiedzieli, że 
ich zdaniem jest to dzieło Boga. 

— Nie tylko Boga — odpowiedział. — Ale jeszcze wszy- 
stkich aniołów niebieskich. 

I tak zakończyli obiad wśród wielkiej wesołości. 
Gdy skończono jeść, odpoczęli tam trochę, a potem odjechali 

z innymi rycerzami, tam gdzie był król, mistrz [zakonu San- 
tiago] natomiast został w swoim namiocie. 

Król, gdy ich zobaczył, bardzo dobrze ich przyjął, odszedł 
z nimi na stronę, a oni go prosili, aby z łaski swojej podpisał 
traktat. Król odpowiedział, że tak, kazał zawołać swego sekre- 
tarza i kazał mu traktat przeczytać. Kiedy doszedł do tego 
miejsca, gdzie uzgadniano, iż odda wszystkie galery wraz 
z ekwipunkiem, powiedział, że na taką rzecz się nie zgodzi 
ani nie uczyni jej za nic; że chce oddać admirała ze wszystkimi 
jego ludźmi, ale galer oddać nie chce w żadnym wypadku. 
Hrabia i Gongalo Vasques, kiedy to usłyszeli, zdumieli się i po- 
wiedzieli: 

— My, panie jesteśmy bardzo zdziwieni: kazaliście obwołać 
pokój nie mając zamiaru podpisać traktatu, który zaakcepto- 
waliście. 

Król powiedział do sekretarza, aby czytał dalej i że w spra- 
wach wątpliwych chce zasięgnąć rady. A kiedy doszedł do tego 
rozdziału, gdzie była mowa, że król ma dać ze swojej floty 
statki potrzebne do wyjazdu Anglików, i to bez żadnego frachtu, 
również powiedział, że nie zrobi tego za nic na świecie, bo nie 
jest słuszne oddawać swoje statki we władzę nieprzyjaciół, aby 
uczynili z nimi, co zechcą, i w dodatku gdy mają iść bez żadnej 
opłaty. 

Kiedy ambasadorzy to usłyszeli, jeszcze bardziej się zdziwili 
i rzekli, że go proszą, aby z łaski swojej zechciał zezwolić na 
te rzeczy, tak jak się na nie już zgodził, inaczej pokój, który 
został obwołany, stanie się nie istniejący. Król odpowiedział, 



że raczej woli wojnę, choćby najsroższą, niż akceptować takie 
rzeczy. 

Słysząc Gongalo Vasques, że król w żaden sposób nie chce 
podpisać traktatu, pomimo wszelkich dobrych racji, jakie mu 
wysuwali, poprosił hrabiego, by powiedział królowi Kastylii to, 
co król, jego pan, polecił mu powiedzieć. Hrabia uchylając 
się od tej misji odparł, żeby mu to sam powiedział. (Rzekł tak, 
bowiem sam miał głos niezbyt donośny, gdyż był osłabiony 
z powodu oblężenia, podczas którego jadł szczury i inne po- 
dobne rzeczy.) 

— Więc skoro każecie mi to powiedzieć — odparł Gongalo 
Vasques — zrobię to tak, jak kazał król, mój pan. 
I rzekł królowi Kastylii, co następuje: 

— Panie, ponieważ nie raczycie przyjąć rzeczy zgodnie 
z tym, co zostało ustalone, jak o tym dobrze wiecie, król, mój 
pan, każe wam powiedzieć, abyście według waszego wyboru 
wyznaczyli miejsce, gdzie on przybędzie wydać wam bitwę. 
I że tego dnia, który wybierzecie, bardzo będzie rad przybyć, 
aby z wami walczyć. 

— To on jest taki? — śmiejąc się powiedział król. — I po- 
dołacie temu? 

— Z pewnością — odparł Gongalo Vasques — i nie mówię 
już o panu moim, królu, który jest dość potężnym królem, by 
to uczynić, ale sam hrabia Cambridge z ludźmi, których ma ze 
sobą, wystarczy, by wam wydać bitwę. 

Gdy król usłyszał te słowa, nadszedł mistrz zakonu Santiago, 
D. Fernando de Azores, i kiedy zobaczył ich w tej rozmowie 
zwrócił się do króla z zapytaniem: 

— O co chodzi? panie, co się stało? 

— Co się stało? — powiedział Gongalo Vasques — Stała 
się najbardziej haniebna rzecz, jakiej nigdy nie widziałem 
między dwoma tak szlachetnymi królami: ogłoszono już pokój, 
jak słyszeliście, a teraz król nie chce podpisać traktatu takim, 
jaki jest. Z tego powodu trzeba obalić pokój i niech to zosta- 
nie jako haniebne wspomnienie dla potomności! 

— Święta Mario, wspomóż! — powiedział mistrz. — A przy 



którym to punkcie króla ogarnęły wątpliwości co do podpisa- 
nia go? 

Powiedziano mu, które to klauzule, więc kazał je przeczytać 
raz jeszcze. A kiedy zobaczył, że król ma wątpliwości co do 
tych rzeczy, a nie do innych, powiedział: 

— Jak to, panie? Z powodu dwudziestu dwu zgniłych barek, 
które nic nie są warte i z powodu pożyczenia czterech czy 
pięciu statków bez zapłaty macie wątpliwości co do podpisania 
traktatu? Z pewnością takiej rzeczy jak ta lepiej nie rozgła- 
szać. A jeśli uważacie, że to zbyt duży koszt i wydatek, chcę, 
aby zakon Santiago zapłacił te i inne ekspensy, jakie się po- 
czyni. 

Zaraz też śmiejąc się wziął króla za rękę, jakby przymusza- 
jąc siłą, i powiedział: 

— Teraz, panie, chciałbym jednak, abyście podpisali, by nie 
popełnić tak wielkiej zdrożności. 

Wtedy król, również się śmiejąc, wziął pióro i podpisał traktat. 
Więc wszyscy byli bardzo zadowoleni, a hrabia i Goncalo Vas- 
ques wrócili do Elvas, gdzie przebywał król D. Fernando. 

[Ponieważ zmarła żona króla Kastylii, Juana, król 
Fernando wysłał do niego poselstwo proponując mu 
małżeństwo z infantką D. Beatriz, swoją córką, mimo 
że była obiecana jego drugiemu synowi, Fernandowi. 
Sporządzono traktat małżeński, który mieści w sobie 
klauzulę, że D. Beatriz będzie proklamowana królowa 
Portugalii, ale rządy nad krajem będzie sprawowała 
regentka D. Leonor Teles aż do czasu, kiedy ze związku 
tego urodzi się syn, który miał zostać królem Portugalii 
osiągnąwszy lat 14. Uroczyste zaślubmy odbyły się 
w Badajoz.] 



ROZDZIAŁ CLXII 
O tym, jak król i królowa wyjechali z Almady i przybyli do Lizbony, 

gdzie zmarł król D. Fernando 

Ponieważ króla D. Fernanda coraz bardziej zżerała choroba, 
kazał się przenieść z Almady, gdzie przebywał, do miasta 
Lizbony. Odbył podróż nocą, aby nie być widzianym; na trasie 
przejazdu króla nikt nie otwierał drzwi ani nie oświetlał okien, 
bo tak nakazano. Tym sposobem po kryjomu przyniesiono go 
do jego zamku. 

Królowa kilka dni potem urodziła córkę, która przyszła na 
świat 27 września i zaraz zmarła. Ludzie podejrzewali, że nie 
była to córka króla, i nie bez racji, bo już od dłuższego czasu 
z królową nie sypiał, jak głosiła fama, a ona zachodziła w cią- 
żę i rodziła; wszyscy mówili, że nie były to dzieci króla. 

Przebywał tam król przez kilka dni, chory i zupełnie nie 
podobny do tego, jakim był, gdy zaczął panować, w tamtym 
bowiem czasie wyglądał na króla między wszystkimi mężczy- 
znami, nawet dla kogoś, kto go nie znał, a teraz był zmieniony 
w każdym calu, tak że nie wydawał się sobą. 

Czując zbliżającą się śmierć poprosił, by dano mu sakra- 
ment. Gdy mu podano i wypowiedziano artykuły wiary, jak 
to jest w zwyczaju, zapytując go, czy wierzy we wszystko 
i w ten święty sakrament, który miał przyjąć, odpowiadając 
rzekł: 

— We wszystko wierzę jako wierny chrześcijanin i wierzę 
ponadto, że Bóg dał mi te królestwa, aby je utrzymywać w 
prawie i sprawiedliwości, a ja z powodu mych grzechów tak 
postępowałem, że zdam mu z nich bardzo zły rachunek. 

To mówiąc płakał bardzo szczerze, prosząc Boga, by mu wy- 
baczył, i z litości nad nim płakali wszyscy obecni. 

I tak ubrany w habit zakonu św. Franciszka z wielkim sza- 
cunkiem i nabożnością przyjął święty sakrament. A kiedy przy 



szedł dzień dwudziesty drugi października wspomnianego roku 
tysiąc czterysta dwudziestego pierwszego50, w czwartkowy 
wieczór zaczęła się agonia i walczył w tej przykrej godzinie 
duch z ciałem, aby je opuścić, i w krótkim czasie porzucił 
ciało, a król oddał ducha Bogu, który łaską swoją zezwoli, 
aby zasiadł wraz z jego świętymi. 
Żył pięćdziesiąt trzy lata i dziewięć miesięcy w wielkim 

utrudzeniu siebie i swego narodu. 
Następnego dnia położono go na nosze przykryte czarną ma- 

terią i nieśli go bracia klasztoru św. Franciszka, a mało ludzi 
z nim szło i niewiele okazywano bólu. Królowa nie była na 
wyprowadzeniu mówiąc, że źle się czuje i nie może iść. Ale 
inni mówią, że nie poszła, bo się bała szemrania ludzi. Jednakże 
jej nieobecność spowodowała więcej gadania, niżby go było, 
gdyby na wyprowadzenie zwłok poszła. 

Egzekwie i pochówek były bardzo skromne, jeśli się zważy, 
co się należy królowi. 

ROZDZIAŁ CLXXV 
O tym, jak w Lizbonie wzniesiono sztandar królowej Kastylii i co się 

wówczas stało 

Król Kastylii, kiedy się dowiedział, że król D. Fernando zmarł, 
zaraz napisał wraz ze swą żoną do królowej D. Leonor, aby 
kazała uznać D. Beatriz za królową. Gdy przyszło to posłanie, 
D. Leonor kazała to wnet uczynić wszystkim obecnym hrabiom, 
mistrzom zakonów i wielkim panom. I tak zrobili. 

I nie tylko napisali król i królowa Kastylii do królowej 
D. Leonor w tej sprawie, ale jeszcze posłali wiadomość do ar- 
chidiakona miasta Seia, a także do wielu alkadów w różnych 

50 To znaczy 1383 r. 



miejscach Portugalii, aby opowiedzieli się za D. Beatriz, gdyż 
jest ich panią. Niektórzy zaraz to uczynili. Inni, zanim odpo- 
wiedzieli, najpierw napisali do królowej D. Leonor. Królowa, 
widząc te listy, kazała, by opowiadali się za jej córką i aby 
w każdym miejscu wzniesiono sztandar z prawdziwym godłem 
Portugalii, czyli jej córki, jadąc konno z tym sztandarem przez 
miasto i krzycząc: „Arreal! Arreal!51 Za królową Portugalii 
D. Beatriz, naszą panią!" — jak to jest w zwyczaju, gdy umiera 
król i ogłasza się królem jego spadkobiercę. I kazała królowa 
wspomnianym alkadom, aby napisali do króla Kastylii, że zga- 
dzają się opowiedzieć za królową D. Beatriz, jego żoną, jak 
każe powinność, zastrzegając jednakże czas, w którym miała 
panować królowa D. Leonor, jak to ustalono w traktacie. I aby 
adresowali listy do królowej pisząc: ,,Do królowej Portugalii 
i Kastylii, D. Beatriz, Pani naszej". 

Zdarzyło się wtedy, że jednym z głównych miejsc, gdzie kró- 
lowa kazała wznieść sztandar i opowiedzieć się za swoją córką, 
było miasto Lizbona. Królowa i panowie rozkazali, by w usta- 
lonym dniu wyjechali wszyscy konno i przejechali ze sztan- 
darami przez miasto. 

Tym w mieście, kiedy to usłyszeli, nie mniej było przykro 
dowiedzieć się, że mają wznieść okrzyk na cześć „królowej 
Kastylii, swej pani", niż gdyby usłyszeli, że miano ich oddać 
w niewolę Maurom. Zaczęło się między nimi wielkie szem- 
ranie i poruszenie, a jedni mówili do drugich: 

— Teraz sprzedaje się Portugalię, a tyle głów i krwi ko- 
sztowało odebranie jej Maurom! 

Wszyscy byli bardzo wzburzeni i nie wiedzieli, co mają robić. 
W takim niewczasie pewnego dnia wielu ludzi wyjechało 

konno, a sztandar wręczyli D. Henrykowi Manuelowi de Vilhe 
na, hrabiemu de Seia, który miał w posiadaniu zamek w Sintrze. 
Ten hrabia D. Henryk był synem D. Juana Manuela [księcia 
de Peńafiel], wuja króla D. Fernanda, bo był bratem D. Kon- 

51 Arreal — okrzyk przy aklamacji króla; jest to skrót od całego zdania, 
które brzmi: Esta e a bandeira real levantada por el-rei... (To jest chorągiew 
królewska wzniesiona na cześć króla...). W późniejszym okresie wołano: Arraial. 



stancji, matki jego, i wujem królowej D. Beatriz, żony króla 
Kastylii. 

Zaczęli jechać ze sztandarem bardzo wolno, a dojechawszy 
do bram katedry, zatrzymali się na placu przed nią, bo oba- 
wiali się tych z miasta, o których mówiono, że się burzyli. 
A kiedy posłali na ulicę Nową, aby się dowiedzieć, co ludzie 
mówią, powiedział D. Henryk Manuel: 

— Wołajcie, panowie, wołajcie! 
Wówczas zaczęli wołać: 
— Arreal, arreal, za królową Portugalii D. Beatriz, naszą 

panią! 

Jechali tam jednak rycerze, którzy tak wołali, ale im się to 
nie podobało. Zaś hrabia D. Alvaro Peres de Castro, gdy usły- 
szał wołanie, odkaszlnął i powiedział: 

— Arreal, arreal! Ten, czyje będzie królestwo, zabierze sztan- 
dar! 

A mówił tak z powodu infantów D. Joao i D. Dinisa,58 swych 
siostrzeńców, którzy przebywali w Kastylii i którzy, jak sądził, 
mogliby panować. Taka była opinia wielu i mówili jedni do 
drugich, że chcieli infanta D. Joao za króla i pana, bo króle- 
stwo Portugalii zawsze było niepodległe, a siłą rzeczy połączy 
się z królestwem Kastylii, jeśli królowa D. Beatriz i jej mąż je 
odziedziczą. 

Ci, co udali się na ulicę Nową, by się dowiedzieć, co mówili 
mieszczanie na temat tego obnoszenia sztandaru, wrócili opo- 
wiadając, że widzieli takie wzburzenie wśród ludu, iż radzą nie 
jechać dalej, bo im się wydaje, że jeśli pojadą, to już więcej 
nie wrócą ani oni, ani sztandar. Więc powrócili tam, skąd przy- 
byli, i nic więcej nie zrobiono w tej sprawie. 

52 Synowie ines de Castro i króla Pedra I, przyrodni bracia Mistrza zakonu 
Avis, Joao. 
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ROZDZIAŁ V 
O tym, jak ułożono śmierć hrabiego Joao Fernandesa i kto pierwszy 

o tym mówił 

Czasami się zdarza, że wielkie czyny zostają zapoczątkowane 
przez takie osoby, po których nikt wśród ludu nie spodziewałby 
się, że dadzą do nich okazję. 

I tak zdarzyło się, że mieszkał w Lizbonie mieszczanin zwany 
Alvaro Pais, człowiek szanowany i zamożny, który był niegdyś 
kanclerzem króla D. Pedra, a potem króla D. Fernanda. Ów 
Alvaro Pais, żyjąc w domu królewskim i zachorowawszy bardzo 
na podagrę, przyszedł prosić króla, aby uczynił mu łaskę i ra- 
czył oddać jego urząd komuś innemu, a jemu pozwolił zamiesz- 
kać w Lizbonie, gdzie miał domy i był urządzony. (Jego cho- 
roba jednak nie była aż tak wielka jak zmartwienie, co w jego 
sercu się zrodziło z powodu hańby króla wskutek złej sławy 
królowej.) 

Tak więc król go oddalił, dając mu dobre stanowisko w mie- 
ście: na jego prośbę kazał ławnikom, aby nic nie czynili bez jego 
zgody, i z tego powodu niekiedy chodzili oni do jego domu za- 
sięgać rady w różnych poczynaniach, gdy on z powodu swej cho- 
roby nie mógł być obecny w Izbie, gdzie się zbierali. 

Natura, która zmusza człowieka do postępowania zgodnie ze 
skłonnościami, z jakimi się urodził, do tego stopnia przymusiła 
tego Alvara, że trwając w urazie i nienawiści, jakie czuł z po- 
wodu hańby, którą jego panu królowi uczyniono, niczego więcej 
nie pragnął, jak tylko widzieć martwym hrabiego Joao Fernan- 
desa, skoro nie umarł on jeszcze za życia króla D. Fernanda. 
A ponieważ czas wydawał mu się sposobny po temu, by o tym 
traktować, w sekrecie porozmawiał z hrabią de Barcelos, o któ- 
rym wiedział, że z tego samego powodu źle życzy hrabiemu Joao 
Fernandesowi. Powiedział mu: 

— Panie, wiecie dobrze, iż jestem sługą króla D. Fernanda, 



niech Bóg ma w opiece jego duszę, i wiecie, ile od niego do- 
znałem zaszczytów i dobrodziejstw. Dlatego ja, jak każdy inny 
jego sługa, muszę bardzo boleć z powodu jego hańby i pomścić 
go każdym sposobem, jaki jest możliwy, chociaż już nie żyje, 
a głównie uczynić powinni to ci, którym godność i znaczenie 
pozwalają uczynić to bez wielkiego wysiłku. Wiecie dobrze, 
panie, od jak dawna ludzie mówią o złej sławie, jaka jest udzia- 
łem siostry waszej, królowej, z powodu hrabiego Joao Fernan- 
desa. I nie zniknie ona, póki ten człowiek żyje, a kiedy umrze, 
ustanie z czasem i zapomną o tych rzeczach. Wszyscy ludzie 
szlachetni powinni nad tym boleć, a głównie wy, którzy jeste- 
ście jej bratem; po pierwsze, z powodu wielkich łask i dobro- 
dziejstw, jakimi król was obdarzył, po drugie, bo jest ona wa- 
szą siostrą i hańbiąc siebie, hańbi również was i cały ród. A po- 
nieważ wiem, że tak to rozumiecie i już chcieliście przyłożyć do 
tego ręki, uznałem, że powinienem wam to powiedzieć. Możecie 
postąpić, jak wam się wyda najlepiej, ale od siebie wam mówię, 
że gdybym był tym, czym wy jesteście, i mógł tyle, ile wy mo- 
żecie, dawno już bym nie godził się na taką rzecz i spróbował- 
bym szczęścia, jakie Bóg by mi zechciał zesłać. 

Hrabia odrzekł, że dobrze o wszystkim wie i dziękuje mu za 
jego dobrą wolę. I że już dawniej był zdecydowany zabrać się 
do tego, ale wówczas nie widział sposobności 1 by to móc zrobić. 
A po długiej rozmowie na ten temat rzekł hrabia: 

— Alvaro Pais, wiecie, z kim, jak mi się zdaje, powinniście 
porozmawiać na ten temat? Porozmawiajcie z D. Joao, Mistrzem 
zakonu Avis2, który ma tyle samo powodów co ja, aby boleć nad 
hańbą króla. I nie widzę tutaj nikogo bardziej odpowiedniego, 
aby to zrobił i stawił czoło trudnościom, które przypadkiem 
mogłyby wyniknąć. 

— Bardzo bym chciał — odparł Alvaro Pais — porozmawiać 
z nim lub z kimś innym, kto, jak mógłbym sądzić, zabierze się 
do tego. Ale skoro nie chcecie tego zrobić wy, panie, którzy 

1 W rozdz. I i II tej kroniki Lopes podaje, że hr. de Barcelos, brat królowej, 
dwa razy zamierzał zabić hr. Andeiro, ale nie udało się to ludziom, którym 
powierzył tę misję. Król Fernando też miał takie zamiary, lecz się rozmyślił. 

2 Mistrz już raz planował zabicie Andeiro, prosząc Nuna Alvaresa o pomoc, 
ale następnie zrezygnował O tym oczywiście hrabia de Barcelos wiedział. 



możecie tak wiele, bardzo wątpię, czy zechce to zrobić on albo 
ktoś inny. 

Powiem Mistrzowi — rzekł hrabia — że chcecie z nim 
mówić w sprawie dotyczącej jego honoru, ale że zatrzymuje 
was w domu choroba i nie możecie iść do niego, wiec żeby on 
jadąc konno przez miasto wstąpił tutaj i porozmawiał z wami. 
I wierzę, że on to zechce zrobić. 

Gdy tak się ułożyli, pożegnał się hrabia, a Alvaro Pais po- 
czął zaraz myśleć o tym, jak ma rozmawiać z Mistrzem. 

ROZDZIAŁ VI 
O tym, jak Alvaro Pais rozmawiał z Mistrzem o śmierci hrabiego Joao 

Fernandesa, i o umowie, jaką zawarli między sobą 

Powiedział hrabia Mistrzowi zakonu Avis, że Alvaro Pais musi 
z nim mówić na temat pewnych spraw dotyczących jego hono- 
ru i godności, niechże więc wstąpi do jego domu, gdy będzie je- 
chał przez miasto, gdyż z powodu swej choroby Alvaro Pais nie 
może przyjść do niego. 

Mistrz, chcąc się dowiedzieć, o co chodzi, nie zwlekał długo 
i poszedł z nim porozmawiać w jego mieszkaniu. A gdy zna- 
leźli się na osobności, zaczął Alvaro Pais przedstawiać wszystko, 
co powiedział hrabiemu de Barcelos, i powtórzył odpowiedź, 
jaką tamten się wymówił; i jak potem przyszło mu do głowy, 
iż w królestwie nie ma nikogo, kto by miał więcej powodów do 
zrobienia tego niż on, Mistrz Zakonu Avis. 

— Po pierwsze — rzekł Alvaro Pais — bo jesteście bratem 
króla, któremu jego hańba więcej bólu sprawia niż komu in- 
nemu. Po drugie, bo byliście uwięzieni z powodu hrabiego Joao 
Fernandesa i królowej i postawiono was w wielkim niebezpie- 



czeństwie, jak to wszyscy wiedzą 3. A nawet gdybyście nie byli 
więzieni, powinniście to zrobić, choćby dla bezpieczeństwa wła- 
snego życia, które nigdy nie będzie pewne, jak długo hrabia 
Joao Fernandes będzie żył. A teraz, gdy król zmarł, jeszcze bar- 
dziej użyją swojej niegodziwości, i obawiając się was, bo do- 
brze wiedzą, że musicie cierpieć nad tym bardziej niż kto inny, 
zawsze szukać będą okazji i sposobu, aby wasze życie nie trwa- 
ło długo. A ponieważ zemsta za ten czyn nikomu bardziej nie 
przystoi niż wam, dokonując jej w sposób, jaki wam podałem, 
dopełnicie wielkiego czynu i zasłużycie na pamięć potomnych. 
Tak iż żadnej innej rzeczy nie można by teraz znaleźć, która by 
zyskała u ludzi większą czy choćby równą pochwałę. 

Mistrz, słysząc bardzo dobre racje, które przedstawiał Alvaro 
Pais, z wielką chęcią gotów był to uczynić. Ale jawiło mu się 
tyle wielkich wątpliwości, że wszystkie drogi prowadzące do 
celu wydały mu się trudne i najeżone przeszkodami. A głównie, 
mówił Mistrz, kto by się chciał dopuścić takiego czynu, szcze- 
gólnie w mieście, potrzebował jakiejś pomocy od ludu z powo- 
du niebezpieczeństwa, jakie mogło wyniknąć. 

Alvaro Pais, przejęty swym pragnieniem, wykazywał, że 
wszystkie racje przeciwne spełnieniu tego są tak błahe, jakby 
to był czyn drobny. A co do pomocy ludu, o czym Mistrz wie- 
le mówił, odpowiedział, że jeśli Mistrz zechce to zrobić, on mu 
ofiaruje pomoc całego miasta. 

Mistrz, żądny sławy z powodu swej gorącej natury i wielkiej 
odwagi, poruszony słowami Alvara Pais, postanowił zabrać się 
do dzieła. Godny mieszczanin, kiedy usłyszał odeń, iż ma zamiar 
dokonać tego czynu, uradował się że bardziej nie podobna; i pra- 
wie płacząc z radości, odstąpił od niego o parę kroków i patrząc 
nań powiedział: 

— I prawda to, synu, panie, że tak dobrej rzeczy jak ta chce- 
cie dokonać? 

3 Joao, Mistrz zakonu Avis, został uwięziony w 1382 r., zapewne na skutek 
intryg Leonor Teles, gdyż krytykował jej postępowanie wobec króla Fernanda, 
którego zdradzała na oczach całego dworu. Jednak ułatwiono mu ucieczką — 
czy też wstawił się za nim książę Lancaster, którego prosił o pomoc — i szybko 
znalazł się na wolności F. Lopes mówił o tym w rozdziałach CXXXIX—CXLV 
Kroniki Króla Pana Dom Fernanda. 



— Z pewnością tak — odparł Mistrz. — I doprowadzę ją do 
końca bez względu na to, co się zdarzy. 

Wówczas Alvaro Pais podszedł do niego i pocałował go w twarz 
mówiąc: 

— Teraz widzę, synu, panie, różnicę, jaka jest między syna- 
mi królów a innymi ludźmi! 

I wszczęli długą rozmowę o najlepszym sposobie zgotowania 
śmierci hrabiemu Joao Fernandesowi. A omówiwszy to, Mistrz 
się pożegnał i udał się do swej siedziby. 

ROZDZIAŁ VII 
O tym, jak hrabia Joao Fernandes przybył na pogrzeb króla, a Mistrz 

został mianowany gubernatorem w Riba de Odiana 4 

Ponieważ powiedzieliśmy, że hrabia Joao Fernandes tej nocy, 
gdy zmarł król, wyjechał szybko do swojego hrabstwa, obawia- 
jąc się w tej godzinie doznać szkody za to, co zrobił, słusznie 
mogliby niektórzy zapytać w tym miejscu, dlaczego później od- 
ważył się przybyć na egzekwie, na których zebrało się o wiele 
więcej wielkich panów i szlachty, niż ich było obecnych, kiedy 
król umarł, a niektórych z nich się obawiał. 

Wiedzcie więc, że było tak: pełen obaw i strachu pojechał do 
swego hrabstwa; a kiedy królowa napisała do wszystkich ze 
szlachty, aby przybyli na egzekwie, i list dotarł do hrabiego 
Joao Fernandesa, jego żona opierała się bardzo jego wyjazdo- 
wi, prosząc go, by uczynił jej łaskę i wymówił się, bo wydaje 
się jej, że to nie będzie dla niego korzystne. Ale on, nie słucha- 
jąc jej rady, wyjechał do Lizbony i przybył do Santarem, gdzie 
zatrzymał się w domu Goncala Vasquesa de Azevedo, którego 
miał za wielkiego swojego przyjaciela sądząc z pozorów. Ten 

4 W prowincji Alentejo. 



przyjął go bardzo dobrze i zaczął go upominać pytając, dlaczego 
jest ubrany na czarno,5 a nie w zgrzebną wełnę jak inni, i zmu- 
sił go do ubrania się w nią. Hrabia zapytał go, czy ma iść na 
egzekwie, a on odparł, że nie, podając fałszywe racje. Prawda 
jest taka, że przeczuwał to, co później się stało, a pragnął unik- 
nąć takiego niebezpiecznego wydarzenia, bo nie wiedział, co 
później mogło nastąpić; dlatego poradził hrabiemu Joao Fernan 
desowi, aby tam nie szedł. 

Hrabia, choć się obawiał niektórych osób, w głębi duszy ni- 
kogo tak bardzo się nie lękał jak Mistrza zakonu Avis, królew- 
skiego brata. Ale ta obawa przed Mistrzem i przed innymi nie 
objawiała się w unikaniu rozmowy z nimi, a raczej w wesołej 
pogawędce i gestach przyjaźni. A jeśli lękał się czegokolwiek za 
życia króla D. Fernanda i tym bardziej po jego śmierci, to teraz 
już czuł się pewniejszy uważając, że każdy zapomni znaczenia 
jego czynu z powodu licznych kłopotów, które dla wszystkich 
nadchodziły, jako że zaczynały się czasy nowe. I z taką właśnie 
śmiałością wyjechał wówczas z Santarem, wierząc, że żadna 
przykrość nie może go spotkać. A również Los kazał mu widzieć 
rzeczy pogodniej, bo postanowił wcześnie ofiarować go śmierci. 

I przybył do Lizbony, gdzie już znalazł wielu z tych, co przy- 
jechali na pogrzeb, wszyscy dobrze go przyjęli, a od królowej 
doznał przyjęcia tak łaskawego, że zaczął wglądać z nią razem 
we wszystkie sprawy królestwa. 

Po zakończeniu egzekwii królowa zaraz zwołała panów na 
naradę, aby omówić klauzule traktatu między królami Portugalii 
i Kastylii, które, jak mówiono, król Kastylii chciał złamać zbie- 
rając ludzi, by wkroczyć do królestwa. Królowa i wszyscy ze- 
brani ustalili zgodnie, że będzie się wspólnie bronić królestwa, 
jeśli król Kastylii zechce je zaatakować; i że nikt nie zgłosi mu 
posłuszeństwa, chyba że na warunkach ustalonych w traktacie. 
A ponieważ tu byli razem, zaraz miano zadbać o obronę granic 
i wyznaczyć ludzi, którzy mieli objąć funkcje dowódców, a tak- 
że dostać włócznie, które przypadną każdemu z nich. I tak za- 
raz zrobiono, podzieliwszy okręgi. Mistrzowi [zakonu Avis] wy- 

5 Żałobę w kolorze czarnym nosili wówczas tylko królowie oraz członkowie 
ich rodzin. 



znaczono ziemie jego zakonu i niektóre miasteczka i zamki wo 
koło i zaraz mu dano spis ludzi, którzy razem z nim mieli pil 
nować tego okręgu, i wyznaczono dla nich żołd. 

ROZDZIAŁ VIII 
O tym, jak postanowiono uśmiercić hrabiego Joao Fernandesa i jak Mistrz 

wyjechał z Lizbony nie mając ochoty go zabić 

Poszukując wiadomości, jakie podają ci, którzy pisali księgi 
o tych wydarzeniach na podstawie świadectwa ludzi, którzy 
byli ich świadkami, stwierdzamy, że większość z nich mówi, ja- 
koby Mistrz zaraz po tym, jak postanowił wraz z Alvarem Pais 
zabić hrabiego Joao Fernandesa, powierzył ten sekret D. Joao 
Afonso hrabiemu de Barcelos, Rui Pereirze i innym, którzy zo- 
bowiązali się mu pomóc, gdy zdecyduje się to wykonać. 

A gdy królowa podejmowała swoje decyzje co do przygoto- 
wań królestwa [do obrony], przy czym Mistrz zawsze był obec- 
ny, chodził on wiele razy do domu Alvara Pais, czasem z hra- 
bią de Barcelos, czasem sam, by omawiać z nim śmierć hrabiego 
Joao Fernandesa, głównie zaś aby rozważać, jak można będzie 
uzyskać pomoc ludu. Alvaro Pais, który bardzo pragnął, aby 
ów czyn został doprowadzony do końca, zawsze taką pomoc 
przyrzekał. Nie dlatego, żeby odkrył ten sekret komukolwiek, 
ale uważał jako pewne, że niechęć, jaką ludzie żywili do królo- 
wej i do hrabiego, poruszy wszystkich przeciw nim, gdy zoba- 
czą, że czas i miejsce są odpowiednie. 

I aby wszystko jak najlepiej wykonać, postanowili, że gdy 
tylko Mistrz przybędzie do zamku królewskiego, aby przyłożyć 
ręki do tego, zaraz Gomes Freire, jego paź, na koniu, na którym 
zawsze jeździł, popędzi do miasta z krzykiem aż do domu Al 
vara Pais, wołając, żeby biegli na pomoc Mistrzowi, bo go mor- 



dują. I że wówczas on, Alvaro Pais, wyjedzie razem ze swoimi 
ludźmi z pomocą, nawołując wszystkich spotykanych na ulicy, 
a ci przyłączą się do niego dobrowolnie, gdy tylko usłyszą takie 
wezwanie. I w ten sposób całe miasto zgromadzi się w obronie 
Mistrza. 

Tak tedy ułożono, a w tym czasie Mistrz załatwił całkowicie 
sprawy z królową, dostał listy uprawniające do działania w swo- 
im okręgu i pożegnał się z nią przed wyjazdem. 

Tutaj różnią się autorzy pisząc o tym wyjeździe Mistrza. Jed- 
ni mówią, że udał, jako odjeżdża tego dnia, którego miał wyje- 
chać, aby hrabia Joao Fernandes poczuł się bardziej bezpieczny, 
jeśli miał jakieś obawy co do niego, tak iż Mistrz, wracając na- 
stępnego dnia, znalazłby go całkiem nieprzygotowanym i w 
mniejszej kompanii; tymczasem Alvaro Pais miałby się przy- 
sposobić. Inni opowiadają o wyjeździe Mistrza inaczej i, jak 
nam się wydaje, prawdziwiej: że chociaż Mistrz zobowiązał się 
wobec Alvara Pais dokonać tego czynu w sposób, jaki już po- 
daliśmy, to potem obawiał się go spełnić z następujących po- 
wodów. 

Po pierwsze, gdyż było kilku, z którymi o tym mówił i któ- 
rzy by odmówili, kiedy nadeszłaby odpowiednia okazja, ze stra- 
chu przed królową, gdyż ona, mając po swej stronie króla Ka- 
stylii, mogła spowodować ich niesławę i śmierć; między nimi nie 
było wszakże Rui Pereiry i kilku ludzi samego Mistrza, którym 
odkrył wszystko. Poza tym Mistrz powątpiewał w pomoc ludu, 
choć tę zapewniał Alvaro Pais, bądź mniemał, że przyjdzie ona 
w nieodpowiednim czasie, co powodowało jego wielką rozterkę. 
Ale głównym, powodem ponad wszystkie inne był ten, że hra- 
biego Joao Fernandesa zawsze strzegła duża kompania dziel- 
nych szlachciców, takich jak Martim Goncalves de Ataide, Joao 
Afonso Pimentel, Pero Rodrigues da Fonseca, Fernando Afonso 
de Miranda i inni, a także trzydziestu giermków, sług jego. Zwa- 
żywszy dobrze te racje, pomimo nieustraszonego serca i dobrej 
woli, popadł w rozterkę co do możliwości dokonania tego czynu. 

I wyjechał z miasta po posiłku, udając się na noc do leżącej 
o trzy leguas wsi Santo Antonio, już zbywszy zamiaru zabicia 
hrabiego. Gdy tam się znalazł, zaczął rozważać, że ponieważ 



sprawa ta była omawiana z tylu osobami, ktoś mógłby teraz lub 
później, może dla zyskania łask królowej i hrabiego Joao Fer 
nandesa, powiedzieć im o tym. A gdyby się to odkryło, groziły- 
by jemu i jego ludziom wielkie niebezpieczeństwo i zguba, i to 
samo wszystkim tym, którzy weszli w spisek. Rozważywszy to 
dobrze, nabrał odwagi i zaczął odczuwać coraz większe pragnie- 
nie, aby następnego dnia zabić hrabiego, narażając się na wszel- 
kie ryzyko. 
Żeby zaś móc powrócić nie wzbudzając podejrzeń, wnet 

zawołał Fernao Alvaresa de Almeida, rycerza zakonu i szafarza 
swego domu, i powiedział mu: 

— Wracajcie zaraz do Lizbony i tam śpijcie, i każcie mi przy- 
gotować jutrzejszy obiad. I powiedzcie królowej, że postanowi- 
łem wrócić, bo mi się zdaje, że moje sprawy nie zostały załat- 
wione, jak należy. 

Rycerz zaraz odjechał i przybył późnym wieczorem do mia- 
sta. Ale jeszcze rozmawiał z królową i hrabią Joao Fernandesem 
wyjaśniając, po co przyjechał i że następnego dnia Mistrz po- 
wróci, bo mu się wydaje, że jego sprawy nie zostały załatwio- 
ne, jak należy. Królowa i hrabia odpowiedzieli, że w dobrą go- 
dzinę wróci i załatwią wszystko, jak należy, gdy tylko przybę- 
dzie. 

ROZDZIAŁ IX 
O tym, jak Mistrz wrócił do Lizbony i w jaki sposób zabił hrabiego 

Joao Fernandesa 

Następnego dnia rano wyjechał Mistrz z tej wioski, gdzie spę- 
dził noc, i zaczął podążać swoją drogą bez żadnego niezwykłego 
pośpiechu. Mówią, że w drodze odkrył całą sprawę niektórym 
swym ludziom, to znaczy komandorowi de Juromenha, Fernan- 



do Alvaresowi, Lourenco Martinsowi de Leiria, Vasco Louren 
cowi, który potem został gubernatorem okręgu, i Lopo Vasque- 
sowi, który potem był komandorem, i Rui Pereirze, który wy- 
szedł mu na spotkanie. A do jednego powiedział: 

— Idźcie naprzód najszybciej, jak możecie, i powiedzcie Al 
varowi Pais, by się przygotował, bo idę dokonać tego, co on 
wie. 

Giermek pomknął szybko, zaniósł wiadomość Alvarowi Pais 
i powrócił do Mistrza. Mistrz miał na sobie kaftan i było z nim 
około dwudziestu ludzi w kaftanach, z naramiennikami i szpa- 
dami wiszącymi u pasa, jak to zwyczajnie w podróży. I przy- 
był do pałacu o godzinie zwanej terca [o dziewiątej rano] lub 
trochę później, nigdzie się nie zatrzymując po drodze. A kiedy 
zsiadł z konia i zaczęli wszyscy wchodzić na górę, mówili jedni 
do drugich po cichu: 

— Przygotujcie się, bo Mistrz chce zabić hrabiego Joao Fer- 
nandesa. 

Królowa była w swojej komnacie, a z nią kilka dam siedzą- 
cych na podwyższeniu. Jej brat, hrabia de Barcelos, hrabia 
D. Alvaro Peres, Fernando Afonso de Samora, Vasco Peres de 
Camóes 6 i inni siedzieli na ławie. Hrabia Joao Fernandes, który 
siedział z brzegu, teraz stanął przed królową i zaczął do niej 
coś mówić po cichu. 

A gdy tak do niej mówił, zapukano do drzwi. Odźwierny 
wpuścił Mistrza, lecz chciał zamknąć drzwi, aby nie wszedł nikt 
z jego ludzi, mówiąc, że zapyta królową, nie żeby żywił jakie- 
kolwiek podejrzenie, ale dlatego, że królowa była w żałobie i nie 
było w zwyczaju, by ktoś poza wspomnianymi panami wcho- 
dził do niej bez uprzedniego jej powiadomienia. 

Mistrz odpowiedział odźwiernemu: 
— A ty co masz do gadania? 

I wszedł w taki sposób, że wszyscy jego ludzie weszli z nim 
razem. I bez hałasu podążył ku królowej. Ta wstała i wszyscy 
obecni również. Gdy Mistrz pokłonił się królowej i powitał: 

6 V a s c o Peres de Camóes był prapradziadkiem słynnego poety Luisa 
de Camóes. 



wszystkich, a oni mu odwzajemnili powitanie, królowa powie- 
działa, żeby usiedli, i zwróciła się do Mistrza mówiąc: 

— A więc, bracie, co się stało? Dlaczego zawróciliście z dro- 

gi? 

— Wróciłem, pani — powiedział on — gdyż wydało mi się, 
że moje sprawy nie zostały załatwione, jak należy. Kazaliście 
mi objąć okręg między Tagiem i Guadianą, na wypadek gdyby 
król Kastylii chciał przybyć do królestwa łamiąc traktat między 
nim i wami. Ale ponieważ w tym okręgu przygranicznym jest 
pełno ludzi i wielkich panów, jak na przykład mistrz zakonu 
Santiago i mistrz zakonu Alcantara, i inni znakomici szlachcice, 
a wyznaczyliście do pilnowania granicy ze mną tylko nielicz- 
nych, dlatego wróciłem, abyście mi dali więcej wasali, abym 
mógł wam służyć, jak przystoi memu honorowi i waszej god- 
ności. 

Królowa odrzekła, że bardzo to dobrze, i zaraz kazała wezwać 
Joao Goncalvesa, swego sekretarza, aby zajrzał do księgi wa- 
salów tego okręgu i dał mu tylu i takich, jakich Mistrz będzie 
chciał, i żeby zaraz wszystko załatwić, jak należy. Wezwany 
w pośpiechu Joao Goncalves usiadł ze swymi pisarzami do prze- 
glądania ksiąg, aby zadowolić Mistrza. 

A tymczasem zaczęli go zapraszać hrabiowie, każdy po kolei, 
także i Joao Fernandes. Ten nalegał bardziej od innych, aby 
Mistrz z nim jadł. Mistrz nie chciał przyjąć żadnego zaprosze- 
nia, podając jako wymówkę, że już jedzenie ma przygotowane, 
bo wydał polecenie swojemu szafarzowi. Jednak mówią, że 
ukradkiem powiedział do hrabiego de Barcelos, tak iż nikt nie 
zauważył: 

— Hrabio, idźcie stąd, bo chcę zabić hrabiego Joao Fernan- 
desa. 

A ten odpowiedział, że nie pójdzie i zostanie z nim, by mu 
pomóc. 

— Nie zostawajcie — odrzekł Mistrz. — Ale proszę was, aby- 
ście stąd odeszli i czekali na mnie z obiadem, bo ja, jeśli Bóg 
pozwoli, zaraz gdy to zostanie zrobione, pójdę zjeść z wami. 

Fortuna, aby jeszcze ułatwić zadanie śmierci hrabiemu Joao 
Fernandesowi, nasłała na niego taki strach z powodu przybycia 



Mistrza, że odesłał wszystkich swoich ludzi, aby się uzbroili 
i wrócili do niego. Jakkolwiek było, ludzie hrabiego Joao Fer 
nandesa, zarówno szlachta, co mu towarzyszyła, jak i inni, wy- 
szli wszyscy z pałacu i poszli się uzbroić, aby potem wrócić do 
niego. I z tego to powodu został sam, bez nikogo, i żadnego 
z nich tam nie było, kiedy zmarł. 

Królowa zwróciła baczną uwagę na ludzi Mistrza, a widząc 
ich tak uzbrojonych, zaniepokoiła się w swoim sercu i rzekła 
zwracając się do wszystkich: 

— Święta Mario, wspomóż! Jaki dobry zwyczaj mają Anglicy, 
że kiedy jest czas pokoju, nie noszą broni ani nie myślą, by się 
uzbroić, a tylko by mieć piękne szaty i rękawice jak panny. 
A kiedy są na wojnie, wtedy noszą broń i używają jej w spo- 
sób wszystkim znany!7 

— Pani — powiedział Mistrz — to jest wielka prawda. Ale 
oni tak postępują, bo mają bardzo często wojnę i rzadko pokój, 
więc mogą to bardzo dobrze robić. Lecz z nami jest inaczej, bo 
mamy często pokój i rzadko wojnę, a gdybyśmy w czasie po- 
koju nie nosili broni, nie potrafilibyśmy jej unieść w razie 
wojny. 

A gdy mówiono o tych i innych rzeczach, nadszedł czas je- 
dzenia. Pożegnał się hrabia de Barcelos, a potem inni, gdyż więk- 
szość przeczuwała to, co później zostało dokonane. 

Pozostał hrabia Joao Fernandes, serce w nim zamierało i po 
wtórnie powiedział do Mistrza: 

— Panie, wy jednak zjecie ze mną. 
— Nie zjem — ten odparł — bo mam jedzenie gotowe. 
— Zjecie — odpowiedział — i gdy będziecie rozmawiać, pójdę 

i każę przygotować posiłek. 
— Nie idźcie — powiedział Mistrz — bo muszę z wami po- 

rozmawiać o pewnej sprawie, zanim odejdę, a chcę odejść zaraz, 
bo czas posiłku się zbliża. 

Po czym pożegnał się z królową, wziął hrabiego za rękę i wy- 
szli obaj z komnaty [udając się tarasem] do dużego domu na 

7 Jest to okres wojny stuletniej, w której Anglicy zyskali sławę doskonałych 
żołnierzy. 



przeciw. Towarzyszyli im ludzie Mistrza, a najbliżej niego szli 
Rui Pereira i Lourenco Martins. 

Kiedy Mistrz z hrabią podchodzili do okna, zobaczyli inni, że 
Mistrz zaczyna coś doń mówić po cichu. Wszyscy przystanęli. 
A tak mało słów zamienili i tak cicho, że nikt wtedy nie wie- 
dział, jakie to były słowa. Ale mówią, że brzmiały one tak: 

— Hrabio, dziwię się bardzo, że będąc człowiekiem, któremu 
dobrze życzyłem, przygotowaliście moją niesławę i śmierć. 

— Ja, panie? — odpowiedział on. — Kto to powiedział, skła- 
mał wam wielkim kłamstwem. 

Mistrz, który bardziej miał ochotę go zabić, niż wdawać się 
w rozmowy, zaraz wyciągnął długi sztylet i zadał mu cios w gło- 
wę; rana jednak nie była tak duża, żeby miał od niej umrzeć. 

Ci, co byli wokół, kiedy to zobaczyli, wyciągnęli zaraz szpady, 
aby przebić hrabiego. I kiedy zrobił ruch w kierunku komnaty 
królowej, Rui Pereira, który stał najbliżej, przeszył go kilkoma 
ciosami, po których zaraz upadł martwy na ziemię. 

Inni chcieli zadać mu więcej ciosów, ale żaden się nie odwa- 
żył, bo Mistrz kazał im zachować spokój. Posłał zaraz Fernanda 
Alvaresa i Lourenca Martinsa, aby zamknęli bramy, żeby nikt 
nie wszedł, a jego paziowi mieli powiedzieć, by pomknął do 
miasta z krzykiem, że zabijają Mistrza. Tak też zrobili. 

Gdy Mistrz zabił hrabiego, miał dwadzieścia pięć lat, nie- 
bawem kończył dwadzieścia sześć. A hrabia został zabity w roku 
już podanym, tysiąc czterysta dwudziestym pierwszym 8. 

8 To znaczy w 1383 r. 



ROZDZIAŁ X 
O tym, co królowa powiedziała o śmierci hrabiego, i o innych rzeczach, 

które potem nastąpiły 

Pozostawmy pazia udającego się, gdzie mu kazano, i zobaczmy 
tymczasem, co się działo na dworze królowej. 

Hałas i zamieszanie, jakie wszyscy czynili, kiedy hrabia został 
zabity, słychać było wyraźnie w komnacie, gdzie znajdowała się 
królowa, a byli i tacy, co myśleli, że to niektórzy, co nie przy- 
byli na egzekwie, teraz nadeszli i oddają się boleści. 

Królowa, zdziwiona wrzawą, jaką słyszała, podniosła się, nie 
wiedząc, co myśleć, i powiedziała swoim, aby sprawdzili, co to 
jest. Stojący bliżej pośpiesznie wyjrzeli przez drzwi i powie- 
dzieli, że zabito hrabiego Joao Fernandesa. 

Gdy to królowa usłyszała, przeraziła się, lecz rzekła: 
— O święta Mario, wspomóż mnie! Bo zabili mi bardzo do- 

brego sługę! I umarł męczennikiem, zabity zupełnie bez po- 
wodu! Ale obiecuję Bogu udać się jutro do kościoła św. Fran- 
ciszka i rozkażę zapalić wielkie ognisko, i uczynię taką próbę 
ognia, jakiej nigdy żadna kobieta nie uczyniła!9 

(Czego wcale nie miała ochoty uczynić.) 

Inni, co tam byli, tak mężczyźni, jak kobiety, gdy to zobaczyli, 
obawiali się, że w tejże godzinie zostaną zabici, i nie mieli od- 
wagi wyjść drzwiami, ale uciekali przez okna, a niektórzy po 
dachach, inni po niezliczonych stopniach, każdy tak, jak mógł, 
Joao Goncalves, sekretarz królowej, co przeglądał księgę wasa- 
lów, kiedy to zobaczył, zaczął uciekać i jego pomocnicy również, 
każdy tamtędy, gdzie najlepsze wyjście widział. 

Mistrz skierował się ku wielkiemu tarasowi tuż obok. Kró- 
lowa znów się odezwała, mówiąc: 

9 Chodzi tu o tzw. sąd Boży. Polegał na tym, że osoba, na której ciążyło 
jakieś oskarżenie, miała przez pewien czas trzymać w ręku rozżarzone żelazo 
lub zanurzyć ręce w gotującym płynie. Niewinność objawiała się, gdy osoba ta 
nie poniosła szwanku podczas tej próby. 



— Idźcie zapytać Mistrza, czy muszę umrzeć. 
Więc poszli go zapytać w wielkim strachu. A on odpowie- 
dział bardzo łagodnie: 

— Powiedzcie królowej, pani mojej, oby Bóg mnie uchronił 
od takiego zła! Niech będzie spokojna w swojej komnacie i nie 
obawia się, bo przyszedłem tu nie po to, żeby jej wyrządzić 
krzywdę, ale aby dokonać kary, na tym człowieku, który bar- 
dzo na to zasłużył. 

Zanieśli jej tę odpowiedź, a ona rzekła: 
— Więc skoro tak jest, powiedzcie mu, aby opuścił mój dwór. 
Nie mogła się bowiem doczekać godziny odejścia Mistrza, gdyż 

nie była pewna życia, pokąd tam był. 
W tym czasie powrócił Lourenco Martins stamtąd, dokąd był 

poszedł, by pozamykać bramy, i zobaczył sztuki srebra na stole 
koło kuchni. Zabrał je wszystkie w połę płaszcza i zaniósł Mi- 
strzowi, mówiąc: 

— Mówię wam, panie, że tu macie na opłacenie dzisiejszych 

wydatków. 
Mistrz odpowiedział mu ostro, aby położył srebro na miej- 

sce, w którym je znalazł, bo nie po to przyszedł, ale po to, aby 
zrobić to, co zrobił. I Lourenco Martins tak uczynił. 

Szlachcice z orszaku Joao Fernandesa, którzy mu zawsze to- 
warzyszyli, nie wiedząc, co Mistrz uczynił, przybyli wszyscy 
uzbrojeni na dwór królowej. Ale już bardzo blisko dworu za- 
czął narastać tumult ludzi i ci, którzy stamtąd wyszli, powie- 
dzieli im, by nie wchodzili, bo hrabia już nie żyje i bramy są 
zamknięte; i tylu było ludzi, którzy szli, aby szturmować 
dwór — tak mówili — że gdyby tam poszli, żaden by nie wy- 
szedł cało, raczej mieliby niesławny koniec. 

Powrócili więc, skąd przyszli, i każdy postarał się o schronie- 
nie, obawiając się, że wszyscy, którzy należeli do partii królo- 
wej i hrabiego, zostaną zabici tej godziny. 



ROZDZIAŁ XI 
O wrzawie, jaka powstała w mieście, gdy myślano, że zabijają Mistrza, 

i jak udał się na dwór Alvaro Pais i wiele ludzi razem z nim 

Paź Mistrza, który siedział na koniu pod bramą, gdy mu powie- 
dziano, aby pojechał do miasta, jak to zostało umówione, ruszył 
z kopyta ostrym galopem, krzycząc gromkim głosem i wrze- 
szcząc po ulicach: 

— Zabijają Mistrza! Zabijają Mistrza na dworze królowej! Na 
pomoc Mistrzowi, bo go zabijają! — I tak dojechał do domu 
Alvara Pais, co było daleko. 

Ludzie, którzy to usłyszeli, wyszli na ulicę zobaczyć, co się 
dzieje. I gdy zaczęli rozmawiać jedni z drugimi, wzburzyły im 
się serca i poczęli chwytać za broń, każdy jak mógł najlepiej 
i najszybciej. 

Alvaro Pais, który był w pogotowiu i uzbrojony, w czapce 
na głowie, jak to było zwyczajem w owym czasie, pogalopował 
pędem na koniu, mimo że od lat nie jeździł, a wszyscy jego 
sprzymierzeńcy wraz z nim, krzycząc do ludzi spotkanych po 
drodze: 

— Wspomóżmy Mistrza, wspomóżmy Mistrza, bo jest synem 
króla D. Pedra! — tak krzyczeli oni i paź jadąc ulicami. 

Rozległ się krzyk po mieście, wszyscy usłyszeli, że zabijają 
Mistrza. I niczym kobieta, która owdowiała i spodziewa się, 
że Mistrz zajmie miejsce jej męża, ruszyli w pośpiechu z bronią 
w ręku, tam gdzie, jak mówiono, to się dokonywało, aby mu 
nieść życie i uwolnić go od śmierci. Alvaro Pais nie ustawał 
w swym galopie przez miasto, krzycząc do wszystkich: „Wspo- 
móżmy Mistrza, przyjaciele, wspomóżmy Mistrza, bo go zabi- 
jają bez powodu!" 

Ludzie zaczęli się przyłączać do niego, a było ich tyle, że aż 
dziw było patrzeć. Nie mieścili się na głównych ulicach i prze- 
biegali, którędy tylko się dało, bo każdy chciał być pierwszy. 



A gdy pytali jedni drugich, kto zabija Mistrza, nie brak było 
takich, co odpowiadali, że czynił to hrabia Joao Fernandes na 
rozkaz królowej. 

I z woli Boga wszyscy złączyli się w jedno serce z wolą zem- 
sty, a kiedy dotarli do bram zamku, które zamknięto, zanim 
przybyli, zaczęli wołać strasznymi głosami: 

— Gdzie zabijają Mistrza? Co się dzieje z Mistrzem? Kto za- 
mknął te bramy? 

Słychać tam było krzyki różnego rodzaju. Byli tacy, którzy 
zapewniali, że Mistrz został zabity, bo bramy są zamknięte, do- 
dając, że trzeba je wyłamać, aby wtargnąć do wnętrza i zoba- 
czyć, co się stało z Mistrzem albo co się tam dzieje. Niektórzy 
wołali o drzewo i podpałkę, aby podłożyć ogień pod zamek i spa- 
lić zdrajcę i niewierną. Inni nalegali, aby przynieść drabiny, 
wejść na górę i zobaczyć, co się przytrafiło Mistrzowi. I taka 
była wrzawa, że nie rozumieli jedni drugich ani nie postana- 
wiali niczego. A było tak nie tylko u bramy zamku, ale i wokół 
niego, gdzie tylko się zmieścili mężczyźni i kobiety. Niektóre 
przychodziły z pękami drewien, inne przyniosły carqueja 10, by 
rozpalić ogień myśląc, że od niej spalą się mury zamku, a wszy- 
stkie mówiły wiele obraźliwych słów o królowej. 

Nie brakowało takich, co wołali z okien zamku, że Mistrz żyje, 
a hrabia Joao Fernandes został zabity. Ale w to nikt nie chciał 
wierzyć, wszyscy mówili: 

— Więc jeśli żyje, pokażcie go nam, niech się przekonamy. 
Wtedy ci z otoczenia Mistrza, widząc to wielkie wzburzenie, 

które coraz bardziej się zaogniało, poprosili, aby uczynił łaskę 
i pokazał się tym ludziom, bo inaczej mogą wyłamać bramę lub 
podłożyć pod nią ogień, a gdyby tak na siłę weszli, nie zdoła 
się ich później powstrzymać przed zrobieniem tego, co tylko 
zechcą. 

Ukazał się więc Mistrz w wielkim oknie, które wychodziło na 
ulicę, tam gdzie stał Alvaro Pais oraz największa ciżba ludzi, 
i powiedział: 

10Carqueja — roślina bez liści z rodziny Leguminosae; rośnie dziko 
i używana jest na podpałkę. 



— Przyjaciele, uspokójcie się, bo jestem żywy i zdrowy, Bogu 
dzięki. 

A tak byli podnieceni i do tego stopnia już wierzyli, że Mi- 
strza zabito, iż niektórzy obstawali, jakoby to nie był on, który 
się ukazał; jednak gdy go wyraźnie wszyscy rozpoznali, urado- 
wali się wielce mówiąc jedni do drugich: 

— Och, źle zrobił! Bo skoro zabił zdrajcę hrabiego, czemuż 
nie zabił również zdrajczyni? Jak Bóg na niebie, jeszcze mu się 
od niej coś złego przytrafi! Patrzcie, co za wielka podłość: we- 
zwali go, gdy już jechał swoją drogą, i chcieli go podstępnie 
tutaj zabić. O, zdrajczyni! Już nam zabiła jednego pana, a teraz 
chciała zabić drugiego. Ale jeszcze źle skończy za to wszystko 
zło, które wyrządziła! 

Bez wątpienia gdyby weszli do zamku, królowa nie umknęła- 
by śmierci i nie wiadomo, ilu jej i hrabiego stronnikom udało- 
by się zbiec. 

Mistrz stał w oknie, a wszyscy patrzyli weń mówiąc: 
— Och, panie, chcieli was zabić podstępnie! Niech będzie Bóg 

błogosławiony, że was uratował od tego zdrajcy! Wyjdźcie stam- 
tąd, poślijcie do diabła ten dwór, nie pozostawajcie tam dłużej! 

To mówiąc wielu płakało z radości, że go widzą żywym. 
Mistrz, rozumiejąc, że nie ma powodu do obaw o jego bez- 

pieczeństwo, zszedł na dół i odjechał konno wraz ze swymi, 
w otoczeniu tłumu ludzi tak wielkiego, aż dziw było patrzeć; 
oni zaś, otaczając go wykrzykiwali wielce radośnie: 

— Co nam każecie uczynić, panie? Co chcecie, abyśmy uczy- 
nili? 

Zaś on odpowiedział, choć trudno go było usłyszeć, że bardzo 
im dziękuje, ale obecnie już ich nie będzie potrzebował. 

I udał się do rezydencji admirała, gdzie przebywał hrabia 
D. Joao Afonso, brat królowej, z którym miał spożyć posiłek. 
Na ulicach, przez które przejeżdżał, wszystkie kobiety stawały 
radośnie w oknach, wołając głośno: 

— Niech Bóg ma was w swojej opiece, panie! Pochwalony 
niech będzie Bóg, że was zachował od tej zdrady, jaką wam 
zgotowano! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nikt bowiem wówczas nie przypuszczał, że sprawy inaczej się 
miały. 

Tak jechał Mistrz do rynku, a hrabia wyjechał mu naprzeciw 
wraz ze swymi ludźmi i ze znaczniejszymi w mieście, którzy 
nań oczekiwali, jak również Afonso Eanes Nogueira, Martim 
Afonso Valente, Estevam Vasques Filipe, Alvaro de Rego i inni 
szlachcice; a gdy hrabia zobaczył Mistrza jadącego w taki spo- 
sób [w otoczeniu tłumu], uściskał go serdecznie i rzekł: 

— Niech was Bóg zachowa, panie! Wiem, żeście nas wyba- 
wili od wielkiego strapienia, ale ten honor wam się bardziej 
należał niż któremuś z nas. Jedźmy zaraz, spożyć posiłek. 

Udali się tedy do siedziby, gdzie hrabia zamieszkiwał. 

ROZDZIAŁ XII 
O  tym,  jak biskup Lizbony i inni zostali zabici i wyrzuceni z wieży 

na dół 

Gdy tak miasto ogarnięte było podnieceniem i tłum towarzy- 
szył Mistrzowi, który przejeżdżał koło katedry [jadąc do rezy- 
dencji admirała], przypomnieli sobie niektórzy, że kiedy biegli 
tędy z Alvarem Pais, to zawołali do tych z góry, aby bili w dzwo- 
ny. Ale choć biły dzwony u św. Marcina i w innych kościołach, 
w katedrze milczały. Dowiedzieli się zaraz, że biskup jest na 
górze i kazał zamknąć za sobą bramy. A ponieważ był Kastylij- 
czykiem, zaraz ktoś zawołał, że był stronnikiem królowej i hra- 
biego, wiedział o zdradzie i o śmierci, jaką chcieli zadać Mi- 
strzowi, dlatego więc nie kazał dzwonić. Wysuwano przeciw 
niemu te i wiele innych podejrzeń, a nie brakło takich, co po- 
dawali je za pewnik. Zaraz tam pozostała duża część ludzi pod- 



nieconych wściekłym gniewem, którym spieszno było wejść do 
katedry i dokonać zemsty na biskupie. 

Biskup pochodził z Zamory i nazywał się D. Martinho. Gdy 
był biskupem Algarve 11, otrzymał biskupstwo Lizbony od Gon 
cala Vasquesa, licencjata w prawie kanonicznym, który je dostał 
od papieża Klemensa, a potem postarał się o opactwo w Gui- 
maraes 12. Ten biskup był wielce uczony, dobry duchowny i do- 
brze zarządzał swoim kościołem, mieszkając nad jego podwór- 
cem, aby stale chodzić na godziny służby bożej, i tam miał 
zamiar kazać przygotować pomieszczenia, w których zamieszka- 
liby wszyscy kanonicy, aby łatwiej mogli wykonywać swoje 
obowiązki. 

A kiedy owego dnia jedli wraz z przeorem z Guimaraes — 
a już od ponad roku go był nie widział — usłyszeli na dworze 
królowej, który był tuż blisko, wielki rwetes i biadanie kobiet, 
i wielkie krzyki ludzi na okolicznych ulicach, a wszyscy wrze- 
szczeli, że zabijają Mistrza. Biskup, słysząc tę wrzawę, która 
wciąż rosła, dobrze zrozumiał, że nie była to mała sprawa. 
I żeby się zabezpieczyć przed jakimkolwiek przypadkiem, wstał 
od stołu, przy którym siedział, i zszedł schodami do klasztoru 
wraz z przeorem z Guimaraes i pewnym notariuszem z Silves, 
który przyjechał tego dnia, by z nim pracować. 

Z tymi dwoma gośćmi i kilku swoimi ludźmi udał się biskup 
na najwyższą wieżę katedry, gdzie są dzwony, pierwej każąc 
zamknąć od wewnątrz wszystkie bramy kościoła. A kiedy Al 
varo Pais tamtędy przejeżdżał, krzyknęli, jak mówiliśmy, do 
tych z góry, aby bili w dzwony. Dobry człowiek nie wiedział, 
po co ta wrzawa. A poza tym ponieważ bicie w dzwon w tym 
kościele spowodowałoby wielkie poruszenie w mieście, nie miał 
pewności, czy powinien to robić. 

Kiedy ludzie spostrzegli, że nie biją w dzwon w katedrze i że 
biskup wszedł na wieżę, a bramy są zaryglowane i nie mogliby 
szybko ich wywalić, przynieśli drabiny i weszli przez okno, po 
czym bramy bardzo szybko otwarto. Wówczas weszli ci, którzy 

11 Algarve jest prowincją na południu Portugalii. 
12 Miasto Guimaraes (o 56 km od Porto) należy do najdawniejszych 

w Portugalii; zwane jest „kolebką monarchii portugalskiej". 



chcieli, jednak bardzo niewielu w porównaniu z tymi, co znaj- 
dowali się na zewnątrz. Podniósł się głos powszechny, aby wejść 
na górę i zobaczyć, kto jest na wieży i dlaczego nie uderzono 
w dzwon jak w innych kościołach, a jeśli będzie tam biskup, 
to żeby go zrzucić na dół. 

Sylwester Estevens, człowiek szanowany, rzecznik w mieście, 
a także pewien urzędnik miejski oraz inni weszli wąskimi krę- 
conymi schodami, po których trzeba było iść jeden za drugim, 
bo nie mieściło się więcej jak jeden człowiek i nikt by nie mógł 
wejść na wieżę, gdyby z góry chciano jej bronić. 

Biskup, jako że był Kastylijczykiem, czyli wrogiej im nacji, 
obawiał się bardzo tej gromady, której każdy rozsądny człowiek 
musiał się obawiać, i nie chciał ich wpuścić na wieżę. Jednak 
nie poczuwając się do żadnej winy, a poza tym będąc taką oso- 
bistością i w dodatku duchownym, pozwolił im wejść, kiedy 
zapewnili bezpieczeństwo jemu i tym, co z nim byli. A kiedy 
zapytali go, dlaczego nie kazał bić w dzwon, skoro ludzie krzy- 
czeli, aby bić, wytłumaczył spokojnie i łagodnie swoje powody 
w taki sposób, że wszyscy byli zadowoleni. 
Ślepa furia, która w takich przypadkach nie zważa na żadne 

dobre racje, tak zaczęła płonąć w głowach ludzi stojących przy 
głównej bramie kościoła, że poczęli krzyczeć wielkim głosem, 
pytając tych w górze, czemu nie zrzucają na dół biskupa. I mó- 
wili: 

— Pilnujcie się, abyśmy tam nie przyszli. Bo kiedy przyj- 
dziemy, wszyscy razem z nim zlecicie na dół. 

Tym na górze, którzy nie mieli ochoty czynić biskupowi nic 
złego ani przykrego, bardzo ciężko było to zrobić, po pierwsze 
dlatego, że był biskupem i ich prałatem, po drugie z powodu 
zapewnienia, jakie mu dali. I nie wiedzieli, co robić. 

Wściekłość podniecała serca wszystkich i ci z dołu z wielkim 
gniewem zaczęli wrzeszczeć patrząc w górę: 

— Dlaczego tak zwlekacie, czemu nie zrzucacie zdrajcy na 
dół? Jakże to? Czy już staliście się jak on Kastylijczykami? 
Zapłacił wam, żebyście go nie zrzucali, zmówiliście się z nim? 

Zaraz też zaczęli przysięgać, że jeśli tamci nie zrzucą bisku- 
pa, to oni wejdą na górę i wszystkich pozrzucają z wieży. 



I jako że każdy strach jest usprawiedliwiony, gdy człowiek 
jest w niebezpieczeństwie śmierci czy blisko tego, ci w górze 
tak bardzo się przestraszyli, że zaraz biskupa zabili i zrzucili 
na dół, gdzie spadły na niego ciosy innych — jakby to miało 
im dać odpuszczenie grzechów; ale jego ciało już niewiele 
czuło. Rozebrano go do naga, ciskano weń kamienie wraz 
z wieloma i brzydkimi wyzwiskami, aż znudziło się to mężczy- 
znom i chłopcom. I obrabowany został ze wszystkiego, co miał. 

Podobnie zrzucony został na dół ów przeor z Guimaraes, 
gość biskupa, bowiem jeden giermek, który go nie lubił, 
wszedłszy na górę z tymi z Rady miejskiej dojrzał dobrą okazję, 
aby go zabić, i szukając go na wieży znalazł ukrytego i zabił. 
A że nie było nikogo, kto by żałował jego śmierci, gdyż był 
z biskupem, ani nie było nikogo, kto by go stamtąd zabrał, 
zrzucono go w dół z wieży. 

Biedaka notariusza, który był tak samo niewinny jak inni, 
zaczęli ciągnąć w dół wymyślając mu, popychając i mówiąc, 
że on, który był z biskupem, dobrze znał część tej zdrady. 
Zaczęli dawać mu kuksańce, potem zranili go i zabili. 

Tak więc umarli wszyscy trzej, zaś inni uciekli. A przeor 
i notariusz leżeli tam cały dzień i noc. 

Zaraz tego samego dnia jacyś podli ludzie zarzucili leżącemu 
nago biskupowi sznur na nogi i zwołali gromadę chłopców, aby 
go włóczyli po ulicy, zaś na przedzie szedł jakiś prostak wo- 
łając: 

— To sprawiedliwość, jaką każe uczynić nasz pan, papież 
Urban VI, temu kastylijskiemu zdrajcy schizmatykowi, bo nie 
był ze świętym Kościołem. 

I tak go wlekli po mieście z odkrytymi wstydliwymi częś- 
ciami ciała, aż go dowlekli do rynku, gdzie zaczęły go pożerać 
psy, bo nikt nie miał odwagi go pochować. A kiedy był już na 
wpół zjedzony, pochowali go następnego dnia tamże na placu. 
I dwóch innych również pochowali ludzie, aby uniknąć fetoru 
ciał rozkładających się na oczach ludzi. 

I chociaż niektórym osobom te rzeczy wydały się złe i nie 
uczciwe, nikt się nie odważał przeciw nim nic mówić. 



ROZDZIAŁ XIII 
O tym, jak Mistrz po jedzeniu poszedł prosić królową o przebaczenie, 

i o tym, co tam wtedy mówiono 

Kiedy hrabia i Mistrz skończyli jeść, jak już powiedzieliśmy, 
przyszli do Mistrza hrabia D. Alvares Peres de Castro i Rui 
Pereira i inni dobrzy szlachcice. Mistrz rozmawiając z hrabiami 
mówił, że rozumie, jak wielką przykrość uczynił królowej za- 
bijając hrabiego Joao Fernandesa na jej dworze i że wydaje 
mu się słuszne pójść prosić ją o przebaczenie, jeśli oni na to 
się zgodzą. A kiedy wszyscy się zgodzili, że to byłoby dobre, 
pojechali konno przez miasto do zamku królowej. Znajdowała 
się w swojej komnacie i jak zawsze w żałobie. Wszedłszy zło- 
żyli jej ukłon, a ona powstała. I zaraz gdy hrabiowie weszli, 
ludzie Mistrza gwałtownie rzucili się wszyscy do wnętrza, 
uzbrojeni, jak zwykle chodzili. 

Królowa, gdy ich zobaczyła tak wchodzących, powiedziała 
do nich jakby ze skargą: 

— Matko Boska, wspomóż! Cóż to za zachowanie? Co to za 
sposób wchodzenia do komnaty? I jakże to? Mamy zebrać się 
na radę z tymi wszystkimi ludźmi? 

Oni stali nic nie mówiąc, dłuższy czas milcząc. To widząc, 
powiedziała: 

— Trudno! Skoro tak się Bogu podoba, zostańcie tutaj. 
I ponownie usiadła na swojej ławie mówiąc hrabiom, żeby 

usiedli. Mistrz wówczas usiadł, a hrabiowie po dwóch jego 
stronach. Gdy tak zasiedli, powiedział hrabia D. Alvaro Peres 
do Mistrza: 

— Panie, powiedzcie królowej, po co tu przyszliście. Potem 
porozmawiamy o reszcie. 

Wówczas powstali Mistrz i hrabiowie i uklękli przed królowa. 
A Mistrz zaczął mówić: 

— Pani, kto nie błądzi, nie ma za co prosić o przebaczenie. 



A ja zgrzeszyłem wobec was i dlatego słuszne jest, abym was 
o nie poprosił, choć Bóg wie, że moją intencją nie było 
zgrzeszyć przeciw wam ani sprawić wam przykrość czy zmar- 
twienie. Ale rzeczy ułożyły się w taki sposób, że to, co uczy- 
niłem, wypadało mi uczynić na waszym dworze. Za to was 
proszę o łaskę przebaczenia. Bowiem nie zabiłem tego człowie- 
ka, aby wam sprawić zmartwienie czy okazać brak szacunku, 
ale w trosce o moje życie, gdyż wiedziałem, że jak długo on 
żyć będzie, nigdy moje życie nie będzie bezpieczne... Proszę 
was o przebaczenie za to, że zabiłem go w waszym dworze, a za 
nic innego, bowiem na śmierć, jaką mu zadałem, Bóg który 
wszystko zna dobrze, wie, że dawno już zasłużył. Ale nie po- 
winienem był zabijać go na waszym dworze i to, pani, raczcie 
mi wybaczyć. A jeśli mi wybaczycie, jeszcze Bóg mi da dość 
czasu, abym zdołał wam się zasłużyć w tym, co mi rozkażecie, 
i w tym, co uważać będę za moją powinność. 

Gdy Mistrz tak mówił, królowa nie uczyniła żadnego znaku, 
który by wskazywał, że podoba się jej to, co mówi: raczej 
milcząc ukazywała smutne oblicze. Inni patrząc oczekiwali, jak 
było słuszne, na jej dobrą odpowiedź, a widząc, że jej nie daje, 
odezwał się do królowej D. Alvaro Peres mówiąc: 

— Cóż to, pani? Nie odpowiadacie na to, co Mistrz wam 
mówi? I nie przebaczacie mu? Wydaje mi się, że on dobrze 
mówi, nikt bowiem nie jest obowiązany, nawet w stosunku 
do Boga, więcej uczynić nad prośbę o przebaczenie, kiedy po- 
błądzi. A ponieważ was o nie prosi, musicie mu przebaczyć, 
tym bardziej że jest królewskim synem. Poza tym błąd, jaki 
w stosunku do was popełnił, nie jest znów tak wielki ani tak 
popełniony, by nie mógł go powetować większymi przysługa- 
mi, jakie wam uczyni. 

Gdy królowa na to nie odpowiedziała, odezwał się wówczas 
jej brat, hrabia de Barcelos: 

— Cóż to znaczy, pani? Czemu nie przebaczacie Mistrzowi? 
Dobrze wam powiedział hrabia, że nikt nawet wobec Boga 
nie musi czynić więcej, jak prosić o przebaczenie, kiedy po- 
błądzi. I właśnie on was o nie prosi, jest królewskim synem 
i odpłaci wam dobrą i zacną służbą. Dlatego przebaczcie mu, 



skoro tak uczciwie przyznaje się do winy. Nadszedł czas, aby 
mu wybaczyć. 

Ona, kiedy to usłyszała, zmuszona była do odpowiedzi. I po- 
wiedziała drwiącym tonem: 

— Po co teraz ta prośba o przebaczenie? I po co było dawać 
ku niej powody? Przebaczenie ma od was. Wy, którzy jesteście 
moim bratem, powiedzcie mi raczej, abym go ukarała. Wydaje 
się zbędne prosić o coś, co się już otrzymało. A ponieważ mu 
przebaczono, nie ma powodu o to prosić. Zostawmy to teraz 
i porozmawiajmy o innych sprawach, o których trzeba po- 
mówić. 

Wtedy odpowiedział Mistrz, mówiąc: 
— Pani, jeśli wam to niewygodne, nie mówmy o tym więcej. 

A odtąd mówmy o tym, co raczycie uznać za stosowne. 
— Pomówmy teraz — powiedziała ona — o tym, co mówią, 

iż król Kastylii chce przybyć do naszego królestwa przed 
czasem określonym w traktacie. 

— O tym, pani — odparł Mistrz — jak mi się zdaje, dobrze 
jest pomówić, choć już wiele razy o tym było mówione. A jeśli 
tak jest, jak powiadają, to moim zdaniem, powinniście posłać 
do niego i zażądać solennie, aby tego nie czynił. Jest on 
rozsądnym człowiekiem i sądzę, że nie uczyni tego, jeśli go 
każecie o to poprosić. 

— A jeśli — odparła ona — ja go każę poprosić, a on od- 
powie, że nie chce mnie wysłuchać? 

— Jeśli wy każecie go o to prosić — powiedział Mistrz — 
a on nie zechce się zastosować do prośby, to z pewnością mu- 
sicie zwołać naszych ludzi i przeszkodzić mu we wkroczeniu 
z całą jego potęgą. 

Wtedy królowa zaczęła się uśmiechać drwiąco i rzekła: 
— Ależ to ładnie powiedziane! Król, mąż mój, jeszcze żył 

i wy wszyscy wraz z nim nie potrafiliście tego uczynić.13 Tym 
bardziej teraz [nie zdołacie temu przeszkodzić], kiedy on nie 
żyje i cała wasza nadzieja z nim została pochowana. 

13 Królowa złośliwie nawiązuje do prowadzonych przez króla Fernanda wojen 
o tron Kastylii, przegranych ale z winy króla. Mowa o nich w Kronice Króla. 
Pana Dom Fernanda. 



Kiedy to usłyszeli, hrabia D. Alvaro Peres powstał i powie- 
dział: 

— Powstańcie, panowie, i chodźmy, bo mi się wydaje, że 
nic z tego, co mówimy, tu się nie podoba. 

Wówczas Mistrz razem z hrabiami powstali i pożegnali się 
z nią. A kiedy wychodząc otworzyli drzwi komnaty, spojrzała 
i zobaczyła leżącego jeszcze hrabiego Joao Fernandesa w tym 
samym miejscu, gdzie go Mistrz zabił. I powiedziała do nich: 

— Ach, Matko Boska, wspomóż! Jakież to okrucieństwo! I nie 
żałujecie tego człowieka, który tam leży zabity tak niegodnie? 
Choćby dlatego, że jest szlachcicem jak wy, ulitujcie się teraz 
nad nim i każcie go pochować, aby nie leżał tu w taki sposób! 

Nie zwrócili uwagi na jej słowa i udali się do swoich 
domostw. 

Hrabia Joao Fernandes leżał tam martwy i przykryty starym 
dywanem, bo nikt się nie odważył zabrać go i pochować. Był 
ubrany w obcisłą czerwoną aksamitną kamizelę, na niej kaftan 
z rękawami z pięknego czarnego lamowanego sukna; ciało czło- 
wieka bardzo kształtnego, w wieku lat około czterdziestu. 

A gdy zapadła noc, kazała go królowa pochować najbardziej 
skrycie, jak to było możliwe, w kościele św. Marcina, który 
jest zaraz obok zamku. I tej samej nocy przejechała do warow- 
ni do drugiego zamku, który tam miała. 

ROZDZIAŁ XIV 
O tym, jak ci z miasta chcieli ograbić Żydów i jak Mistrz obronił ich 

przed grabieżą 

Kiedy ustała ta wielka wrzawa, z jaką ludzie z miasta przy- 
byli pod dwór królowej, i zabito biskupa w sposób już wam 
wiadomy, zrodziła się wśród nich jedność oparta na nienawiści 



przeciw wszystkim, którzy nie mieli tych samych co oni za- 
miarów, tak dalece, że żadne miejsce nie było bezpieczne dla 
tych, którzy nie podzielali ich opinii. 

Każdy porzucał swoją pracę i całym ich zajęciem było gro- 
madzenie się grupami i mówienie o śmierci hrabiego oraz 
o rzeczach, które się wydarzyły. A ponieważ mówiono, że król 
Kastylii przybyć ma do królestwa, rozprawiano również o tym, 
w jaki sposób bronić się przeciw niemu. I niektórzy wymie- 
niali infanta D. Joao mówiąc, że do niego wedle prawa nale- 
żało królestwo; inni mówili, że nie mogło to być, skoro uwię- 
ziono go w Kastylii i nigdy nie będzie zwolniony14, a być może 
zabiją go przy tej sposobności; a skoro tak się stało, po co 
szukać innego infanta poza Mistrzem, jeśli jest takim samym 
synem D. Pedra jak ten drugi? I żeby jego wziąć za króla i pana. 

Straciwszy dzień na takie rozmowy, następnego ranka po- 
wrócili do tych samych rozpraw. I kiedy każdy opowiadał, co 
myśli o wydarzeniach, zrodziła się między nimi zmowa, że 
byłoby dobrze ograbić kilku bogatych Żydów mieszkających 
w Judiarii15, takich jak D. Yuda, który był podskarbim wiel- 
kim króla D. Fernanda, i Davi Negro, który był jego wiernym 
zausznikiem, oraz innych, i że od nich mógł otrzymać Mistrz 
wiele bogactw dla podtrzymania swojego znaczenia i godności. 
A gdy tak zmawiali się jedni z drugimi, aby to uczynić, za- 
częło się burzyć i gromadzić wiele ludu. 

Gdy to Żydzi zauważyli, nie pomyśleli, aby iść do królowej, 
ale kilku udało się do domu Joao Gila, obok katedry, gdzie 
owej nocy spał Mistrz. I powiedzieli Mistrzowi, że ludzie 
w mieście postanowili ich wszystkich ograbić i zabić, i że go 
proszą o łaskę, by ich wspomógł szybko, inaczej wszyscy zginą. 

Hrabiowie D. Joao Afonso i D. Alvares Peres, którzy byli 
z Mistrzem, gdy zobaczyli, że się wymawia, rzekli litując się 
nad nimi: 

14 Infant D. Joao (1352?—1397?) został zwolniony zapewne we wrześniu 1395 r. 
Ożenił się z Konstancją, nieślubną córką zmarłego króla Kastylii, Henryka II. 
ł nie powrócił już do Portugalii. W r. 1389 otrzymał od króla Kastylii Juana I 
księstwo Walencji. Pochowany jest w Salamance, w kościele przy klasztorze 
św. Stefana. 

l5Judiaria — dzielnica żydowska w Lizbonie. 



— Och, panie! Z łaski swojej idźcie tam, zanim zaczną, 
i przeszkodźcie im, bo jak już zaczną, będzie wam bardzo 
trudno odwieść ich od tego! 

Więc pojechał tam Mistrz konno, a z nim hrabiowie. I kiedy 
przybyli pod Judiarię, zastali tam wielką gromadę ludu miej- 
skiego, bo przybiegł tam, kto tylko mógł, i wszyscy podnieceni, 
chcąc wejść do środka i grabić. Wówczas Mistrz powiedział do 
nich: 

— Cóż to, przyjaciele? Co macie zamiar uczynić? 

— Panie — odpowiedzieli — ci zdrajcy Żydzi, D. Yuda 
i D. Davi Negro, co trzymają stronę królowej, mają schowane 
wielkie bogactwa, i mamy zamiar zabrać im je, by dać wam, 
którego chcemy za naszego pana. 

— Przyjaciele — powiedział Mistrz — nie czyńcie tego, ale 
troskę o to mnie pozostawcie, a ja załatwię te sprawy. 

— Panie — odpowiedzieli — niech inaczej będzie: my pój 
dziemy po tych zdrajców tam, gdzie się pochowali, przypro 
wadzimy ci ich i będziesz miał wszystko, co oni mają. 

Mistrz mówił, żeby nie czynili tego, oni upierali się przy 
swoim i było mu bardzo trudno odwieść ich od tego zamiaru. 
Wówczas hrabiowie powiedzieli do Mistrza: 

— Panie, wiecie, co najlepiej będzie uczynić? Odejdźcie stąd; 
a ci wszyscy ludzie pójdą za wami i nie będą już myśleć o zro- 
bieniu tego, co chcieli zrobić. 

I Mistrz tak uczynił, a wszyscy poszli za nim na ulicę Nową; 
zostało tylko niewielu i rozpadła się ta rebelia. 

Tam powiedział Mistrz do Antao Vasquesa, który był sędzią 
od zbrodni w mieście, aby kazał ogłosić w imieniu królowej, 
by nikt się nie ważył, pod pewną karą, iść do Judiarii i czynić 
zła Żydom; ten odpowiedział, że każe to ogłosić w jego imie- 
niu, ale nie w imieniu królowej. Mistrz zabronił mu tak uczy 
nić, ten jednak nie posłuchał i kazał ogłosić w imieniu Mistrza. 

Kiedy ludzie usłyszeli to obwieszczenie, mówili jeden do 
drugiego: 

— Na co czekamy? Weźmy tego człowieka za pana i wy- 
nieśmy go na króla! 

A on słysząc takie słowa uśmiechał się, chwaląc w swoim 



sercu Boga, który podobne uczucia do niego posiał wśród ludu. 
Potem powrócił Mistrz razem z hrabiami do katedry i tam 
zsiedli z koni, aby wysłuchać mszy. 

ROZDZIAŁ XV 
O tym, jak postępowała królowa D. Leonor z Mistrzem i innymi, którym 

była przeciwna 

Jeśliby starożytni, którzy chwalili szlachetne kobiety, żyli 
w czasach królowej D. Leonor, bardzo by pobłądzili w swoich 
pismach, gdyby jej nie pomieścili w rzędzie najsławniejszych. 

Jeśli bowiem dar piękności, od wszystkich bardzo ceniony, 
sprawił, iż niektóre [kobiety] zyskały wieczną sławę, ten posia- 
dała w tak wielkim stopniu, wraz z uroczym wdziękiem, że ta, 
która by go najbardziej pragnęła, byłaby bardzo zadowolona 
z tego, czym natura królowę obdarzyła. Wraz z tym miała wiel- 
ką sztukę bycia i mądrość; i żadnej rzeczy, która cechuje ko- 
bietę roztropną, nie była pozbawiona i wiedziała wszystko, co 
powinna wiedzieć niewiasta roztropna. 

Była kobietą o sercu odważnym, poszukującą wszelkich spo- 
sobów, aby umocnić pozycję, jaką uzyskała. Odkąd panowała, 
nauczyły się kobiety nowych sposobów postępowania z mężami 
i umiejętności udawania o wiele doskonalszego, niż to było daw- 
niej. Żadna inna królowa Portugalii nie nauczyła ich więcej. 

Umiała tak postępować, że osoby, którym była nieżyczliwa, 
nigdy tego nie zauważały; a kiedy chciała uczynić komuś wiel- 
ką szkodę, zastawiała nań śmiertelne pułapki, nie okazując mu 
przy tym żadnej wrogości. I tak, chociaż czuła do Mistrza śmier- 
telną nienawiść z powodu śmierci hrabiego Joao Fernandesa, do 
tego stopnia, że żadne zło, które mogłoby go spotkać, nie było 
dla niej dostateczną zemstą, jednak z tym wszystkim tak potra- 

 

 

 

 

 

 

 



 

fiła zapanować nad swym dzielnym sercem, co tylko nielicznym 
się udaje, że żadnych oznak nienawiści nie okazywała Mistrzo- 
wi, jakby nigdy nic przykrego jej nie uczynił. 

Przez tych kilka dni, co była w mieście, w czasie których je- 
szcze z nim rozmawiała, zawsze jej mowa i odpowiedzi, jakie 
mu dawała, były życzliwe, nie ujawniające złych intencji. 
W dwa dni po śmierci hrabiego Joao Fernandesa ofiarowała 
Fernao Lopesowi, giermkowi Mistrza i na jego prośbę, 100 du- 
blonów 16, których odeń żądano jako spłaty długu jego teścia 
Lourenco Eanesa, a był on urzędnikiem skarbowym króla 
D. Afonsa [IV]. I nie tylko w stosunku do Mistrza, ale również 
w stosunku do innych, do których miała powody żywić niechęć, 
nie okazała żadnej urazy. Jej słowa i sposób załatwiania spraw 
zawsze były pełne pogody i życzliwości aż do czasu, kiedy nada- 
rzała się okazja do zemsty zgodnie z jej pragnieniem. 

ROZDZIAŁ XVI 

O tym, jak królowa wyjechała z Lizbony do Alenqueru 
i jak się zachowała przy wyjeździe 

Gdy więc zapanował bunt wśród ludu, jak to opowiedzieliśmy, 
i gdy jego zwolennicy podżegali do dalszych rozruchów, królo- 
wa popadła w wielkie zamyślenie, do którego wkradł się strach. 
Nie wiedziała bowiem, jak Mistrz chce z nią postąpić, a z dru- 
giej strony obawiała się mieszkańców miasta, o których wie- 
działa, że bardzo źle o niej mówili, tak mężczyźni, jak i kobie- 
ty; nie wiedziała więc, jak postąpić dla bezpieczeństwa swego 
życia i zachowania czci. A rozmyślając nad tym na różne i sprze 
czne sposoby, postanowiła, że najlepsze i najbezpieczniejsze, co 
może zrobić, to wyjechać z miasta do innego, bardziej pewnego 

16 D u b l o n    —   stara   portugalska   moneta   złota,   w   owym   czasie   wartości 
około 140 reali. 



miejsca. Postanowiła tedy udać się do jednego ze swych gro- 
dów, który zwą Alenquer, o osiem mil od miasta. 

Wyjechała późnym rankiem ze wszystkimi damami dworu 
i miodkami ze swego otoczenia, oraz ze wszystkimi swymi dwo- 
rzanami, którymi byli: hrabia D. Joao Afonso, jej brat; mistrz 
zakonu Santiago, D. Fernando Afonso; admirał micer17 Lanca- 
rote; Goncalo Mendes de Vasconcelos, wuj królowej; Martim 
Goncalves de Ataide; Pero Lourenco de Tavora; Joao Afonso 
Pimentel; Vasco Peres de Camóes; Aires Vasques de Alvalade; 
Joao Goncalves, główny dowódca kuszników; Lourenco Fogaca; 
oraz wszyscy z kancelarii króla D. Fernanda, jak również Al- 
varo Goncalves, administrator dóbr królewskich; Gil Eanes, kor- 
regidor, a także wielu innych ludzi królowej i króla D. Fer- 
nanda. Zaś D. Yuda, podskarbi wielki króla D. Fernanda i ad- 
ministrator jego dóbr, w obawie przed ludem z powodu wielu 
strapień, jakie mu przyczynił sprawując swą władzę, nie od- 
ważył się iść jawnie jak inni, ale w czapce na głowie i z włócz- 
nią w ręku niczym paź, aby go nie rozpoznano. Natomiast Ber- 
naldom i Martin Paul, Gaskończycy, co przybyli do królestwa 
w czasach króla D. Fernanda, jechali z tyłu z pewną ilością lu- 
dzi w pogotowiu, w ochronie bagaży, obawiając się napaści tych 
z Lizbony. 

Królowa szybko jadąc przybyła do Alverga i tam zjadła. Wy- 
jechała potem stamtąd, aby noc spędzić w Alenquer. Gdy wje- 
chała w bramy grodu, powiedział Goncalo Mendes [de Vascon- 
celos]: 

— Moja siostrzenico, teraz wiem, że jesteś bezpieczna, nie 
tak jak w Lizbonie. 

17 Micer (z wł.) — pan. Chodzi tu o Lancarote Pessanha, syna genueńczyka 
Manuela Pessagna, któremu król D. Dinis w 1317 r. powierzył dożywotnio (jak 
również jego potomkom) urząd admirała floty portugalskiej; spełniał on także 
inne ważne funkcje, obsypywany łaskami królewskimi. Lancarote był prawdopo- 
dobnie trzecim członkiem rodziny na urzędzie admiralskim, obejmując go w 1365 r. 
Przez kilka lat przebywał w Kastylii jako zakładnik (po wojnie Fernanda 
z Henrykiem II Kastylijskim), a w tym czasie (1381—83) admirałem w jego za- 
stępstwie mianowano brata królowej Leonor, Joao Afonso Telo (od 1382 r. 
hrabiego de Barcelos). Langarote powrócił w 1383 r. do Portugalii i objął swoje 
funkcje, ale w 1384 r. został zabity jako stronnik królowej. Jednak Mistrz 
zakonu Avis, Joao, gdy został królem w 1385 r., mianował jego syna Manuela 
admirałem floty, zgodnie z dawną umową. 



Królowa nie odpowiedziała na te słowa ani w ogóle się nie 
odezwała. Ale nie brak było w jej otoczeniu takich, co ogląda- 
jąc się podczas drogi mówili w stronę Lizbony: „Oby zły ogień 
cię spalił i obym cię jeszcze zobaczył całkowicie zniszczoną i za- 
oraną wołami." 

Tam pozostała królowa przez pewien czas, a jej ludzie rozlo- 
kowali się w grodzie i poza nim, a nie był on strzeżony w żaden 
sposób jak tylko bramami otwartymi dniem i nocą. 

ROZDZIAŁ XVIII 
O tym, dlaczego Mistrz chciał wyjechać z królestwa i udać się do Anglii 

Autorzy 18 podają powody, dla których Mistrz postanowił nie 
pozostawać w królestwie, ale udać się do Anglii. Dobrze, byście 
poznali niektóre: 

Po pierwsze, bardzo obawiał się królowej z powodu śmierci 
hrabiego Joao Fernandesa, choć ona, kiedy jeszcze była w mie- 
ście, nigdy nie dała mu do poznania, że żywi do niego z tego 
powodu nieprzyjazne uczucia. Ale on, który wiedział, że była 
kobietą o mężnym sercu i znała sztukę mszczenia się na tych, 
którzy się jej narazili, a posługiwała się podstępnymi sposoba- 
mi, zaskakując ofiarę i przynosząc jej śmierć i zgubę, był zu- 
pełnie pewien, że nigdy życie jego nie będzie bezpieczne, tym 
bardziej teraz, kiedy to miała przez kilka lat sprawować rządy 
i regencję królestwa. 

Poza tym powszechnie było wiadomo, że napisała do króla 
Kastylii, aby przybył pośpiesznie do królestwa, by spełnić swoje 
pragnienie. Każdy więc, kto miał zdrowy rozsądek, dobrze wie- 

18 Zapewne literatura historyczna tego okresu była obfita, jednak nie za- 
chowały się żadne pisma dotyczące tej sprawy. Autorzy, o jakich wspomina 
kronikarz, nie są dziś znani. 



dział, że daleki jest od bezpieczeństwa, jeśli uczynił był jakąś 

 przykrość królowej. 
Inne rzeczy powodowały jeszcze, że Mistrz pragnął wyjechać 

z królestwa, chociażby to, że widział wyraźnie, jako wielu oba- 
wiało się zbliżyć do niego ze strachu przed królową i jej rodzi- 
ną, a inni porzucali go i całkiem się oddalali, jak to uczynił 
Vasco Porcalho i Martinho Anes da Barvuda, komandor jego 
zakonu, i Garcia Peres, klucznik zakonu Alcantara, który przed- 
tem przystał był do niego. 

ROZDZIAŁ XIX 
O tym, z jakich powodów ci z miasta powiedzieli Mistrzowi, aby pozostał 

w królestwie, i że go wezmą za pana 

Gdy Mistrz przygotowywał się do wyjazdu i załadowano statki 
wszelkim jedzeniem, i poczyniono karmniki dla zwierząt, wszy- 
scy w mieście, tak wielcy, jak mali, byli przygnębieni myślami 
pełnymi obaw. 

Wiele rzeczy objawiało im jasne sygnały nowej wojny i nikt 
nie mógł sobie wyobrazić, jak to się wszystko skończy. Naród 
żył w wielkim poruszeniu, szczególnie ludzie w Lizbonie, wi- 
dząc różne rzeczy bardzo niepokojące, dające podejrzenie, iż na- 
leży spodziewać się wielkich zniszczeń wojennych. Któż w mie- 
ście mógł wówczas czuć się bezpieczny i wolny od strachu wi- 
dząc, jak królowa wyjechała tak zagniewana o to, że wszyscy 
oni pomogli Mistrzowi uśmiercić hrabiego Joao Fernandesa? 
Tym bardziej gdy mówiono, iż napisała do króla Kastylii, aby 
przybył zaraz, szybko do królestwa, a to przybycie, jak wszy- 
scy dobrze rozumieli, nie było po nic innego jak po to, aby za- 
władnąć nimi i zniszczyć tych, którzy byli przeciw królowej, 
i także tych, którzy brali udział w uśmierceniu biskupa. Tro 



skali się wszyscy w sercach swoich, pogrążeni w głębokich roz- 
myślaniach, wyobrażając sobie różne skutki, złe i dobre, które 
z tych wydarzeń mogły wyniknąć. 

Jedną z tych trosk było to, że widzieli zagrożenie pokoju 
z powodu śmierci króla D. Fernanda, król Kastylii nie zamie- 
rzał bowiem dotrzymać traktatów i miał przybyć do królestwa, 
aby nim zawładnąć. Inną troską był strach przed wielkim ujarz- 
mieniem, w jakie popadliby pod władzą Kastylijczyków, oba- 
wiano się ich bowiem jako śmiertelnych wrogów. Z drugiej stro- 
ny srodze lękali się królowej, przypominając wielkie zło, jakie- 
go od niej doznali w swoim czasie ci, którzy chcieli przeszko- 
dzić jej małżeństwu z królem D. Fernandem. Tym bardziej że 
w okolicznościach śmierci hrabiego Joao Fernandesa nie tylko 
wspomogli Mistrza przeciw niej, ale jeszcze obrzucili ją obel- 
gami i wyzwiskami, które bardzo trudno było jej znieść. Tak 
więc będąc na łasce królowej, której mściwość dobrze znali, cięż- 
ko im przychodziło oczekiwanie, aż zemsty dokona. 

Poza tym rozumieli, że kiedy król Kastylii przybędzie do kró- 
lestwa i wejdzie do miasta w gniewie, tak z tego powodu, że 
nie zgodzili się na wywieszenie sztandaru królowej, jego żony, 
jak i z powodu unii, jaką zawarli przeciw jego teściowej, z pew- 
nością doznają szkody na ciele i dobrach, bez możliwości obrony. 
A jeśliby chcieli znosić trudy oblężenia miasta i bronić go przed 
królem Kastylii, nie mogłoby to potrwać długo i w końcu zo- 
stałoby ono wzięte, a całe królestwo poddane Kastylii, bo wszy- 
scy spodziewali się, że to, co stanie się z Lizboną, stanie się 
i z innymi miejscowościami. Inna jeszcze rzecz, która bardzo 
niepokoiła lud w mieście, to obecność wielkiej ilości Galisyj- 
czyków i Kastylijczyków w służbie królowej, którzy bądź nale- 
żeli do jej dworu, bądź otrzymali od niej beneficja i urzędy, 
obawiano się bowiem, że gdyby lud chciał się bronić, trzymali- 
by jej stronę i we wszystkim stanowiliby przeszkodę. 

Gdy te wszystkie rzeczy stanęły im przed oczyma, nikt nie 
wiedział, co mogło się wydarzyć. 



ROZDZIAŁ XX 
O powodach jakie ci z miasta podawali Mistrzowi, dla których 

nie powinien wyjeżdżać 

Gdy tak ludzie chodzili wzburzeni, pogrążając się w rozmowach 
na temat tylu spraw wątpliwych, jedynie w Mistrzu widzieli 
dość waloru i mocy, aby ich obronił: zapłonęli więc wszyscy 
chęcią, aby go mieć za pana. I mówili jedni do drugich: 

— Dlaczego czekamy? Weźmy tego człowieka na obrońcę, 
bowiem jego rozwaga i dzielność są takie, że wystarczą, aby 
dać odpór wszelkim niebezpieczeństwom, jakie mogą nam zagra- 
żać. 

Wówczas poszli do niego z prośbą, aby z łaski swojej nie zo- 
stawiał ich na pastwę Kastylijczyków, w opuszczeniu, porzuca- 
jąc ich i całe królestwo, które z takim trudem zostało zdobyte 
przez królów, z których pochodził. Bowiem byli zupełnie pewni, 
iż król Kastylii został pośpiesznie wezwany przez królową i kie- 
dy przybędzie do królestwa ze swą potęgą, bez ochyby zawład- 
nie nim, jeśli nie będzie nikogo, by go bronić, a oni znajdą się 
w nędznym i haniebnym poddaństwie. I dlatego proszą go z ła- 
ski jego, aby nie wyjeżdżał, ale pozostał w mieście, bo chcą go 
za pana; aby nimi rządził i rozkazywał we wszystkich sprawach. 
A gdyby przypadkiem infant D. Joao powrócił i królestwo na- 
leżałoby mu się według prawa, to wzięliby go za króla, w innym 
przypadku nie. Ale że wszyscy sądzili, iż to się nie stanie, wez- 
mą Mistrza zakonu Avis za króla i pana. I niech zaraz zawład- 
nie skarbami i cłem, i innymi dochodami, które należne są kró- 
lowi; i dadzą mu we władanie zamek i twierdzę miasta oraz 
roześlą listy po całym królestwie zawiadamiając o tym, co po- 
stanowili, a pewni są, iż wszędzie w królestwie ludzie mają te 
same intencje, aby nie popaść we władzę Kastylijczyków. 

Mówili mu jeszcze o tym, że ponieważ byli po jego stronie 
w okolicznościach śmierci hrabiego Joao Fernandesa oraz 



w sprawach, które wówczas się zdarzyły, uważani są tedy za 
wrogów królowej i podlegają jej zemście, z którego to powo- 
du, gdy nie będzie nikogo, kto by się wstawił za nimi, na pewno 
doznają wielkiej krzywdy na ciele i majątku. 

Takimi i podobnymi słowami wszyscy starali się nakłonić Mi- 
strza, by nie odjeżdżał z miasta i pozostał w królestwie jako 
jego obrońca. Ale on wymawiał się łagodnie, dobrymi powoda- 
mi, starając się dodać im ducha słowami pocieszenia, których 
nikt nie przyjmował, nic im jednak nie obiecując z tego, o co 
go w tych okazjach prosili; lecz lud prosty, nie zważając na to, 
ile razy Mistrz jechał konno przez miasto, towarzyszył mu, tak 
jakby z jego rąk sypały się skarby, które wszyscy mogą zbie- 
rać. 

I biegli za nim ludzie z wielką ochotą, jedni łapiąc za cugle 
konia, inni za poły jego płaszcza. I wykrzykiwali wszyscy wiel- 
kimi głosami, aby ich nie opuszczał w potrzebie, ale pozostał 
w królestwie jako pan i regent, obiecując mu w zamian wszel- 
kie bogactwa i dobra, jakie mieli, ofiarowując ciała na śmierć 
w jego służbie. A on patrzył na nich i śmiał się, gdy doń mó- 
wili, i w ten sposób przybywali do miejsca, gdzie Mistrz za- 
mieszkiwał, po czym zawracali. 

ROZDZIAŁ XXII 
O tym, jakie słowa powiedział Alvaro Vasques do Mistrza na temat jego 

wyjazdu do Anglii 

Lud troszczył się bardzo o swoje bezpieczeństwo i obronę zie- 
mi, jak to słyszeliście. Choć Mistrz wymawiał się swoimi racja- 
mi przed pozostaniem w królestwie, ludzie nie przestawali za 
nim chodzić, prosząc go codziennie, aby z łaski swojej nie zo- 
stawiał ich w potrzebie. 



A ponieważ powszechnie wiedziano, że miał się udać do An- 
glii, Rui Pereira widząc tyle ludzi wokół niego, wszystkich krzy- 
czących, że go chcą za pana, odezwał się do Mistrza takim ar- 
gumentem: 

— Chcecie, bym wam coś powiedział, panie? Mówią, że uda- 
jecie się do Anglii, ale mnie się zdaje, że Portugalia nie gorsza 
od Londynu! 

Wówczas pewien giermek stanu szlacheckiego, którego zwa- 
no Alvaro Vasques, odwołał Mistrza na bok i powiedział w ten 
sposób: 
— Panie, mówią, że kazaliście przygotować do wyjazdu 
i udajecie się na inną ziemię? 
Mistrz odpowiedział, że tak. 

— Z jakiej przyczyny — rzekł ten — chcecie takiego wy- 
jazdu? 

— Przyczyną — odparł Mistrz — jest przybycie króla Ka- 
stylii, bo z pewnością tu przybędzie. I również to, że najpierwsi 
w królestwie są stronnikami królowej, która życzy mi dużo złe- 
go z powodu śmierci hrabiego Joao Fernandesa, i jestem pe- 
wien, że zgotuje mi wszelkie zło i dyshonor wszystkimi sposo- 
bami, jakie znajdzie. 

— W jaką stronę chcecie się udać? — zapytał giermek. 
— Zamierzam — odparł Mistrz — udać się do Anglii. 
— Co zamierzacie tam czynić? — pytał Alvaro Vasques. 
— Zamierzam — odparł Mistrz — służyć królowi Anglii 

w wojnie, jaką będzie prowadzić ze swymi wrogami, i zyskać 
tę sławę i zaszczyty, jakie wszyscy ludzie szlachetni pragną 
osiągnąć. 

— Doprawdy, panie — powiedział Alvaro Vasques — nie 
bardzo rozumiem, jakimi kierujecie się uczuciami. Ale proszę 
was z łaski waszej, abyście mi powiedzieli: skoro macie tam 
być tyle czasu, ile zechcecie, i służyć będziecie bardzo dobrze 
królowi Anglii, jak sądzę, że będziecie służyli, czy mniemacie, 
że zdobędziecie tam siłą oręża miasto równie dobre jak Lizbo- 
na, gdzie się znajdujecie i której mieszkańcy ofiarowują się 
służyć wam i dać wam, ile mają, a nawet własne życie, by was 
wspomóc? A jeśli na innej ziemi macie zamiar służyć, aby zdo 



być sławę w czynach orężnych, gdzież możecie dokonać służby 
większej i po której lepszą pamięć zostawicie niż na tej ziemi: 
zdobytej przez szlachetnych królów, od których pochodzicie, 
i gdzieście się urodzili, a tym bardziej z ludźmi, którzy z takim 
sercem i chęciami ofiarowują wam swą pomoc i służbę? 

Kiedy Mistrz usłyszał te racje, wydały mu się dobre i zaczął 
przemyśliwać nad najlepszym sposobem pozostania, z honorem! 
i korzyścią dla siebie. 

ROZDZIAŁ XXIII 
O tym, jak brat Jan z Wąwozu przybył do Lizbony, i o sposobie jego 

życia 

Choć ten rozdział może być opowiedziany krócej i prościej, jed- 
nak dla zaspokojenia pragnienia naszego i tych, co przypad- 
kiem mogliby w tym znaleźć przyjemność, powiemy, nie tracąc 
czasu na cytowanie autorów, że cztery są sposoby objawienia 
prawdy, to znaczy: dwa cielesne i dwa duchowe, z tym że cie- 
lesne są zewnętrzne, a duchowe wewnętrzne. 

Pierwszym sposobem cielesnym jest, kiedy oczy cielesne są 
otwarte patrząc na niebo i ziemię oraz inne rzeczy. To obja- 
wienie prawdy czy jej ukazanie nie jest doskonałe, dlatego tym 
sposobem nie osiągamy prawdziwych cech rzeczy, jakie ogląda- 
my. Drugi sposób to kiedy widzimy zewnętrzne rzeczy, które 
mają ukryte znaczenie wewnętrzne, tak jak Mojżesz, gdy zo- 
baczył gorejący krzak, w czym się ujawniło wcielenie Boga. 

Z dwóch zaś [sposobów] duchowych jeden jest, kiedy oczy- 
ma duszy, oświeceni Duchem Świętym, dochodzimy do pozna- 
nia czegoś; drugi — kiedy duchem ludzkim i subtelnością przy- 
rodzonego rozumu badamy coś, co potem naprawdę poznajemy, 
jak to robili filozofowie, którzy dowiedzieli się o naturalnym 
biegu gwiazd, tak jak i o innych rzeczach. 



Ponadto objawienia prawdy w snach zdarzają się pięcioma 
sposobami, to znaczy: sen, wizja, modlitwa, halucynacja, zjawa. 
Dwa ostatnie przychodzą niekiedy z powodu niestrawności żo- 
łądka; inne z powodu braku jedzenia; inne z powodu miłości do 
jakiejś osoby, którą bardzo kochamy, inne z powodu wielkiego 
strachu; inne z powodu głębokiej melancholii; a czasami 
z powodu oszustwa Szatana, który przemienia się w świetliste- 
go Anioła. Tak więc tych dwóch ostatnich sposobów nikt nie 
może właściwie zinterpretować. 

Modlitwa — to kiedy jakiemuś cnotliwemu człowiekomi uka- 
zuje się Pan Bóg lub Anioł i mówi mu rzeczy, które musi zro- 
bić albo których musi się wystrzegać on czy inna osoba. Wizja 
— to wtedy, gdy ktoś to, co widział w snach, widzi potem jasno 
oczyma, tak jak sen, który miał faraon o krowach i kłosach.19 

Sen — to kiedy ktoś widzi coś, czego nie potrafi wyjaśnić czy 
zrozumieć, i potrzebuje kogoś, kto by mu wyjaśnił, jak to było 
ze snem sługi faraona. 

Otóż czy to w jakiś sposób opowiedziany wyżej, czy w inny, 
którego nie opisaliśmy, zdarzyło się przybycie brata Jana, któ- 
rego później przezwano Janem z Wąwozu; nie wiemy na ten te- 
mat nic ponad to, co znaleźliśmy zapisane w niektórych histo- 
riach, gdzie o nim mowa. Mówią, że długi czas przedtem, zanim 
Mistrz zabił hrabiego, żył w Jeruzalem człowiek dobry i poboż- 
ny, zamknięty w pustelni, i który był Kastylijczykiem. Temu 
przyszło objawienie, aby udał się do portu Jaffa, a tam znajdzie 
statek gotów do podróży do Portugalii, do miasta Lizbony; i aby 
nań wsiadł i tam dopłynął. 

Cnotliwy człowiek wyszedł z celi, w której zamieszkiwał, 
i przyszedłszy do tego portu znalazł statek gotów do odpłynię- 
cia, jak mu zostało objawione. I zaraz nań wszedł, a Bóg po- 
kierował jego podróżą tak, że przybyli do tego miasta, w którym 
nigdy przedtem nie był. A kiedy zapadła noc, powiedział, aby 
go zabrano do pewnego głębokiego wąwozu blisko klasztoru św. 
Franciszka, gdzie znajdowała się nędzna mała chatynka, i aby 
zalepiono gliną drzwi zostawiając jedynie wąskie okienko, aby 

19 Księgi Starego Testamentu, Genesis, XLI, l—31. 



mógł widzieć, i że Bóg go zaopatrzy we wszystko, co mu będzie 
potrzebne. 

Tak uczynili ci, którzy się tym zajęli, i pozostał tam zamknię- 
ty na tym miejscu. A gdy cnotliwy człowiek żył w ostrej i ści- 
słej pokucie, zaczęli ludzie odczuwać do niego takie nabożeń- 
stwo, odwiedzając go z jałmużną, z której on tak mało brał, że 
wszyscy uważali go za świętego i wierzyli, jako Bóg mu obja- 
wiał wiele z tych rzeczy, jakie miały przyjść. I niektórzy cho- 
dzili po radę dla zbawienia duszy i uratowania dóbr. 

ROZDZIAŁ XXIV 
O tym, jak Mistrz rozmawiał z bratem Janem z Wąwozu i jaką ten dal 

mu odpowiedź 

Ponieważ jest właściwe i rozsądne zasięganie rady i nieprzed- 
siębranie wielkich czynów na swój własny rozum, uważał Mistrz, 
że mimo tego, co mu powiedzieli Alvaro Vasques i Rui Pereira, 
i inni, byłoby dobrze poradzić się osób duchownych, bowiem 
dla objęcia takiego stanowiska jak to, o którego objęcie go pro- 
szono, należało nie tylko mieć pomoc ludzi, ale również modli- 
twy świątobliwych i pomoc Boga oraz jego łaskę. 

A z powodu wielkiej reputacji, jaką miał w mieście ten brat 
Jan z Wąwozu, tak dla uczciwego życia, jak i dla dobrych rad, 
jakie dawał niektórym, co przychodzili go odwiedzać, poszedł 
Mistrz z nim porozmawiać. 

A ta rozmowa, jak mówią niektórzy, miała miejsce na prośbę 
cnotliwego człowieka, z którym rozmawiał Alvaro Pais skarżąc 
się, że Mistrz chciał wyjechać, na co brat Jan odpowiedział, 
żeby na wszystkie sposoby radził Mistrzowi, aby nie odjeżdżał, 
bowiem Bóg chciał, aby był regentem tej ziemi i jej panem. 
Inni mówią, że to Mistrz postanowił pójść z nim porozmawiać, 
aby uzyskać jakąś dobrą radę w swojej sprawie. 



Jakkolwiek było, Mistrz poszedł do brata Jana i opowiedział 
mu całą swoją sprawę i co mu się zdarzyło z ludźmi z miasta. 
Powiedział, jak wszyscy nalegali, aby go wziąć za pana i aby 
nie wyjeżdżał z królestwa, jak również o rozmowach, jakie miał 
z wieloma, którzy mu radzili, aby jednak pozostał. Ale że on 
sam nie widział żadnej drogi, aby to stać się mogło bezpiecznie 
dla niego i dla ludu miejskiego, bo król Kastylii nadciągał do 
królestwa z wielkimi siłami i większość miasteczek i zamków 
już się za nim opowiedziała. I że dla takiej obrony jak ta po- 
trzebna była pomoc wielu ludzi i wielkie sumy pieniędzy na 
opłacenie żołdu; i że było również konieczne, aby zamek, który 
był przeciw miastu, został zaraz zdobyty, co bardzo trudno zro- 
bić w wielkim pośpiechu. 

Tak więc te i wszystkie racje, w pojęciu Mistrza przeciwne 
zrealizowaniu czynu, wyłożył on drobiazgowo świętobliwemu 
człowiekowi. A ten na wszystkie odpowiedział w taki sposób, 
że Mistrz był bardzo zadowolony, bo mu te odpowiedzi bardzo 
dodały ducha. Oświadczył mu, aby broń Boże nie wyjeżdżał 
z królestwa i podążał swoją drogą z odważnym sercem, bowiem 
Bóg chce, aby został tutaj królem i panem, a jego synowie po 
jego śmierci. A dla zdobycia zamku w mieście powinien uczy- 
nić budowlę z drzewa, którą zwą katapulta, i że zaraz bez wiel- 
kiej zwłoki będzie zdobyty przy pomocy nielicznych ludzi. 

Mistrz, kiedy to usłyszał, zadziwił się słowami człowieka świę- 
tobliwego i nabrawszy ducha opuścił go, rozmyślając głęboko 
nad sprawą, jaka go zajmowała. 



ROZDZIAŁ XXV 
O tym, jak dla bezpieczeństwa miasta postanowiono posłować 

do królowej z propozycją małżeństwa z Mistrzem 

Nie powinno się przemilczeć, choć o tym mało ksiąg wspomina, 
co uczynił Mistrz po rozmowie z bratem Janem, tamtym razem 
i innymi razy, w związku z jego podróżą lub pozostaniem. 

Gdy rozmyślał nad rozpoczęciem tylu prac i o dbałości, jakiej 
wymagała taka sprawa, kazał wezwać Alvara Pais i kilku z mia- 
sta, którzy o sprawie z nim rozmawiali, i powiedział im, że dłu- 
go się zastanawiał nad tym, co mu kilkakrotnie mówili na te- 
mat pozostania w królestwie, i że widział tyle trudności stoją- 
cych na przeszkodzie temu, aby wszystko przeprowadzić zgod- 
nie z jego honorem, a ich korzyścią, iż ciągle ma wątpliwości 
co do uczynienia tego. Niech więc namyślą się nad tym dobrze, 
bo nie jest to coś, co można zacząć lekkomyślnie, a jeśli mo- 
gliby znaleźć jakiś dobry sposób, aby to przedsięwziąć, on jest 
gotów tego dokonać; inaczej lepiej będzie nie zaczynać i szukać 
innego lekarstwa. 

Odbywali na ten temat długotrwałe dysputy i doszli do wnio- 
sku, że aby uniknąć szkód podobnych do tych, jakie przydarzy- 
ły się królestwu w związku z wojnami w czasach króla D. Fer 
nanda, i aby to wszystko lepiej i korzystniej załatwić, wypadało, 
aby Mistrz zakonu Avis poślubił królową D. Leonor. Mówili, 
że miała ona być regentką królestwa przez pewną ilość lat, jak 
to powiedziano w traktacie, i że w tym czasie mogło się zdarzyć, 
że król Kastylii będzie miał syna od królowej Beatriz, który, 
jak to zostało ustalone w traktacie, miał być przywieziony do 
królestwa i tu wychowany. I że on [Mistrz] wraz z królową 
byłby regentem przez cały ten okres, a kiedy nadszedłby czas, 
aby syn króla Kastylii wstąpił na tron. Mistrz zostałby jego 
guwernerem i pierwszym w państwie. W ten sposób ziemia mia- 
łaby pokój i spokój, a oni, obywatele Lizbony, zabezpieczeni by- 



liby przed królową, choć wszczęli przeciw niej bunt. I że papież, 
widząc, ile dobrego miało z tego wyniknąć, z łatwością dałby 
dyspensę na to małżeństwo. 

Opowiedziano o tej sprawie Mistrzowi, przedstawiono na Ra- 
dzie tym, z którymi należało o tym mówić, i zdecydowano, że 
to będzie korzystne z powodów, o jakich mówiliśmy, oraz z wie- 
lu, również wskazywanych, i że wypadało zaproponować to kró- 
lowej, oczekując, jaką da odpowiedź. A starając się wybrać ko- 
goś, kto by się do niej udał, uznali, że najlepiej wysłać Alvara 
Goncalvesa Camelo, który później został przeorem zakonu Szpi 
talników, i Alvara Pais, mieszkańca Lizbony, o którym już 
wspominaliśmy. 

Kiedy ci przybyli do Alenquer, królowa przyjęła ich bardzo 
uroczyście i z fałszywą gościnnością, szczególnie Alvara Pais, 
którego najbardziej nienawidziła. A kiedy rozmawiali z nią 
o tym, z czym zostali przysłani, królowa nie wyraziła zgody na 
małżeństwo. 

Jeśli idzie o bezpieczeństwo mieszkańców miasta w związku 
ze spiskiem, jaki przeciw niej zawarli, mówią niektórzy, że za- 
chowała się w ten sposób: ponieważ była kobietą przezorną 
i mądrą, wiedziała, że jeśli nie da zapewnienia bezpieczeństwa, 
jakiego lud żądał, mogłoby nastąpić jakieś gorsze zło, bowiem 
wszyscy znajdowali się w stanie wzburzenia, wtedy zaś nie mia- 
łaby okazji zemszczenia się na nich, jak pragnęła; mówią, że 
dlatego dała im gwarancję, tak jak ją o to kazano prosić. Za? 
żeby pewniejsi byli tej gwarancji i nie mieli żadnych wątpli- 
wości, mówią, że przyjęła komunię hostią, która, jak zapewnia- 
ją, nie była poświęcona. I dała tym wysłannikom glejt na po- 
wrót. 

Zdarzyło się, że kiedy królowa była w Alenquer, jak to mó- 
wiliśmy, szlachta i inni obecni zaczęli rozmawiać w jej obec- 
ności o rzeczach, które każdemu najbardziej było przykro po- 
zostawić w mieście 20, a niektórzy okazywali, jak ciężko im było 
tak je stracić. Królowa, słysząc to, powiedziała do nich: 

— Jeśli o mnie chodzi, niczego mi tak nie żal jak kapalina 
i kolczugi Alvara Pais. 

20To znaczy w Lizbonie, którą musieli opuścić towarzysząc królowej. 



— Jak to, pani? — powiedzieli. — Takie to dobre uzbrojenie, 
że nie moglibyście za pieniądze dostać innych tak samo do- 
brych? 

— Nie daliby mi innych takich za żadną cenę. Zaś gdyby ktoś 
mi tamte dał do ręki, zapłaciłabym, ile by zażądał. 

I kiedy wszyscy byli zaciekawieni, co to mogło być za uzbro- 
jenie, dowiedzieli się, że królowa mówiła tak, bowiem Alvaro 
Pais był łysy, i z powodu ceny, jaką by zapłaciła za jego głowę. 

Niektórzy, co to słyszeli, poszli powiedzieć o tym Alvarowi 
Pais, a ten zadbał, by wyjechać jak najszybciej i udać się 
w drogę do Lizbony. A zanim odjechali z Alenquer, hrabia 
D. Joao Afonso powiedział do pewnego znajomego giermka 
ożenionego w Lizbonie, który towarzyszył ambasadorom, jaka 
dobrze wiedział, że Kastylia jest przeciw Portugalii, a Portuga 
lia przeciw samej sobie, i że powinien zrozumieć, jaką niedo 
rzecznosc popełniali dwaj szewcy i dwaj krawcy chcąc brać so- 
bie Mistrza za pana, i że jest to czymś bez żadnej przyszłości; 
dlatego więc powinien przynajmniej dla bezpieczeństwa swych. 
dóbr opuścić miasto i powrócić do nich. 

— Dziwna to rzecz! — odparł giermek. — Kiedy tutaj je 
stem, wydaje mi się, że jest tak, jak mówicie; a kiedy tam się 
znajdę, zdaje mi się, że wy wszyscy nic nie jesteście warci i to, 
co mi mówicie, to słowa na wiatr rzucone! 

ROZDZIAŁ XXVI 
O tym, jak Mistrz zgodził się zostać Regentem i Obrońcą królestwa 

i o czym rozmawiano w Radzie Miejskiej na temat jego pozostania 

Gdy Alvaro Goncalves i Alvaro Pais zostali wysłani do Alen- 
quer, wzburzyli się ludzie w mieście dowiedziawszy się, że król. 
Kastylii zbliżał się do królestwa. I mówili jedni do drugich: 
— Po co nam wysyłać posłanie do królowej czy dłużej z tym. 



zwlekać? Idźmy do Mistrza i prośmy go z uporem, aby okazał 
łaskę i zechciał przyjąć na siebie zadania obrony tego miasta 
i królestwa. A my będziemy mu służyć ciałem i majątkiem 
i damy mu wszystko, co mamy; i tak samo uczynią wszyscy 
w królestwie, którzy są prawdziwymi Portugalczykami. I nie 
dbajmy więcej o wysyłanie posłów do królowej ani o odpo- 
wiedź, jaką przyśle! 

Wówczas pospolity wolny lud, nie słuchając tych, co prze- 
ciwnie odczuwali, poprosił go, aby raczył nazwać się Regentem 
i Obrońcą królestwa. A on widząc ich wielkie pragnienie, a tak- 
że z powodu rady brata Jana i innych, którzy z nim o tym mó- 
wili, obiecał to uczynić, niech się tylko wszyscy zbiorą tego 
dnia w klasztorze św. Dominika, aby mógł im ogłosić, co ma 
zamiar uczynić w związku ze swym pozostaniem, na które tak 
nalegali. A oni odpowiedzieli, że bardzo chętnie to uczynią. 

Gdy zebrało się tego dnia wiele ludu miejskiego w tym klasz- 
torze, wyłożył Mistrz, jak to zamierzał wyjechać z królestwa, 
i racje, dla których chciał to uczynić, jak już mówiliśmy; na- 
stępnie mówił jak to wiele razy go byli prosili, aby został jako 
ich obrońca, i jak on odmawiał z pewnych powodów, które im 
zaraz podał; ale ponieważ oni tak nalegali, aby jednak nie wy- 
jeżdżał i pozostał w mieście, on dla służby i honoru królestwa 
postanowił własnowolnie pozostać, jeśli tylko zapewnią go, iż 
potrafią mu służyć i popierać go w takiej godności i stanie, jak 
należało czynić dla obrony królestwa. 

A oni jednogłośnie, nie czekając, aż jeden przemówi w ich 
imieniu, wszyscy, co tam byli zebrani, głośnym głosem zawo- 
łali, że pragną mu służyć i pomagać mu swymi ciałami i tym, 
co posiadają, aż umrą wszyscy za niego. 

Mistrz wówczas odpowiedział, że ponieważ tak mówią i chcą 
mu służyć, to jemu się podoba przyjąć funkcję ich obrońcy 
i wystawić ciało na każde ryzyko dla honoru królestwa i w ich 
obronie. 

Gdy Mistrz w ten sposób przyjął obowiązek dbania i rządze- 
nia królestwem, wszelki smutek opuścił ludzi, a ich serca już 
nie zamierały od żadnego dawnego strachu; lecz wszyscy weseli, 
ożywieni dobrą nadzieją na szczęśliwe zakończenie, zadbali, aby 



czyn posunąć naprzód, mając ufność wielką, że Bóg ich wspo- 
może. I zaraz powiedzieli Mistrzowi, że ponieważ w mieście jest 
wielu czcigodnych obywateli, którzy tu nie są obecni, trzeba ich 
zwołać do Rady Miejskiej i opowiedzieć, co tutaj postanowio- 
no, aby wszyscy przyjęli to, do czego się oni zobowiązali i co 
chcieli zrobić. Mistrz wyraził chętnie zgodę i następnego dnia 
wszyscy zostali zwołani. 

A gdy byli razem w tej Radzie Miejskiej, opowiedział Mistrz, 
jako to lud go obrał na swego Regenta i Obrońcę i że teraz on 
ich zapytuje, czy mają ochotę przyjąć to wszystko, co lud przy- 

jął. 
Nikt z nich nie odpowiadał, wszyscy milczeli. Niektórzy zaś 

szeptali bardzo cicho z tymi, co przy nich siedzieli. Tak więc 
nikt nie dawał odpowiedzi wskazującej, że zgadza się na to, 
co drudzy zaproponowali. Nie dlatego, aby im się nie podobało, 
że miasto i królestwo będą bronione od nieprzyjaciół, ale dla- 
tego że wszyscy bardzo powątpiewali, czy taka rzecz może się 
udać i być doprowadzona do dobrego końca. 

Lecz prosty lud inaczej o tym sądził, a poza tym obawiali się 
bardzo królowej, że ich pokarze wielkimi udrękami, jak to było 
za czasów króla D. Fernanda, kiedy sprzeciwili się jego mał- 
żeństwu. 

A gdy ci, co zostali zwołani, mieli wątpliwości i nic nie od- 
powiadali na to, co im powiedziano, przybyło tam wielu spośród 
ludu, a wśród nich znajdował się pewien bednarz, którego zwa- 
no Afonso Anes Penedo, który był razem z innymi obecny, kie- 
dy się zebrali w kościele św. Dominika i obwołali Mistrza za 
pana. Onże widząc, że nikt spośród tam obecnych najbardziej 
czcigodnych w mieście nic nie mówi, zaczął spacerować kładąc 
rękę na szpadzie, którą miał wiszącą u boku, i powiedział: 

— Nad czym tak rozmyślacie? I dlaczego nie zgadzacie się 
na to, co przyjęli wszyscy tu obecni? Jak to? Jeszcze macie wąt- 
pliwości, czy przyjąć Mistrza jako regenta tego królestwa i pro- 
sić go, aby wziął na siebie obronę tego miasta i nas wszystkich? 
Wydawać by się mogło, że nie jesteście prawdziwymi Portugal- 
czykami. Mówię wam, że w ten sposób znajdziemy się wszyscy 
pod władzą Kastylijczyków. 



Wówczas jęli rozmawiać o tym między sobą, ale nie dawali 
żadnej odpowiedzi, jaką należało dać, bowiem ta starszyzna 
miasta odczuwała wielki strach z powodów, o jakich już sły- 
szeliście. Wówczas ów bednarz ponownie położył rękę na szpa- 
dzie i powiedział do tych, do których się zwracano o zgodę na 
propozycję: 

— Co wy właściwie chcecie uczynić? Chcecie zgodzić się na 
to, co wam powiedziano? Albo powiedzcie, że się nie zgadzacie, 
bo ja w tej sprawie nie ryzykuję więcej jak gardło, a kto tego 
nie chce przyjąć, powinien zaraz zapłacić swoim, zanim wyjdzie 
z tej sali. 

I wszyscy, co tam byli z ludu, to samo przytwierdzili. 
Ci, co zostali zwołani, widząc wzburzenie, jakie zapanowało, 

i że nie należało im mieć w tym względzie innego zdania, zgo- 
dzili się na wszystko, co tamci postanowili, i tak zostało zapi- 
sane i podpisane ich rękami. 

W ten sposób został Mistrz obwołany Regentem i Obrońcą 
królestwa, w której to regencji i obronie okazał później swoją 
szlachetna odwagę, jak następnie zobaczycie. 

ROZDZIAŁ XXVII 
O tym, jak Mistrz przyjął urzędników do swego domu i jakiego tytułu 

kazał używać w swoich listach 

Po tym, jak Mistrz otrzymał od wszystkich z miasta zgodę, 
że biorą go za pana, zajął się ułożeniem rzeczy dla obrony mia- 
sta i całego królestwa. 

I zaraz uczyniono dwie pieczęcie, jedną wiszącą, drugą płaską, 
z herbami Portugalii, dodając między zamkami krzyż zakonu 
Avis, tak jak to teraz widzicie w użyciu. I zrobił Mistrz swo- 



im kanclerzem Joao das Regras 21, wielkiego uczonego, i roz- 
dzielił inne funkcje między osoby, które uznał za odpowiednie 
do swej służby i korzyści swej ziemi. Tytuł, jaki przyjął i ja- 
kiego zaczął używać we wszystkich listach, był następujący: 
Dom Joao, z łaski Bożej syn wielce szlachetnego króla D. Pe- 
dra, Mistrz kawalerii zakonu Avis, Regent i Obrońca królestw 
Portugalii i Algarve 22. 

Zaraz zostało nakazane w mieście, że dwudziestu czterech 
mężów, dwóch każdego zawodu, będzie miało funkcję bywania 
w Radzie Miejskiej, aby wszystko, co by się postanowiło dla 
dobrego rządzenia i służby Mistrzowi, czynione było za ich 
zgodą. 

Wiele urzędów rozdano różnym osobom, jak to w królestwie, 
które zaczyna się od nowa zakładać, o czym za długo mówić. 

Gdy to się działo, przybyli ci, co zostali wysłani do Alenquer, 
z odpowiedzią i listami od królowej. Mistrz nie chciał ich czy- 
tać i zaraz je podarł. A oni byli bardzo zadowoleni, kiedy zo- 
baczyli, jak z jawnym i uczciwym zapałem przyjmował na sie- 
bie zadanie rządzenia i bronienia tych, co chcieli mu pomóc. 

Tutaj trzeba powiedzieć, że zaraz gdy tylko Mistrz przyjął 
tytuł Regenta i Obrońcy Królestwa, wielu, którzy byli ludźmi 
królowej i jej rodziną, zaraz opuściło miasto i udało się do niej, 
a także do innych miejsc. Opuszczali Lizbonę z powodu wiel- 
kiego wzburzenia, jakie czuli w ludziach, i z wielkiego strachu 
przed królem Kastylii. Zanim wyjechali, zbierali wszystkie swo- 
je rzeczy do skrzyń i w zawiniątka, najgorliwiej jak mogli, 

21 Joao das Regras (?—1404) zpstał potem rycerzem na dworze królew- 
skim i panem kilkunastu twierdz, w tym Cascais i Oeiras w okolicy Lizbony. 
Studiował na uniwersytecie w Bolonii (Lopes wspomina, że powrócił z Bolonii). 
Był profesorem prawa na uniwersytecie w Lizbonie i przyczynił się do ob- 
wołania królem Joao, Mistrza zakonu Avis, o czym będzie mowa. W 1400 r. 
został mianowany przez tegoż protektorem (czyli rektorem) uniwersytetu. Po 
jego śmierci funkcję tę przejął infant Henryk Żeglarz i uprawnienia protektora 
wzrosły wówczas pokaźnie. 

Joao das Regras należy do najwybitniejszych przedstawicieli tzw. nobreza 
da toga, pochodził bowiem z rodziny mieszczańskiej (był spowinowacony z Alvaro 
Pais poprzez swoją matkę). 

22 Król Portugalii nosił od 1268 r. tytuł króla Portugalii i Algarve. Prowincja 
Algarve, odebrana Maurom w 1249 r. przez króla Portugalii i włączona do jego 
królestwa, stała się przedmiotem sporu z Kastylią, który zakończył się podpi- 
saniem traktatu w Badajoz w 1268 r., potwierdzającego jej przynależność do 
Portugalii. 



i składali je do schowania w domach swoich przyjaciół. A wie- 
lu z tych, co przystąpili do Mistrza, dowiedziawszy się o takich 
skarbach od niektórych, którzy je odkryli, prosili go, aby im 
dar z nich uczynił. Mistrz, niewiele zwlekając, nie wiedząc, czy 
było to dużo, czy mało, dawał im, o co prosili. I wielu uzyskało 
bardzo dużo skarbów. 

Alvaro Pais, który wielce był pomocny w czynach Mistrza, 
o czym już słyszeliście, widząc, jak zaczynały się te prośby i jak 
niektórzy mówili Mistrzowi, aby nie rozdawał tak tych dóbr, 
bo o wiele lepiej jemu by posłużyły, rozmawiając z nim któregoś 
dnia powiedział: 

— Panie, przyjmijcie radę, a będzie wam bardzo pomocna, 
by prowadzić dalej wasze sprawy. 

— Co to za rada? — powiedział Mistrz. — Jeśli będzie do- 
bra, bardzo się będę cieszyć. 

— Panie — powiedział Alvaro Pais — uczyńcie w taki spo- 
sób: dawajcie to, co nie jest wasze, przyrzekajcie to, czego nie 
macie, i przebaczajcie temu, co wam nie zawinił; to będzie wam 
wielce pomocne w tych sprawach, w jakich musicie postana- 
wiać. 

Mistrz powiedział, że rada wydaje mu się bardzo dobra, i tak 
robił. Wszędzie bowiem, gdzie się za nim opowiedziano, rozda- 
wał dobra osób, które przystały do królowej lub do króla Ka- 
stylii. A w listach nadania mówił: „Ponieważ nam nie służąc 
przystał do króla D. Juana, któren się zwie królem Kastylii.'' 
I obiecywał urzędy oraz ziemie i inne rzeczy, jakie miał na- 
dzieję zdobyć później; przebaczał zabójstwa i złe czyny tym, 
którzy o to prosili, jednak nie oszczerstwo ani zdradę; i gdy nie 
były dokonane przed pierwszym grudnia, kiedy to zabił hrabie- 
go Joao Fernandesa, roku tysiąc czterysta dwudziestego pierw- 
szego 23, i pod warunkiem, aby w pewne wyznaczone dni przy- 
byli do Lizbony służyć na swój koszt tak długo, jak trwać bę- 
dzie wojna. 

Spośród dóbr, które schowano, Mistrz dostał wielki skarb hra- 
biny, żony hrabiego Joao Afonso Telo, brata królowej; został 
schowany w kościele św. Dominika, kiedy królowa wyjechała 

23 To znaczy 1383 r. 



do Alenquer, a było tam wiele srebra i złota, klejnotów i dro- 
gich kamieni i innych rzeczy. I chociaż złożono je potajemnie 
w ukrytym miejscu, nad główną bramą od wewnętrznej strony, 
między łukiem a dachem, nie zbrakło takiego, co go odkrył, 
i cały zaniesiono do Mistrza. 

ROZDZIAŁ XXIX 
O tym, jak królowa wysłała Goncalowi Vasquesowi de Azevedo posłanie, 
zanim udała się do Santarem, i co ten powiedział tamtejszemu ludowi 

Pewne jest, że wszelką historię lepiej jest zrozumieć i zapamię- 
tać, gdy jest doskonale uporządkowana, niż jeśli jest podana 
innym sposobem. A chociaż naszą intencją jest, aby ta, którą 
chcemy pisać, była podana w dobrym i jasnym stylu, to jednak 
tak wiele wydarzeń nasuwa się nam [pod pióro], szczególnie 
w tym okresie, że odwodzą nasze pragnienie i naszą wolę od 
tego porządku. Bo [oto] król Kastylii nadchodzi, by wkroczyć 
do Portugalii; Nuno Alvares24 również zmierza ku Lizbonie; 
tymczasem Mistrz i lud Lizbony trudzą się nad zdobyciem zam- 
ku; buntują się miasteczka przeciwko alkadom zamków w całym 
królestwie; powstają związki jednych przeciw drugim, odbywa 
się wiele innych rzeczy w jednym czasie i w ten sposób nakła- 
dają się na siebie i nie można ich opowiedzieć wedle dni, w ja- 
kich się wydarzyły. 

Sądzimy, że choć to się niektórym nie podoba, lepiej jest po- 
24Nuno Alvares Pereira (1360—1431) jest narodowym bohaterem Por- 

tugalii, największym rycerzem w historii tego kraju, a może Europy. Jego woj- 
skowe talenty pozwoliły na wygranie wojny z Kastylią, bez niego Mistrz 
zakonu Avis nigdy by nie został królem Portugalii. Toteż został wynagrodzony 
niezwykle szczodrze, gdyż później należała do niego nieomal połowa kraju. 
Córka jego Beatriz została wydana za bastarda króla Joao, co dało początek 
najmożniejszej rodzinie w Portugalii, książąt de Braganca, której przedstawiciel 
zasiąść miał na tronie w 1640 r. Sam Nuno Alvares zakończył życie w zbudo- 
wanym przez siebie klasztorze w centrum Lizbony. W 1918 r. został beaty 
fikowany. 



wiedzieć najpierw o jednych, a potem o innych, miast je po- 
gmatwać i zaciemnić, aż stałyby się trudniejsze do zrozumienia. 

Dlatego zaprowadźmy najpierw królową do Santarem, a po- 
tem powiemy o wielce godnym pochwały Nuno Alvaresie, jak 
przybył do Mistrza do Lizbony, a potem o zdobyciu zamku i tak- 
że o innych rzeczach, tak jak najlepiej nam się uda. 

Teraz wiedzcie, że kiedy do królowej doszły słuchy, iż ci 
z miasta wzięli Mistrza na swego Regenta i Obrońcę i że on 
w swoich listach już używał tego tytułu, zrodziła się w jej ser- 
cu nowa burza i przemożne zamiary, aby mu zło wyrządzić; 
jednak rozmyślając wiele i poddając się rozwadze, postanowiła 
odjechać z Alenquer i udać się do Santarem. 

A ponieważ ludzie z tego miasteczka przedtem powstali prze- 
ciw alkadowi, kiedy na jej rozkaz niósł sztandar przez miasto, 
jak to już słyszeliście25, i nie była pewna, czy jej sprzyjali, 
raczej powątpiewała w to bardzo z powodu tego, co zrobili, zde- 
cydowała, że dobrze będzie dowiedzieć się w jakiś sposób o ich 
uczuciach, zanim dojedzie do miasta. Napisała do Goncala Vas 
quesa de Azevedo, który był alkadem w Santarem, aby poroz- 
mawiał ze znaczniejszymi tej miejscowości w sposób, jaki mu 
się wyda najlepszy, i dowiedział się, jaka jest ich wola, skoro 
tak przeciw niej występowali; a czego się dowie, niech jej 
doniesie, jak to jest obowiązany czynić. 

Goncalo Vasques kazał pewnego dnia powiedzieć tym najlep- 
szym w mieście, aby zebrali się wszyscy jednego dnia w koście- 
le św. Jana z Alpramu, bo chce z nimi o czymś pomówić; a kie- 
dy tam poszli razem, zwołał ich na wielki podwórzec kościelny 
otoczony murem i tak im powiedział: 

— Ludzie zacni! Wiecie, że jestem waszym sąsiadem, pocho- 
dzę z tego królestwa i mam tutaj swoje dobra i domy, tyle 
i więcej niż w innych stronach, z którego to powodu zawsze by- 
łem i jestem życzliwy temu miejscu i jego mieszkańcom; i wierz- 
cie, że wszystko, co dla waszego honoru i korzyści mógłbym zro- 
bić, zrobiłbym z wielkim ukontentowaniem. Otóż, przyjaciele, 
gdy tej nocy leżąc rozmyślałem o różnych moich sprawach, 
myślałem również o waszym i moim honorze, o pomocy dla 

25 Opisane w Kronice Króla Pana Dom Fernanda. 



wszystkich mieszkańców i o jednej rzeczy, która jest następu- 
jąca. A jeśli się wam wyda, że to, co wam powiem, jest dobre, 
to będzie pewne jak imię Boga; jeśli inne wyda się wam lepsze, 
cokolwiek wy postanowicie, ja zgodzę się z wami, bowiem we 
wszystkim dobrym, jakie ma spotkać to miejsce, chcę mieć swój 
udział, a nawet działać społem, jeśli będzie trzeba; dlatego po- 
stanowiłem wam to powiedzieć. 

Wiecie dobrze, co się przydarzyło królowej niedawno w Liz- 
bonie i że Mistrz zabił hrabiego Joao Fernandesa w zamku, gdzie 
miała siedzibę; słyszeliście już wszystko, co potem nastąpiło, 
i że królowa wyjechała stamtąd i przybyła do Alenquer. A że 
mieszkańcy Lizbony zrobili to i inne powstania, jak dobrze wie- 
cie, nie ma w tym nic dziwnego, bo tam ludzie są bardzo nie- 
roztropni, wypowiadają różne nierozsądne opinie i robią zamie- 
szanie. A że królowa jest w Alenquer, które nie jest miejscem, 
gdzie by ona mogła przebywać tak zaszczytnie, jakby przebywa- 
ła tutaj, wydaje mi się słuszne i dobre, żebyście wysłali prośbę, 
aby z łaski swojej przybyła do tego miasta, mówiąc, jako wam 
się wydaje, że nie jest zaszczytne dla niej ani korzystne być 
tak blisko Lizbony w tym miejscu, w którym przebywa; że na 
wszelki wypadek bezpieczniejsza będzie tu niż tam, gdzie jest; 
a czy ona przyjmie waszą prośbę, czy nie, zawsze będzie wam 
wdzięczna i będziecie za to chwaleni. A ponieważ uważałem, 
że to byłby zaszczyt dla was i dla mnie, postanowiłem wam to 
powiedzieć, a wy uczynicie, jak zechcecie. 

Wówczas wszyscy odpowiedzieli, że bardzo dobrze mówi, że 
zgadzają się na to i powiedzą to w liście. A on odpowiedział, 
że skoro tak jest, to on będzie posłańcem i opowie królowej 
o ich dobrej woli, jaką wyczuł, aby dla jej honoru i służby 
wszystko uczynić, co będą mogli. 

Wyjechał więc Goncalo Vasques mówiąc, że udaje się z tego 
powodu wcześniej do Alenquer, niż myślał. A kiedy przyjechał 
i opowiedział królowej, jaką dali odpowiedź, była bardzo zado 
wolona; i kazała im powiedzieć w liście, że dziękuje bardzo 
za to, co napisali, i za okazaną dobrą wolę w służeniu jej, te 
uważa ich za dobrych i lojalnych i żeby byli pewni, że uczyni 
im za to wiele łask, o cokolwiek by ją poprosili. 



ROZDZIAŁ XXX 
O tym, jak królowa wyjechała z Alenquer do Santarem, i o tym 

co powiedziała ludziom z Alenquer, zanim wyjechała 

Królowa, kiedy się dowiedziała od alkada Santarem Gongalo 
Vasquesa, że ci z miasta gotowi są jej służyć i że bardzo ich 
ucieszy jej przyjazd, kazała przygotować do wyjazdu z Alen- 
quer po Bożym Narodzeniu, zostawiając jako alkada zamku Va 
sco Peresa de Camoes, a jako strażnika miasta Martima Gon 
calvesa de Ataide. 

A zanim wyjechała, kazała wezwać znaczniejszych ludzi mia- 
sta i powiedziała im te słowa: 

— Przyjaciele, dobrze wiecie, że to miasto jest moje i wy 
wszyscy jesteście moimi sługami. Poza tym widzicie, jakie pa- 
nuje zamieszanie w Lizbonie, jak powstali wraz z Mistrzem, 
który nie wiem — tak powiedziała — czy jest mistrzem wy- 
strzałów, czy moździerzy. I zdumiewa mnie furia czy głupota, 
która ich do tego skłoniła. Jednak wy nie przejmujcie się ich 
głupotą ani powstaniem, jakie zrobili, ale bądźcie dobrzy i lo- 
jalni, jak zawsze byliście, a uczynicie wiele dla swojej korzyści 
i honoru, i mojej służby, za którą zawsze odpłacę wam wielu 
łaskami, kiedy mnie o nie poprosicie. 

Wówczas odpowiedzieli, że miasto i oni wszyscy do niej należą 
i będą jej służyć. I że za nikim innym się nie opowiedzą i nie 
wyznaczą innej władzy jak jej, będącej ich panią. 

Na co odparła, iż bardzo im dziękuje, i zaraz udała się do 
Santarem. Z nią pojechali hrabiowie jej bracia, admirał micer 
Lancarote, Joao Afonso Pimentel, Joao Goncalves de Obidos 
i wszyscy, którzy należeli do Casa do Desembargo26 w Lizbo- 

26 Casa do Desembargo — najwyższy trybunał królestwa, działający 
przy dworze. Sędziów było podówczas dwóch, a trzeci pojawiał się tylko w wy- 
padku, gdy sprawy wymagały ponownego rozpatrzenia. Sędziowie ci spełniali 
zresztą inne funkcje, bowiem m.in. decydowali o odpowiedziach na petycje 
przedkładane królowi, zatwierdzali przywileje, zatwierdzali innych sędziów itd. 



nie, i kilku innych rycerzy i giermków, jednak razem mało 
ludzi. 

A kiedy przybyła do Santarem, wyszli jej naprzeciw najznacz 
niejsi w mieście i Żydzi z Pięcioksięgiem. Jechała na mule 
jucznym, przykryta szeroką czarną peleryną takim sposobem, że 
nie widać było twarzy, i tak dojechała do zamku. A Goncalo 
Vasques, który był alkadem, poprosił, aby go zwolniła od służby, 
co na piśmie zostało mu dane. Królowa wówczas tam zamiesz- 
kała, a Goncalo Vasques udał się do swego domu. 

Hrabia D. Joao Afonso zatrzymał się w Alcacova, która to 
osada była wówczas ludna i otoczona murami. I nie pozwalano 
wychodzić ani wchodzić nikomu, chyba że posłańcowi, i strze- 
żono osady co noc z obawy przed ludźmi z Lizbony, którzy byli 
przeciwko królowej. A hrabia [de Neiva e Faria] D. Goncalo 
wiedząc, że król Kastylii nadciąga, i nie wiedząc, jak się sprawy 
potoczą, po kilku dniach wyjechał stamtąd udając się do 
Coimbry. 

Obecnie wypada przestać mówić o tym, aby opowiedzieć 
o Nuno Alvaresie, tak o jego pochodzeniu i wychowaniu, jak 
i o jego przybyciu do Mistrza w Lizbonie. 

ROZDZIAŁ XXXII 
Z jakiego rodu pochodził Nuno Alvares i kim byli jego ojciec i matka 

Jeśli chcemy rozpatrywać jego ziemskie czyny, musimy wziąć 
pod uwagę, że przede wszystkim trzeba się dowiedzieć o po- 
chodzeniu tego człowieka, zanim więc opowiemy o jego zaletach 
godnych pochwały, spójrzmy, kim byli jego ojciec i matka 
i kto jeszcze od nich pochodził. 

Kiedyś w Portugalii żył dobry i wielki pan, szlachetnego 
pochodzenia i rodu, który zwał się D. Goncalo Pereira. Ten 
posiadał wielki dom i był wysokiego stanu, a towarzyszyło 



mu zawsze wielu dzielnych krewnych oraz domowników, był 
bardzo hojny i uczynny tak dla swoich jak i dla obcych, do 
tego stopnia, że dowody jego hojności zostały opisane; pewnego 
dnia na przykład, gdy był w Pereira, ofiarował sześćdziesiąt 
koni bliskim sobie szlachcicom. 

Pochodził ze starego rodu, kto chce wiedzieć więcej, niech 
zajrzy do Księgi Genealogicznej Szlachty 27, rozdział dwudziesty 
pierwszy, paragraf jedenasty, i tam się dowie dokładnie. Miał 
wielu synów, o których nie będziemy mówić, z wyjątkiem 
jednego, którego zwali, jak ojca, D. Goncalo Pereira; był on 
arcybiskupem Bragi28 i jednym z większych prałatów, jacy 
działali w Portugalii. 

Ten arcybiskup D. Goncalo Pereira miał syna, którego zwano 
D. Alvaro Gongalves Pereira; był on przeorem zakonu Szpi- 
talników, bardzo czcigodny, obfitujący w bogactwa i różne za- 
lety. Odbył podróż na wyspę Rodos w orszaku wielu giermków 
i innych ludzi, w tym dwudziestu pięciu na koniach, bardzo 
wspaniale. W nagrodę za swoje mężne czyny otrzymał tam 
godność wielkiego mistrza tego zakonu. 

Kiedy został przeorem, uczynił wiele dobrego dla chwały 
zakonu, między innymi [zbudował] zamek w Meira, nieźle 
ufortyfikowany i bardzo ładny, oraz rezydencje i siedzibę 
w Bom Jardim, nie opodal Serta, miejsce piękne i miłe dla 
oka; a także warowny gród w Flor de Rosa 29 obok Crato, silnie 
ufortyfikowany, dobrze zbudowany, gdzie wzniósł wielki koś- 
ciół wotywny na cześć Najświętszej Panny, i aby ją jeszcze 
bardziej uczcić, założył nową komandorię, wyposażoną w liczne 
dobra, jakie jej nadał, aby komandor mógł godnie żyć. 

27 Livro dos Linhagens do Conde D. Pedro, w: Portugaliae Monumenta Hi 
storica, cz. I, Scriptores, wyd. I, Lizbona 1856. 

28 Już około 400 r. biskup Bragi sprawował władzę kościelną nad całą północną 
częścią obecnej Portugalii. Braga była stolicą Swewów, gdy w V wieku znaleźli 
się na Półwyspie Iberyjskim. Tam władca Swewów porzucił arianizm i prze- 
szedł na katolicyzm. W 538 r. po raz pierwszy papież nazywa biskupa Bragi 
metropolitą. W II poł. XIII w. był tutaj archidiakonem, a później biskupem 
Pedro Juliao, zwany również Pedro Hispano, który w 1271 r. został papieżem 
jako Jan XXI. Od 1346 r. biskup metropolita Bragi uważa ją za siedzibę arcybi- 
skupstwa, a siebie za prymasa całej Hispanii (to znaczy Półwyspu Iberyjskiego). 
Do dziś Braga jest siedzibą prymasa Portugalii, który zresztą dalej podpisuje 
się: primaz das Espanhas. 

29 Należący do zakonu Szpitalników. 



Ów przeor D. Alvaro Goncalves był zausznikiem trzech 
królów Portugalii, to znaczy: króla D. Afonsa, króla D. Pedra 
i króla D. Fernanda. Żył długo i miał trzydziestu potomków, 
synów i córki: wśród nich był D. Pedro Alvares, który po ojcu 
został przeorem zakonu Szpitalników, a potem mistrzem za- 
konu Calatravy w Kastylii. Był on synem pewnej matki za- 
konnej; a Nuno Alvares, syn innej matki zakonnej, którą zwano 
Irią Goncalves, pochodzącej z Elvas, urodził się w czerwcu 
1398 r. [to znaczy w 1360 r.]. 

Owa matka była bardzo szlachetną panią, tak wobec Boga, 
jak wobec ludzi, żyła w wielkiej czystości i abstynencji, roz- 
dając wielkie jałmużny i wiele poszcząc, nie jedząc mięsa ani 
nie pijąc wina przez lat czterdzieści. 

ROZDZIAŁ XXXIII 
O tym, jak Nuno Alvares został przywieziony na dwór króla D. Fernanda 

i jak otrzymał zbroję z rąk królowej D. Leonor 

Ten D. Alvaro Goncalves Pereira, przeor, był — jak mówią 
w niektórych księgach — mądry i roztropny, a mówią też, że 
był astrologiem taką wiedzę znającym i kiedy mu się rodzili 
synowie, starał się poznać horoskop niektórych. 

Dzięki swej wiedzy przewidział, że będzie miał syna, który 
będzie zawsze zwyciężał we wszystkich czynach zbrojnych, 
w jakich weźmie udział, i nigdy nie zostanie pokonany. Mówią 
też, jakoby D. Alvaro Goncalves zawsze sądził, że ta cnota 
przypadnie D. Pedro Alvaresowi, temu synowi, który po jego 
śmierci został przeorem, i w takim mniemaniu go miał, jako 
jedynego wśród swoich synów. 

Inni piszą o tym przeciwnie — i ta opinia wydaje się słusz 
niejsza — mówiąc, że w domu tego przeora D. Alvara Gon- 



calvesa przebywał wielce uczony i znający się na rzeczy 
astrolog, którego zwano mistrzem Tomaszem. I od niego do- 
wiedział się przeor, że jeden z jego synów ma zwyciężać we 
wszystkich bitwach i że miał nim być Alvares.30 

Jasne jest, że tak być musiało, bo kiedy przeor D. Alvaro 
Goncalves przybył na dwór króla D. Fernanda, by powierzyć 
mu swoje sprawy, poprosił o łaskę, aby król przyjął na służbę 
dworską Nuna Alvaresa, co królowi się spodobało i zezwolił 
na to. 

Przeor powrócił na swoje ziemie i zarządził wyjazd syna na 
dwór, a zanim go zabrał, wezwał Martima Gongalvesa do 
Carvalhal, wuja Nuna Alvaresa, brata jego matki, i kazał mu 
przysiąc, że nigdy nie powie Nuno Alvaresowi pewnej rzeczy, 
którą mu odkryje, a gdy ten obiecał zachować ją w sekrecie, 
wtedy mu przeor powiedział, że chce zabrać syna na dwór, 
a jego jako guwernera, aby go uczył, i prosi go, aby wziął na 
siebie to zadanie i dobrze go wychowywał, bo wie z pewnością, 
że ten syn będzie miał takie szczęście, iż ze wszystkich bitew, 
w jakich weźmie udział, zawsze wyjdzie zwycięsko, pod wa- 
runkiem, by zdał się na Boga we wszystkim, co będzie robił, 
i nic nie uczynił, co Bogu byłoby przeciwne. 

Tak zarządziwszy, pojechał przeor na dwór, kiedy D. Fer- 
nando wojował z królem D. Henrykiem31, przejechał przez 
Santarem i zabrał pewnych ludzi ze sobą i niektórych ze swych 
synów, między nimi był zaś ów Nuno Alvares, młodzieniec 
trzynastoletni, który nigdy jeszcze nie nosił broni. 

A kiedy ludzie króla Kastylii zmierzali ku Lizbonie, gdzie 
już znajdował się ich pan, kazał przeor Nunowi Alvaresowi, 
mimo że był młody, by pojechał konno z swoim bratem Diogo 
Alvaresem, dobrym rycerzem zakonu, a także z kilkoma ludźmi 
swego domu, którym kazał jechać z nimi, aby zobaczyli, jak 
się przedstawiają ci Kastylijczycy. A kiedy pojechali tam, 
gdzie niektórzy mówili, że przejeżdżali Kastylijczycy, nie wi- 
dzieli ani jednego i wrócili do miasta. 

I gdy przybyli do zamku, gdzie król razem z żoną mieli wów- 

30 Rzeczywiście Nuno Alvares nigdy nie przegrał żadnej bitwy w polu. 
31 Chodzi o króla Kastylii, Henryka II. 



czas siedzibę, a siedzieli właśnie przy stole i kazali ich wezwać, 
zapytali, gdzie byli i co znaleźli tam, gdzie byli, odpowiedzieli 
na wszystkie pytania, jakie im zadano. 

Królowa D. Leonor, rozmawiając o tym, jako że była ko- 
bietą bardzo dworną i o słowie wdzięcznym, powiedziała do 
króla niby żartem, że chciałaby mieć Nuna Alvaresa za 
giermka; król odpowiedział, że dobrze zrobi, a on weźmie sobie 
za rycerza jego brata, Diogo Alvaresa. Wówczas królowa po- 
wiedziała do Nuna Alvaresa, że chce go własną ręką pasować 
na swojego giermka i że nie chce, aby z innych rąk otrzymał 
zbroję, tylko z jej własnych. Nuno Alvares, choć był młody, 
kiedy to usłyszał, odparł, że uważa to za wielką łaskę, i oby 
Bóg pozwolił, by mógł jej dobrze i zaszczytnie służyć, i ucało- 
wał obie jej ręce. 

Królowa chcąc od razu dokonać tego, co powiedziała, kazała 
przynieść zbroję stosowną dla Nuna Alvaresa, ale że był bardzo 
młody, nie mogli znaleźć odpowiednio małej. Wówczas powie- 
dziano królowej, że Mistrz zakonu Avis ma zbroję z czasów 
swojej młodości i będzie ona dobra dla Nuna Alvaresa, a ona 
kazała o nią poprosić. 

A gdy ją przyniesiono, zaraz ją dała Nunowi Alvaresowi. 
W ten sposób z rak królowej D. Leonor otrzymał pierwsze 
uzbrojenie: od tego czasu zawsze nazywała go swoim 
giermkiem. 

ROZDZIAŁ XXXIV 
O tym, jak przeor namówił swego syna, aby się ożenił, jak ten na to się 

zgodził i ożenił się z D. Leonor d'Alvim 

Gdy tak Nuno Alvares przebywał na służbie na dworze króla, 
a miał nieco ponad szesnaście lat, zdarzyło się, że owdowiała 
pewna dama z okolic Entre Douro e Minho, która zwała się 



D. Leonor d'Alvim, a była żoną dobrego rycerza, co się zwał 
Vasco Goncalves de Barroso. 

Ta dama była z dobrej rodziny i pełna różnych cnót, dość 
bogata w dobra tego świata, tak ruchome, jak i nieruchome. 

Przeor, zasłyszawszy o jej dobrej sławie i bogactwie, posłał 
zaproponować jej małżeństwo ze swym synem Nuno Alvaresem. 
A kiedy Joao Fernandes, komandor zakonu Flor de Rosa 32, 
zaproponował jej małżeństwo w imieniu przeora, dama odrze- 
kła, aby zwrócono się z tym do króla, a co on rozkaże, ona 
się nie sprzeciwi. Powrócił Joao Fernandes z takim posłaniem 
i przeor zwrócił się do króla, prosząc go, aby raczył poprzeć go 
w tej sprawie. Król zgodził się i kazał wezwać listem 
D. Leonor. 

W tym czasie kiedy przeor pertraktował, Nuno Alvares prze- 
bywał w domu nic o tym nie wiedząc. Pewnego dnia przeor 
wezwał syna, gdy nikogo innego nie było z nimi, i tak mu po- 
wiedział: 

— Nuno, mimo że jesteś młody, i to bardzo młody, wydaje 
mi się, że byłoby dobrze i byłaby to służba Bogu, a zaszczyt 
dla ciebie, gdybyś się ożenił. A ponieważ jest pewna bardzo 
szlachetna dama w Entre Douro e Minho, młoda i wielkiej 
dobroci, chciałbym, abyś, jeśli Bogu się spodoba, z nią się 
ożenił. I dlatego chcę wiedzieć, co ty o tym sadzisz. 

I nic więcej nie powiedział. 
Nuno Alvares będąc z natury swojej powściągliwy, był nim 

tym bardziej w stosunku do swego ojca, a poza tym bardzo 
grzeczny i posłuszny; a kiedy usłyszał, co mu mówił, nieco 
się stropił, po pierwsze z powodu wstydu przed ojcem; po 
drugie, gdyż mówił mu o małżeństwie, które było zupełnie 
odległe od jego zamiarów. Był w tym czasie bardzo młody 
i zajęty wyłącznie tym, by ubrać się ładnie, tak jak i jego 
towarzysze, a poza tym jeździć konno oraz polować na drobnego 
i grubego zwierza; nic nie wiedział o kobietach, do tego czasu 
nie miał nic wspólnego z kobietami i miłością, nawet w wy- 
obraźni. Ale czytywał często księgi z opowieściami, specjalnie 

32 To znaczy zakonu Szpitalników, którego siedziba znajdowała się w Flor 
de Rosa na terenie ziem Crato. 



historię Galahada, gdzie mówi się o Okrągłym Stole. A ponie- 
waż w nich znajdował, iż Galahad z powodu cnoty dziewictwa 
dokonał wielkich i sławnych czynów, których inni dokonać nie 
mogli, bardzo pragnął upodobnić się do niego w jakiejś mierze; 
wielokrotnie rozmyślał, aby pozostać czystym, jeśli Bóg mu 
zezwoli. Dlatego był myślą bardzo odległy od tego, o czym 
mówił mu ojciec w sprawie małżeństwa; jednak aby mu być 
posłusznym i dać odpowiedź na pytanie, powiedział mu tak: 

— Panie, mówicie mi o małżeństwie, o czym nie myślałem; 
przeto proszę was o łaskę, abyście dali mi czas o tym pomyśleć, 
a wtedy wam odpowiem. 

Ojciec pochwalił go za dobrą odpowiedź, a jednocześnie 
dziwił się bardzo, że tak mu odpowiedział będąc tak młodym 
mężczyzną. 

W rozmowie z jego matką, Irią Goncalves, opowiedział jej 
o tym, co się zdarzyło między nimi, polecając jej przekonać 
go, by wyraził zgodę na to małżeństwo. Matka mówiła z nim, 
a że nie mogła go przekonać ani odwieść od pierwszej intencji, 
mówili z nim również Alvaro Pereira, jego kuzyn, i Alvaro 
Gil de Carvalho, którego darzył wielką przyjaźnią, i z powodu 
ich upartych namów zgodził się, ponieważ tak ojcu się podo- 
bało. 

Wówczas przybyła D. Leonor de Alvim do Vila Nova da Rain 
ha, gdzie znajdował się król ze swoją żoną. Dobrze ją przyjęli 
i zaraz dali znać przeorowi, który przybył z Nuno Alvaresem, 
swoim synem. Jak tylko się zjawili, małżeństwo się odbyło 
i Nuno Alvares pojął ją za żonę bez większych uroczystości, 
bo była wdową. 

Następnego dnia udał się przeor razem z synem i synową 
na ziemie zakonu, do miejsca, które zwą Bom Jardim, i tam 
poznał Nuno Alvares swoją żonę, którą odtąd można było na- 
prawdę zwać panią, albowiem choć przedtem tak była nazy- 
wana, była w istocie panną, gdyż jej pierwszy mąż nigdy jej 
nie poznał w ten sposób, co ukrywała z wrodzonej dobroci. 

[Nuno Alvares brał udział w wojnach z Kastylią za 
czasów króla Fernanda, wyróżniając się wyjątkową od- 
wagą. Nie wziął udziału w spisku na życie Joao Fer- 



nandesa de Andeiro tylko dlatego, że Mistrz zakonu 
Avis, którego miał się stać najcenniejszym popleczni- 
kiem, zbyt długo się zastanawiał i zwlekał, o czym F. Lo- 
pes pisze w rozdziale IV tej kroniki.] 

ROZDZIAŁ XXXVI 
O tym, jak Nuno Alvares dowiedział się, że hrabia Joao Fernandes został 

zabity, i o rozmowie, jaką miał na ten temat ze swym bratem 

Gdy Nuno Alvares opuścił Lizbonę, bowiem nie udało się zor- 
ganizować zabicia hrabiego Joao Fernandesa [de Andeiro], kiedy 
to rozmawiał na ten temat z Mistrzem, jak to mówiliśmy w swo- 
im czasie, połączył się ze swym bratem D. Pedro Alvaresem33 

w miejscu, które zwą Ponteval, dwanaście mil od miasta. 
A kiedy tam byli, przybył Goncalo Tenreiro od królowej 

z posłaniem do przeora, aby zgłosił się do jej służby, a ona na- 
grodzi go za to licznymi łaskami, a także skłoni do łask swego 
syna [zięcia], króla Kastylii. Z tego posłania Nuno Alvares i licz- 
ni inni, towarzyszący przeorowi, byli bardzo niezadowoleni; spe- 
cjalnie Nuno Alvares, któremu się ono bardzo nie podobało, i to 
tak dalece, że nie mógł się powstrzymać, aby nie powiedzieć 
przeorowi, że nie byłoby dobrze posłuchać takiego wezwania. 
Ale przeor, nie przywiązując wagi do jego słów ani nie odpo- 
wiadając, wyjechał stamtąd i udał się do Santarem 34. 

Gdy znajdowali się w tym Ponteval, Nuno Alvares miał sie- 
dzibę w Santa Maria de Palhais. I pewnego dnia po południu, 
po obiedzie, wyszedł Nuno Alvares przejść się nad brzegiem 
morza w kierunku kościoła św. Irii. A przechodząc koło drzwi 
pewnego płatnerza zobaczył u niego szpadę bardzo czystą i do- 

33 Przeorem zakonu Szpitalników. 
34 To znaczy do królowej. 



brze wyostrzoną; wziął ją do ręki i zapytał, czyby nie uczynił 
tego samego i z jego szpadą. A ten odpowiedział, że tak, i to 
jeszcze lepiej. Nuno Alvares zaraz posłał po nią i kazał mu ją 
wyostrzyć. 

Następnego dnia powrócił tam Nuno Alvares po południu 
i znalazł szpadę wyostrzoną według swojej woli. Wziął ją w rękę 
bardzo zadowolony i kazał swemu słudze, aby dobrze zapłacił 
cziowiekowi za pracę. Płatnerz odparł: 

 — Panie, ja tymczasem nie chcę od was żadnej zapłaty; ale 
odejdziecie stąd w dobrą godzinę i powrócicie hrabią de Ourem, 
a wtedy mi zapłacicie, jak na to zasługuję. 

— Nie nazywaj mnie panem35 — odparł Nuno Alvares — 
gdyż nim nie jestem. Chcę jednak, aby ci dobrze zapłacono. 

— Panie — odpowiedział — mówię wam prawdę i tak nie- 
długo się stanie z wolą boską. 

I tak się stało, jak powiedział, bo niebawem powrócił tam 
jako hrabia de Ourem i zapłacił mu dobrze za naostrzenie szpa- 
dy, jak się dalej dowiecie. 

W tym czasie nadeszły wieści z Santarem, że Mistrz zabił 
hrabiego Joao Fernandesa i że na pewno zostali zabici biskup 
Lizbony i inni. 

Nuno Alvares, gdy to usłyszał, udał się zaraz do przeora, swe- 
go brata, opowiedzieć mu te wiadomości, mówiąc, że to było 
dzieło Boga, któremu spodobało się wspomnieć o królestwie Por- 
tugalii, bo ci z miasta chcieli obwołać Mistrza swym Regen- 
tem i Obrońcą, aby bronić królestwa od króla Kastylii, o któ- 
rym wieść niosła, że nadchodził. A ponieważ na taką rzecz się 
zanosiło, prosi go, aby z łaski swojej udał się do Mistrza, aby 
mu pomóc w obronie królestwa. 

Przeor nie przejął się tym, co mu powiedział, mówiąc, że 
sprawa jest niebezpieczna i jest złym początkiem dla wszyst- 
kich oraz że spowoduje wielkie szkody dla królestwa i nie ma 
sensu myśleć, że taki czyn może się udać. Nuno Alvares od- 
rzekł, że nie ma w tym nic złego, a Mistrz postąpił słusznie 
i tak właśnie, jak powinien, by pomścić hańbę króla, swojego 
35 Nuno Alvares był wówczas giermkiem, a ci nie mieli prawa do tytułu pana. 



brata, i przygotować się do obrony królestwa, które jego dzia- 
dowie z takim trudem zdobyli; a Portugalia zawsze była króle- 
stwem niepodległym, niezależnym od Kastylii, i nie ma powo- 
du, żeby teraz miała się stać zależna. 

Odpowiedział przeor, że nie warto o tej sprawie mówić, bo 
Portugalia nie jest w mocy obronić się przed królem Kastylii, 
który jest tak potężnym królem, a poza tym ma za sobą więk- 
szą część Portugalii z powodu przysięgi, jaka mu złożono zgod- 
nie z zawartymi traktatami. 

Nuno Alvares odrzekł, że te przysięgi nie musza być dotrzy- 
mane, bo król złamał traktaty, i wszyscy szlachcice mogą po- 
móc Mistrzowi nie zasługując na żadną naganę, a on z łatwością 
mógłby zebrać tysiąc ciężko zbrojnych i wielu z piechoty, z któ- 
rymi mógłby wydać bitwę. I lepiej, żeby Mistrz zaryzykował 
działanie razem z nimi wszystkimi i walczył z królem Kastylii, 
niż stać się poddanymi Kastylijczyków, którzy później mogliby 
z nimi robić, co im się podoba. 

Przeor powiedział, że wszystko nie tak się przedstawia, aby 
można było zacząć takie działanie i doprowadzić je do bezpiecz- 
nego końca; więc żeby nie mówił mu więcej o tej sprawie. 

Nuno Alvares widząc, że intencje przeora są bardzo odmien- 
ne od jego własnych, powiedział do swego [drugiego] brata Dio- 
go Alvaresa, aby się jednak udali do Mistrza. Ten uznał, że 
to mu odpowiada, i tak się ułożyli. 

ROZDZIAŁ XXXVII 
O tym, jak Nuno Alvares odkrył przed swymi ludźmi, że zamierza udać 

się do Lizbony, aby służyć Mistrzowi 

Przeor udał się na swoje ziemie przez Golega, a Nuno Alvares 
i Diogo Alvares, jego bracia, nie pojechali z nim i skierowali się 



— tak jak to przedtem między sobą ułożyli — do Lizbony, gdzie 
znajdował się Mistrz. A kiedy oddalili się już o trzy mile, Diogo 
Alvares pożałował swego odjazdu i powiedział, że chce powró- 
cić do swego brata przeora. Nuno Alvares, który nie mógł go 
odwieść od tego zamiaru, musiał się z nim pożegnać. 

Tego dnia przenocował w wiosce, którą zwą Eireira. Tam od- 
wołał na bok swoich giermków i powiedział: 

— Przyjaciele, chcę wam powierzyć pewien sekret i wielki 
czyn, o jakim w swoim sercu myślę, a jest on taki: widzi mój 
umysł bardzo głęboką studnię pełną ciemności. I mówi mi moja 
wola, że nie ma człowieka, który wskoczywszy do niej zdołałby 
się uratować, chyba że dzięki wielkiemu cudowi Bóg zechce go 
z niej uwolnić swą łaską. A jednak serce moje każe mi do niej 
wskoczyć. A ponieważ już od dłuższego czasu jesteście mi to- 
warzyszami i mam dowody, iż zgadzacie się z tym, co robię, 
więc powiadamiam was o tej sprawie, bo ja w każdym razie 
w nią wskoczę. A jeśli niektórym z was będzie się podobało 
skoczyć razem ze mną, uznam to za wielką i niezwykłą przy- 
sługę; ci zaś, którym się nie będzie podobało, mogą sobie iść, 
dokąd zechcą, i uczynić ze sobą, co uznają za najbardziej dla 
siebie korzystne. 

Giermkowie, gdy to usłyszeli, zdumieli się i nie wiedzieli, 
co odpowiedzieć. Jednak odpowiedzieli, mówiąc: 

— Nuno Alvaresie, wiecie dobrze, że do was należymy i je- 
steśmy gotowi wam służyć. Ale to, o czym nam mówicie, jest 
tak niejasne i niezrozumiałe, że nikt nie wie, co ma wam od- 
powiedzieć. Niech więc spodoba się wam wyjaśnić, abyśmy wie- 
dzieli, o co chodzi, a wtedy damy wam odpowiedź, jaka wyda 
się nam słuszna. 

Nuno Alvares ponownie zabrał głos i rzekł: 
— Przyjaciele: studnia bardzo głęboka i ciemna, którą widzę 

przed oczami, to wielka sprawa, którą — jak mówią ludzie — 
Mistrz chce wszcząć dla obrony tego królestwa przed królem 
Kastylii. I wiem, że ten, kto w niej weźmie razem z nim udział, 
zdecyduje się na czyn poważny i bardzo niebezpieczny, nie wia- 
domo jeszcze, czy wyjdzie zeń z życiem, chyba że dzięki łasce 
boskiej. A ponieważ moją intencją jest przyłączyć się do niego 



i służyć sprawie, dlatego was zapytałem, czy chcecie w tym mi 
towarzyszyć. 

Odpowiedzieli wówczas następująco: 
— Nuno Alvaresie, jesteśmy waszymi ludźmi i wam służymy. 

I jesteśmy gotowi towarzyszyć wam w tej potrzebie, w której 
chcecie wziąć udział, i w każdej innej, którą uznacie za godną 
was i korzystną, a choćby groziło wielkie niebezpieczeństwo, 
oddamy nasze ciała i nasze życie w waszej służbie! 

Nuno Alvares podziękował im za dobre słowa mówiąc, że jest 
gotów nagrodzić ich w każdej okazji godnej i korzystnej, jako 
dobre sługi i przyjaciół. 

ROZDZIAŁ XXXVIII 
O tym, jak Nuno Alvares przybył do Lizbony, i o tym, co powiedział 

Mistrzowi 

Następnego dnia Nuno Alvares podjął dalej swoją drogę; kró- 
lowa była wówczas w Alenquer, a wraz z nią hrabiowie, jej bra- 
cia, i wielu innych, jak mówiliśmy; kiedy dotarł do Alverca, 
postanowił tam przenocować. Królowa dowiedziała się, że uda- 
je się on do Lizbony do Mistrza, i chciała wysłać do niego pew- 
nych ludzi, aby go zatrzymali, mówiąc do tych, co byli obecni: 

— Widzieliście wariactwo Nuna, którego miałam u siebie od 
małego? Zostawił swego brata przeora, z którym był, i teraz 
udaje się do Lizbony do Mistrza! 

— Pani — powiedzieli niektórzy z tych, co tam byli, a dobrze 
życzyli Nunowi Alvaresowi — nie macie słuszności każąc go 
uwięzić za to, że idzie do Lizbony, bo nie wiecie, jakie ma za- 
miary. Być może udaje się tam z takimi zamiarami i postano- 
wieniami, że stamtąd będzie mógł wam służyć tak samo dobrze 
albo lepiej, niż gdyby przybył tutaj. 



Nuno Alvares dowiedział się o tym tej nocy, gdy spał w Al- 
verca, i obawiając się bardzo, że królowa każe go uwięzić w dro- 
dze, porozmawiał ze swymi giermkami ostrzegając ich, że gdy- 
by coś takiego miało się zdarzyć, to raczej niech się dadzą za- 
bić, niż pozwolą na uwięzienie. I przez całą noc nie zdjęli uzbro- 
jenia ani nie rozsiodłali koni. 

Następnego dnia przybył Nuno Alvares do Lizbony i zaraz 
poszedł porozmawiać z Mistrzem, który bardzo dobrze go przy- 
jął mówiąc, że bardzo się cieszy z jego przybycia i że od daw- 
na już chciał go widzieć. Ci z miasta bardzo się również ucie- 
szyli z jego przybycia i bardzo dobrze go przyjęli. 

Po dwóch dniach Nuno Alvares poszedł do rezydencji Mistrza 
i powiedział mu tak: 

— Panie, od dawna pragnąłem i pragnę wam służyć, ale do- 
tąd nie miałem okazji tego zrobić. A ponieważ teraz znajduje- 
cie się w takim momencie i potrzebie, wydaje mi się, iż będę 
mógł uczynić to, czego pragnąłem, ofiarowuję wam przeto sie- 
bie i moją skromną wierną służbę z dobrawoli; i was proszę, 
żebyście z łaski waszej uważali mnie odtąd za wolnego dla wa- 
szej służby i posługiwali się mną we wszystkich sprawach, jak 
człowiekiem, który na wszystko jest gotów. 

Mistrz podziękował mu bardzo za jego dobrą wolę, od dawna 
bowiem znał jego dzielność, i przyjął go do służby, jak tego 
chciał. Włączył go do Rady razem z innymi, co z nim byli, 
i odtąd nie robił nic bez powiadomienia go o tym. 

ROZDZIAŁ XLII 
O tym, jak zdobyto zamek w Beja i zabito admirała micer Lancarote 

Kiedy został zabity hrabia Joao Fernandes i wybuchło powsta- 
nie w Lizbonie, królowa wysłała swoje listy na całe królestwo, 



tak do alkadów zamków, jak i do znaczniejszych w miastecz- 
kach i miastach, skarżąc się na to, co się stało, i mówiąc im, 
jak mają postąpić w okazji aklamacji jej córki, D. Beatriz, na 
królową Portugalii. I napisała również do króla Kastylii, aby 
postarał się przybyć szybko do królestwa. Już wówczas, jak 
dalej zobaczycie, był w Guardzie.38 

Dlatego więc, z powodu jego [bliskiego] nadejścia i ponieważ 
większa część szlachty była po stronie królowej, opowiedziano 
się za jej córką i wywieszono jej sztandar, jak to kazała uczynić 
w swoich listach. Ale ta aklamacja była ciężka do słuchania dla 
ludzi niższego stanu. A że nie mogli przeciwstawić się wielkim 
panom, serca ich zżerał niepokój, zgadzali się ze strachu i bo- 
jaźni, przed którymi nie ma obrony. 

Tak się stało w Estremoz: kiedy Joao Mendes de Vasconcelos, 
kuzyn królowej D. Leonor, który w tym czasie dowodził siłami 
zamku, kazał obwołać królową D. Beatriz i nieśli jej sztandar 
przez miasteczko, Lopo Afonso i Lourenco Dias z kilku innymi 
miejscowymi ludźmi, zobaczywszy, że lud się burzy i nie jest 
zadowolony z takich poczynań, zaraz powiedzieli, że trzeba 
ustawić na placu kloc i kata, aby ściąć tych, którzy by się 
sprzeciwili temu, co oni czynią. 

Gdy trwał ten podział w sercach jednych i drugich, wieść po- 
szła po królestwie, że Mistrz przyjął urząd Regenta i Obrońcy 
królestwa, zdobył zamek w Lizbonie i ma go w swej władzy. 
Licznym w królestwie, którzy się o tym dowiedzieli, bardzo się 
to podobało, szczególnie ludowi; inni, odwrotnie, będąc po stro- 
nie królowej, martwili się mocno, choć myśleli, że to wszystko 
nie będzie miało znaczenia. 

Otóż zdarzyło się, że w Beja alkadem był Goncalo Vasques 
de Melo i miał zamek w imieniu królowej. W tym czasie kró- 
lowa napisała ponownie listy do Rady Miejskiej w Beja, aby 
się za nią opowiedzieli, a jeśli się zdarzy, że król Kastylii tam 
przybędzie, aby go przyjęli bez żadnego strachu i niepokoju, 
bo on nie tylko ich obroni od tych, co by chcieli im wyrządzić 
zło, ale i wyświadczy im wiele łask. 

Gdy listy otrzymali co znaczniejsi z owej miejscowości, kaza- 
36 G u a r d a — miasto portugalskie blisko granicy z Kastylią. 



li obwołać po miasteczku, aby następnego dnia wszyscy przybyli 
wysłuchać posłania, jakie królowa, ich pani, przysłała. Następ- 
nego dnia zebrali się Estevao Mafaldo i Joao Afonso Neto, 
i mistrz Johane, i Rui Pais Sacoto, i Mendes Afonso, i inni zna- 
czniejsi, po czym oddalili się wszyscy do bocznych drzwi koś- 
cioła Świętej Marii przy targowisku i zaczęli czytać, co królowa 
do nich napisała. 

Wielu ludzi zebrało się na placu przed kościołem, oczekując, 
aby im powiedziano, jakie nowiny królowa każe ogłosić. I gdy 
tak się niecierpliwili wszyscy, powiedział do innych jeden, któ- 
rego zwano Gongalo Ovelheiro: 

— Nie ma tu nikogo, kto by poszedł się dowiedzieć, co to za 
listy i co to za posłanie królowa przysłała? 

Odezwał się wówczas pewien dobry giermek, którego zwano 
Goncalo Nunes de Alvelos, a nie był on ani z wielkich, ani z dro- 
bnego ludu, i powiedział do Vasco Rodriguesa de Carvalhal: 

— Chcesz mi pomóc i pójść ze mną, aby się dowiedzieć, co to 
za listy? 

Ten odparł, że chętnie to uczyni. Wówczas przyłączyło się do 
nich około trzydziestu i przyszli tam, gdzie zebrali się ci no- 
table. 

Przemówił Goncalo Nunes i powiedział: 
— Co to za listy, które tak czytacie, a o których my nic nie 

wiemy? Może to miasteczko ma się bronić i obronić przy po- 
mocy pięciu czy sześciu z was? Na pewno nie, ale przy pomocy 
nas wszystkich, co tu mieszkamy. 

Powiedział wówczas Estevao Mafaldo: 
— A cóż to za spisek, z którym tu przychodzicie? 
Odpowiedział Goncalo Nunes, mówiąc: 
— To nie spisek, ale chcemy wiedzieć, co jest w tych listach. 
Wówczas przemówił Mendes Afonso i powiedział, że dobrze 

pyta i słusznym jest, aby je zobaczyli. Wówczas wszyscy nota- 
ble weszli do Rady Miejskiej i część innych razem z nimi, a kie- 
dy przeczytano listy, dano je notariuszowi, aby je obwieścił na 
zewnątrz. Ten wyszedł do ludu i rzekł: 

— Przyjaciele, sprawa ma się tak: nie mam zamiaru tracić 



czasu na czytanie tego, co tu napisane; konkluzja jest taka: czy 
chcecie być z Mistrzem czy z królową? 
A oni odpowiedzieli wszyscy jednym głosem: 

— Z Mistrzem, z Mistrzem! 

Kiedy notable to usłyszeli, zaraz się rozeszli do swych do- 
mów i nie mieli odwagi się pokazać. 

Na to oni, zobaczywszy, że na zamku pojawili się uzbrojeni 
ludzie, nie zwlekając dłużej zaczęli krzyczeć: 

— Zdobądźmy zamek! Zdobądźmy zamek! 

Gongalo Nunes i wszyscy inni pośpiesznie pojechali konno, aby 
się uzbroić, i zaraz zaczęli atakować zamek. Kiedy alkad to zo- 
baczył, kazał podłożyć ogień pod dwie wieże, w których było 
wiele broni i zaopatrzenia wojennego, aby mieszkańcy miastecz- 
ka nie skorzystali z nich w razie zdobycia zamku; gdy ci z zam- 
ku bronili się dzielnie i zranili niektórych atakujących, miesz- 
czanie podłożyli im ogień pod bramy, a kiedy te spłonęły, we- 
szli do środka, a było to w środę, w godzinę obiadu. Zaś alkada 
zabrali i uratowali ci, co mu byli życzliwi. 

Goncalo Nunes i Vasco Rodrigues objęli zaraz zamek i obwo- 
łali Mistrza jego panem, robiąc obchód, czuwając nad miastecz- 
kiem w jego imieniu i zamykając bramy. 

Gdy tak miasto było pilnowane, w kilka dni potem przybył 
nocą na klaczy jakiś człowiek z Campo de Ourique i powiedział 
do straży, aby zawiadomili tych, co mieli za zadanie rządzić 
w mieście, iż po południu przybędzie micer Lancarote do miej- 
scowości zwanej Os Colos, odległej o 9 mil w kierunku Odemiry, 
leżącej w królestwie Algarve 37, w celu wzniecenia powstania 
w tym regionie, aby się opowiedziano tam za królem Kastylii. 

Kiedy Gongalo Nunes o tym się dowiedział, zabrał z sobą 
pięćdziesięciu konnych, stu kuszników i piechotę. Wędrowali 
całą noc, tak iż przybyli do Os Colos o świcie. Admirał i jego 
ludzie osiodłali już konie, by odjechać, i tak zbrojnych, jak byli, 
wszystkich zatrzymano razem z Maurami 38 i zwierzętami jucz- 
nymi z tym wszystkim, co niosły. Zaś ludziom jego odebrano 

37 Na południu Portugalii. 
38 Było jeszcze wówczas w Portugalii wielu Maurów, przeważnie żyjących 

w stanie niewolniczym. 



broń i konie i pozwolono im odejść; admirał przybył do mia- 
steczka na mule. 

Gdy znalazł się na miejscu, umieścili go w głównej baszcie, 
a on mówił do wszystkich pełen zmartwienia: 
— Przyjaciele, poślijcie mnie do mego pana Mistrza, zwią- 
zanego i strzeżonego, ale nie chciejcie mnie zabijać bez powodu! 
A oni mówili, aby się nie bał. 

A kiedy Goncalo Nunes pojechał zawieźć Mistrzowi wszystko, 
co mu zabrano, ci z miasta zlękli się, że admirał podburzy za- 
mek do powstania, poszli tam wszyscy i powiedzieli Vasco Rod- 
riguesowi (który był dowódcą zamku), aby go wydalił z zamku. 
Vasco Rodrigues, obawiając się ich, udał się do swego domu 
zostawiając go w baszcie. Kiedy to admirał zobaczył, zaczął się 
bronić najlepiej, jak umiał. A oni krzyczeli, aby zeszedł na dół 
i nie obawiał się, i uczynił to myśląc, iż znajdzie u nich litość 
i współczucie, został atoli zabity okrutnie i haniebnie, i tak za- 
kończył dni swoje. 

ROZDZIAŁ XLIII 
O tym, jak zdobyło zamki w Portalegre i Estremoz 

W ten sam sposób, jak słyszeliście, powstali ludzie w innych 
miejscowościach i wielki przedział się dokonał między wielkimi 
i małymi, a gromadzący się wówczas drobny lud nazywano ar- 
raia-miuda. 

Wielcy, najpierw drwiąc z małych, nazywali ich ludem Me- 
sjasza z Lizbony, który miał ich, jak sądzili, zbawić od poddania 
królowej Kastylii; a mali, kiedy nabrali ducha i zjednoczyli się, 
nazywali wielkich zdrajcami schizmatykami, którzy trzymali 
stronę Kastylijczyków, aby oddać królestwo temu, do kogo nie 



należało. I nikt, nawet wśród wielkich panów, nie odważał się 
przeczyć temu ani mówić nic od siebie, bo wiedział, że kiedy 
powie, zgotują mu zaraz złą śmierć i nikt mu nie pomoże. 

Cudowne było widzieć, ile ducha Bóg w nich tchnął i ile 
tchórzostwa w innych, gdyż zamki, których dawni królowie, ob- 
legając je przez długi czas, nie mogli zdobyć siłą oręża, teraz 
drobny lud, źle uzbrojony i bez dowódcy, w łachmanach, do 
południa je zdobywał siłą własnych rąk. 

Między nimi znajdował się zamek w Portalegre; jego alkadem 
był D. Pedro Alvares, przeor zakonu Szpitalników, który trzy- 
mał stronę królowej, jak wielu innych; zgromadzili się ci z mia- 
steczka pewnego czwartku rankiem, zaczęli go atakować i do 
południa z boską pomocą zamek zdobyli. 

Podobnie ci z miasteczka Estremoz, ogromnie wzburzeni, we- 
zwali alkada, aby opuścił zamek i zszedł do miasteczka, bo ina- 
czej nie czują się od niego bezpieczni. Joao Mendes powiedział, 
że nie uczyni tego za nic, bowiem przyniosłoby mu to wielką 
hańbę i dało powód do przygany. Ci z miasteczka słysząc, co 
odpowiedział, postanowili go zaatakować. Wzięli wóz, ustawili 
na placu i postarali się umieścić w nim żony i dzieci tych, któ- 
rzy znajdowali się w zamku z alkadem, a którzy wszyscy byli 
miejscowi. 

Kiedy ci z zamku to zobaczyli, powiedzieli do Joao Mendesa, 
by oddał zamek, bo w przeciwnym wypadku nie mają zamiaru 
mu pomagać. Widząc się w takich tarapatach, kazał powiedzieć 
tym z zewnątrz, aby przysłali osobę pewną, z którą mógłby roz- 
mawiać i dojść do ugody z nimi. 

Posłali wówczas do zamku brata Lourenco, gwardiana z klasz- 
toru św. Franciszka, i wraz z nim innych. Joao Mendes przed- 
stawił wiele racji, aby dowieść, że nie trzymał z Kastylią, bę- 
dąc raczej prawdziwym Portugalczykiem tak jak oni. Ale nic 
nie pomogły jego mowy, ludzie orzekli, że jednak musi opuścić 
zamek i ma on być oddany któremuś z miasteczka, by nim do- 
wodził. 

Zgodził się alkad, bo nie mógł zrobić nic innego, i zamek od- 
dano pewnemu giermkowi zwanemu Martim Peres, a alkad za- 



raz zeń wyszedł i następnie pojechał do Moura, którego zamek 
miał Alvaro Goncalves w imieniu króla Kastylii. 

A ci z Rady [Miejskiej] kazali wyjąć bramy z wież oraz te, 
które wychodziły na miasteczko, i rozwalić przedpiersia i blan- 
ki, które broniły zamku przed miasteczkiem. A odtąd zamek 
był pilnowany i chroniony w imieniu Mistrza i oddany we wła- 
dzę drobnego ludu. 

Zaś nie tylko mężczyźni, jak to mówimy, ale i kobiety między 
sobą stowarzyszyły się po stronie Mistrza przeciw tym, co nie 
byli za nim. I tak oto pewnego dnia Mor Lourenco, Margarida 
Anes Adela i inne kobiety wystąpiły z oskarżeniem przeciw 
Marii Estevens, matce Nuna Rodriguesa de Vasconcelos, mówiąc, 
że jej syn źle mówi o Mistrzu i że jest Kastylijczykiem. One 
same zabiły go i zrzuciły z murów na dół. 

ROZDZIAŁ XLIV 
O tym, jak alkad Evory chciał być wierny królowej i jak ci z miasta 

zdobyli zamek 

Słysząc o tym, co się działo w niektórych miejscowościach, Al 
varo Mendes de Oliveira, alkad miasta Evory, który wówczas 
dowodził załogą zamku w imieniu królowej, widząc, że mogło 
mu się przydarzyć to samo co innym, a miał ze sobą zaledwie 
kilku podwładnych, jak Goncalo Eanes Melo, Martim Bravo, 
Rui Gil i inni, wszystkiego siedmiu czy ośmiu, kazał wezwać 
pewnego dnia Martima Afonsa Arnalho, kupca, który był wtedy 
sędzią i żonaty z dworką królowej D. Leonor, oraz Goncala Lou 
rengo, alkada-zastępcę i Vasca Martinsa Porrado, pisarza w Ra- 
dzie Miejskiej i Rui Goncalvesa, mierniczego i Martima Velho 
oraz Alvara Vasquesa, kupca, a także innych znaczniejszych 
ludzi w mieście. A kiedy udali się wszyscy na jego wezwanie, 



wyłuszczył im tyle i takich racji na korzyść królowej, za którą 
się opowiedział, że wszyscy zgodzili się przyłączyć do niego, by 
pomóc mu w obronie zamku. 

Kiedy wszyscy znaleźli się w zamku i dowiedziano się o tym 
w mieście, tego samego dnia Diogo Lopes Lobo i Fernao Gon 
calves de Arca oraz jego syn Joao Fernandes, należący do wiel- 
kich panów, co tam się znajdowali, powstali przeciw nim z ca- 
łym ludem miasta, zaatakowali zamek wspiąwszy się ku kate- 
drze i również ku targowisku, jako że są to miejsca położone 
na wzniesieniu, skąd łatwiej mogli gnębić ich strzelając z kuszy. 
Stamtąd wystrzelili wiele bełtów do tych w zamku, który był 
bardzo obwarowany wieżami i murami, otoczony fosą, wymaga- 
jący wielkiego wysiłku, bo bardzo trudny do zdobycia. 

I aby ich zmusić do szybszego poddania się, wzięli żony i dzie- 
ci tych, co byli w zamku, umieścili je na pojedynczych wozach, 
wszystkich związanych, co było fortelem, jakiego pospólstwo 
bardzo często wówczas używało w podobnych przypadkach. 
W taki sposób podeszli do bramy zamku krzycząc do tych w gó- 
rze, aby wyszli z zamku i opróżnili go natychmiast, bo inaczej 
spalą im żony i dzieci na ich oczach. To mówiąc zaczęli pod- 
kładać ogień pod bramy wśród wielkiej wrzawy i hałasu czy- 
nionych przez tłum ludzi. 

Widząc to alkad porozmawiał z tymi, co z nim byli w zamku, 
i obawiając się wpaść w ręce rozwścieczonego tłumu zdecydo- 
wał się oddać zamek, zanim nastąpi najgorsze. 

Zostało ułożone, że będą mogli wyjść z zamku bezpiecznie, 
honorowo i bez przeszkód. Gdy im to zapewniono, wyrzucono 
ich przez drzwi zdrady 39, przedtem zamykając wszystkie bramy 
miasta w obawie, żeby pospólstwo nie obrabowało ich, kiedy 
będą wychodzić. 

Zamek był bardzo obwarowany i pewne jest, że nie zostałby 
zdobyty tak szybko, jak to się stało, gdyby nie ten sposób, ja- 
kiego się chwycili, by umieścić na wozach żony i dzieci tych 
z zamku. I jak tylko został zdobyty, obrabowano go ze wszy 

39 Drzwi zdrady — w fortecy czy zamku drzwi, które wychodziły na 
pola, aby w razie potrzeby można było wydostać się z zamku nie będąc dostrze- 
żonym przez mieszkańców grodu czy miasteczka. 



stkiego, co tam znaleziono, zburzono w wielu miejscach i pod- 
palono, a ponieważ spalono wszystko, co w nim było, stał się 
dostępny jak rudera, bez żadnego obronnego miejsca. Drzwi 
zdrady zaraz zlikwidowano, tak żeby nikt [nimi] nie mógł wejść 
ani wyjść z zamku. 

Alkad pojechał do Fernao Goncalvesa do Sousa, który był 
w Portelu i opowiedział się za Kastylią, niektórzy inni uda- 
li się do Pero Rodriguesa da Fonseca, który był alkadem Oli- 
vengy, a reszta do Pero Paio Rodriguesa, alkada z Campo Maior; 
oni obaj też opowiedzieli się za królem Kastylii. Zamek ten zo- 
stał zdobyty drugiego stycznia wspomnianego roku tysiąc czte- 
rysta dwudziestego drugiego40. 

A kiedy tak się rzeczy miały, zaraz pośpiesznie napisali do 
Mistrza o tym, jak sobie poczynali, a on szybko posłał listy do 
tych, co tam wtedy dowodzili, i do Martima Gila Pestany, który 
był chorążym miasta [Evory], mówiąc, że otrzymał list od Rady 
[miejskiej] o dziele bardzo godnym pochwały, którego dokonali 
ci wszyscy dla służby Bogu i honoru królestwa i jego osoby; 
z tego powodu czuł się obowiązany nagrodzić ich, czyniąc im 
wiele łask jako dobrym i wiernym sługom. I jako ufał Bogu, 
że taki był początek tych czynów, taki będzie środek i koniec. 
I że dlatego ich prosi jako prawdziwych Portugalczyków, aby 
robili, co mogą, i postępowali rozważnie, by ani jemu, ani im 
nie zdarzyła się żadna krzywda. 

40 To znaczy w 1384 r. 



ROZDZIAŁ XLV 
O tym, jak ci z miasta wzburzyli się przeciw przeoryszy i w jaki sposób 

ją zabili 

Gdy zdobyto zamek w sposób, o jakim opowiedzieliśmy, lud 
w mieście trwał w wielkim wrzeniu, przekraczając wszelkie do- 
bre obyczaje. 

Pozwalali ponosić się dzikiej złości, mnożąc nowe skargi wo- 
bec tych, co im nie uczynili nic złego. Zachowywali się wobec 
wszystkich samowolnie, również wobec tych, których z począt- 
ku obrali za przywódców, jak Diogo Lopes Lobo, Fernao Gon 
calves i inni wielcy panowie. A rzucając na nich podejrzenia 
powiedzieli, że jeśli kochają służbę Mistrzowi i należą do jego 
stronnictwa, to niech jadą do Lizbony, aby mu służyć i bronić 
królestwa. Oni, widząc, że nie należy dyskutować na ten temat, 
tak uczynili i udali się do Mistrza. 

Przywódcami tych zamieszek byli Goncalo Eanes, koziarz, 
i Vicente Anes, krawiec. I czyniąc to, co im się podobało, uży- 
wali okrzyku: 

— Abite, Abite! Tu ci od Abite!41
 

A gdy jacyś powiedzieli: „Chodźmy do tego a tego, zabijmy 
go i obrabujmy" — zaraz to było uczynione i ofierze nie pomo- 
gliby żadni wielcy panowie w mieście, nawet gdyby któryś 
chciał się w to mieszać. 

Zdarzyło się, że w tym czasie znajdowały się w mieście sio- 
stry zakonne i przeorysza zakonu św. Benedykta, z klasztoru 
niedaleko miasta, które mieszkały w swoich domach znajdują 

41 Okrzyk Abite, według specjalistów, mógł pochodzić z cytowanej często 
w kazaniach Ewangelii św. Mateusza, XXV, 41, dotyczącej potępienia grzeszników 
i ognia piekielnego (Disccdłte me maledicti In Ignem aeternum — Idźcie ode 
mnie, przeklęci, w ogień wieczny). Słowo discedite miało również synonim 
abite. Okrzyk, jakiego używa lud, sugeruje, że drwią sobie z możliwości po- 
tępienia i z ognia piekielnego. 



cych się za blankami, w strachu i obawie przed wojną, która 
wówczas już się otwarcie zaczynała. A gdy lud był w takim 
wzburzeniu, nie wykonując swoich zajęć, co by mu zajęło czas, 
jeden z przywódców tłumu przemówił mówiąc: 

— Zabijemy zdradliwą przeoryszę, która jest krewną królo- 
wej i jej służką. 

Inni mówią co innego, i to wydaje się słuszniejsze: że prze- 
orysza widząc, jak się zachowywali i co robili, powiedziała tak, 
żeby usłyszeli: 

— Patrzcie na pijaków! Chodzą całkiem pijani! Zostawcie ich, 
jeszcze będą żałować tego, co wyprawiają! 

Jakkolwiek było, nie na próżno poderwano się przeciw niej; 
zaraz poszli jej szukać w domach, gdzie się zatrzymała, nie zna- 
leźli jej, bo poszła na mszę z innymi siostrami do kościoła ka- 
tedralnego w mieście. Pewna służąca z jej domu, kiedy zoba- 
czyła, że jej tak gorliwie poszukują, pobiegła szybko i udała się 
do katedry, aby ją uprzedzić. 

Ona w wielkim strachu, wiedziała bowiem, że nie było przed 
nimi obrony, zaprzestała słuchania mszy, schowała się do skarb- 
ca i wzięła kielich, w którym daje się komunię, a niektórzy 
mówią, że znajdowało się tam wówczas poświęcone Ciało Boże. 
I tak trzymała go ściskając w rękach, a ci, którzy jej nie zna- 
leźli w domu, poszli szybko szukać jej w katedrze, weszli tam 
z wielkim hałasem wykrzykując swój wojenny okrzyk: 

— Abite! Abite! 

Zaś kiedy wszyscy weszli, zapytali o nią, okazując wielką 
ochotę znalezienia jej. 

Wyszli wówczas do nich Goncalo Goncalves, który był tam. 
dziekanem, i Mem Peres, kantor, i inni beneficjanci z prebendy, 
aby ich odwieść od zamiaru, jaki w sobie nosili. Ale choć nale- 
gali, powołując się na Boga, aby ją pozostawili w spokoju i nie 
wyciągali z kościoła, dodając, że sami ją tam zatrzymają uwię- 
zioną i dobrze strzeżoną, aż sprawiedliwość zostanie wymierzo- 
na, jeśli coś złego uczyniła czy powiedziała, nie udało im się ich 
przekonać. Ani jej bolesne modlitwy nie zdołały ułagodzić dzi- 
kości tego rozwścieczonego tłumu. Lecz bez żadnego szacunku 
dla Pana, którego [ciało] trzymała w rękach — a który z nie 



znanych nam wyroków wówczas im zezwolił na użycie swojej 
przemocy — wyjęli jej kielich z ręki i wyciągnęli ją ze skarbca. 
Wlokąc ją w ten sposób przez katedrę, zanim doszli do drzwi 
prowadzących na schody, jeden z nich rzucił się na nią gwał- 
townie, zerwał jej habit i zawitkę z głowy i pozostawił z rozpu- 
szczonymi włosami bez innego przykrycia. A gdy szli dalej, za- 
nim doszli do głównego wejścia, rzucił się na nią inny człowiek 
i obciął fałdy wszystkich jej sukien, tak iż ukazały się nogi 
i wstydliwe części ciała. 

I tak wyciągnęli ją haniebnie z katedry i wlekli przez ulicę 
Siodłową aż do rynku; tam jeden z nich zadał jej cios nożem 
w głowę, od czego padła martwa na ziemię, a wtedy inni za- 
częli wbijać jej noże, każdy jak chciał. 

Następnie zostawili ją leżącą na rynku i poszli jeść i szukać 
innych rozrywek. A nad wieczorem przyszli ci, co ją zabili, i za- 
rzucili jej na nogi sznur, i ciągnęli ją aż do placu targowego, do 
zagrody z krowami. Tam pozostawili to zhańbione ciało, aż ja- 
cyś ludzie, co powodowani współczuciem ulitowali się nad nim, 
zabrali je nocą, pochowali w katedrze ukradkiem, bo nie odwa- 
żyli się uczynić tego publicznie. 

ROZDZIAŁ XLVI 
O tym, jak Porto opowiedziało się za Mistrzem i wzniosło jego sztandar, 

i o sposobie, w jaki go przyjmowano, 

Musicie wiedzieć, że kiedy Mistrz objął urząd Regenta i Obroń- 
cy królestw i dowiedział się, że król Kastylii nadciąga ze swą 
potęgą, aby do nich wkroczyć, zaraz napisał listy do niektórych 
miast i miasteczek, kierowane do pewnych osób, zwracając im 
uwagę w tych listach na to, co dobrze wiedzieli, to znaczy 



w jakim położeniu znajdują się królestwa, o krok od zguby; 
i na to, że król Kastylii nadchodzi, aby je zająć i ludy ich znie- 
wolić wbrew temu, co ustalono w traktatach, które zawarł; któ- 
rą to rzecz powinni uważać za tak groźną i niezwykłą, że raczej 
wszyscy powinni wystawić się na śmierć w tej potrzebie, niż 
popaść w tak nienawistną niewole. I że on, dla chwały i obro- 
ny królestwa i jego mieszkańców, postanowił podjąć się rządze- 
nia nimi i bronienia ich, czego z łaską boską i dobrą ich pomocą 
ma zamiar dokonać. I że wobec tego ich prosi, aby wszyscy 
szczerego serca, jako dobrzy Portugalczycy, opowiedzieli się za 
Portugalią i nie przejmowali się żadnymi przeciwnymi w treści 
listami, które królowa i król Kastylii mogą im posyłać. 

Wśród miejsc, do których jego posłanie dotarło, znajdowało 
się miasto Porto, gdzie jego listy nie na próżno usłyszano, lecz 
gdy tylko je ogłoszono, wszyscy z bardzo życzliwymi sercami 
zgromadzili się, a głównie drobny lud, bo niektórzy inni z mie- 
szczan, wątpiący, obawiali się przyłożyć ręki do takiego czynu. 

Wówczas ci, których nazywano pospólstwem, powiedzieli jed- 
nemu, co się zwał Alvaro de Veiga, aby niósł sztandar przez 
miasto w imieniu Mistrza zakonu Avis. A on odmówił niesienia 
dowodząc, że nie powinien tego robić, za co zaraz nazwano go 
zdrajcą i [pomówiono] że należał do stronnictwa królowej, wbi- 
jając mu tyle noży i z taką przyjemnością, że było to zdumie- 
wające. 

Gdy ten zmarł, nic więcej nie uczyniono tego dnia. Ale zebra- 
li się wszyscy dnia następnego na rynku ze sztandarem rozwi- 
niętym i rozkazali, aby go obniósł jeden ze znaczniejszych mia- 
sta, którego zwano Afonso Anes Pateiro, a jeśliby nie chciał 
tego uczynić, aby go zabito jak poprzedniego. 

Afonso Anes dowiedział się o tym od niektórych z nich, swych 
przyjaciół, i zanim go zaproszono do tego dzieła, udał się wcześ- 
nie rano na rynek, gdzie już się wszyscy zgromadzili, i zanim 
mu ktokolwiek powiedział, że ma nieść chorągiew, położył na 
niej rękę wznosząc okrzyk, aby go wszyscy usłyszeli: 

— Portugalia! Portugalia! Za Mistrza Avisu! 

Wówczas wsiadł Afonso Anes na wielkiego i pięknego konia, 
który już tam stał przygotowany na tę okazję, i obwiózł wielce 



honorowo chorągiew przez całe miasto, a towarzyszyło mu wie- 
le ludzi, tak duchownych, jak i świeckich, krzyczących jednym 
głosem: 

— Arreal! Arreal! Za Mistrza Avisu, Regenta i Obrońcę kró- 
lestwa Portugalii! 

I tak jadąc przez miasto udali się do katedry, która od daw- 
na nosiła interdykt42 i nikogo tam nie chowano. Zaczęto bić 
w dzwony i kazano odprawiać msze i odkopywać zmarłych, 
gdziekolwiek byli pochowani, i przenosić ich do kościoła, a nikt 
nie odważył się temu sprzeciwić. 

Wygłosił wówczas kazanie pewien brat zakonny, bardzo po- 
pierający intencje ludu, konkludując, że wszyscy powinni mieć 
jedną wolę i pragnienie i nie powinien istnieć żaden rozłam 
miedzy nimi; ale służyć powinni Mistrzowi wiernie i ze szcze- 
rego serca, jako prawdziwi Portugalczycy, bo brał się do obro- 
ny królestwa, aby je uchronić od ujarzmienia przez króla Ka- 
stylii. 

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z racji, jakie brat w kazaniu 
podał, i odtąd nie było między nimi żadnej niezgody, ale wszy- 
scy jak jeden mąż byli gotowi podtrzymywać Mistrza i sto- 
sować się do jego zamiarów. 

Tak samo, jak już słyszeliście, drobny lud zdobył wiele zam- 
ków od ich alkadów (o czym aby nie być zbyt rozwlekłym, nie 
trzeba mówić), opowiadając się [za Mistrzem], wznosząc sztan- 
dary i krzycząc, co następuje: 

— Portugalia! Portugalia! Za Mistrza Avisu! 

I nie respektowali pokrewieństwa ani przyjaźni w stosunku 
do nikogo, kto nie dzielił ich przekonań, a wszystkich stronni- 
ków królowej przebijali szpadami. 

Pomyślcie, ileż niezgody było między rodzicami a dziećmi, 
między braćmi, między żonami a mężami! Niczyich racji nie słu- 
chano ani niczyich usprawiedliwień, jakie by chcieli podać. Ale 
kiedy kto mówił: „Ten a ten jest z nimi!", nie było nic, co by 

42 Katedra objęta była interdyktem od czasów Afonsa IV (1325—1357). Kara 
kanoniczna polegała na zakazie aktów kultu, między nimi również pochówku, 
który w owych czasach dokonywany był w kościołach; chowanie poza ko- 
ściołem uważano za niegodne. Obecnie, jak widzimy, lud, buntując się i nie 
licząc z interdyktem, pochował swoich zmarłych w katedrze. 



mu uratowało życie, ani żadnej sprawiedliwości, która by go 
z ich rąk wyrwała. 

A tak specjalnie było wobec najwybitniejszych i najważniej- 
szych w mieście, z których wielu znalazło się w niebezpieczeń- 
stwie życia i obrabowanych ze wszystkiego, co mieli. Niektórzy 
z nich uciekli do miasteczek, co się opowiedziały za królem Ka- 
stylii, inni udali się za granice królestwa, pozostawiając swoje 
dobra i to, co posiadali, a Mistrz zaraz je oddawał temu, kto 
prosił. A maluczcy biegali za nimi, szukali ich i łapali z takim, 
zapałem, że wydawać by się mogło, iż walczą za wiarę. 

ROZDZIAŁ XLVII 
Z jakiego powodu wysłał Mistrz ambasadorów do Anglii i o odpowiedzi, 

jaka stamtąd nadeszła 

Jako że zdrowy rozsądek dowodzi, że lepiej i łatwiej mogą do- 
prowadzić do końca wielką sprawę ci, co są liczni, kiedy ją za- 
czynają, niż nieliczni, choćby byli najodważniejsi, oznajmił 
Mistrz członkom swojej Rady, że trzeba uzyskać ludzi do po- 
mocy. I ustalili, że poślą prośbę do króla Anglii, aby zechciał 
dać zezwolenie tym ze swego królestwa, którzy za żołd wedle 
swej woli przybędą pomóc mu przeciw nieprzyjaciołom. 

Ustalono tedy, że pojadą tam jako jego ambasadorzy Louren 
co Martins, człowiek Mistrza, który potem był alkadem w Leirii, 
i Tomas Daniel, Anglik; udali się na dwóch statkach spod mia- 
sta w miesiącu grudniu. A potem uzgodniono, by wysłać D. Fer- 
nanda Afonsa de Albuquerque, mistrza zakonu Santiago, i Lou- 
renca Eanesa Fogaca, byłego kanclerza króla D. Fernanda, któ- 
rego z tej okazji Mistrz pasował w katedrze na rycerza, zanim 
odpłynął.43 

43 Rycerzem w Portugalii mógł być wyłącznie ktoś, kto pochodził ze stanu 



Teraz się dowiecie, że ten D. Fernando Afonso de Albuquer- 
que, który przebywał w Palmeli44, przybył stamtąd ze wszy- 
stkimi swymi ludźmi do Lizbony do Mistrza i przyjął go za 
pana, i został jego wasalem, aby mu służyć. Jednak nie zważa- 
jąc na to, był on bowiem zaufanym królowej, i obawiając się, 
że może się zmówić z królem Kastylii i oddać mu fortece zako- 
nu, mówiono, że dobrze będzie, gdy pojedzie jako ambasador, 
bo pozostanie w Anglii długo; poza tym, że większy jest honor 
dla Mistrza wysyłać takich ambasadorów niż ludzi niskiej kon- 
dycji; ustalili więc wszyscy, aby go wysłać. 

Wsiedli na dwa statki, mistrz [zakonu Santiago] na nawę, 
a Lourenco Anes na barkę, i udali się w podróż. W osiem dni45 

od wyruszenia, w piątek, przybyli do miasteczka, które zwą 
Plymouth, miejscowości w Anglii; tam dostali konie i skiero- 
wali się do Londynu, gdzie wówczas król przebywał i przyjął 
ich dobrze, jak też wszyscy panowie i szlachta na dworze. 

A po rozmowie, jaką odbyli z księciem Lancaster 46, król za- 
rządził naradę w pewnym mieście Salisbury i gdy książę tam 
przybył, posłowie przedstawili swoje poselstwo, którego treść 
w skrócie była taka: że gdy królestwo za jego [króla] sprawą zo- 
stanie wspomożone i uwolnione od nieprzyjaciół, to Portugalczy- 
cy chętnie wspomogą jego, czy to galerami, czy to własnymi 
ciałami, tak jak on to uzna za najlepsze, i że są bardzo chętni 
do uczynienia tego;47 a jeśli książę Lancaster osobiście chciałby 
przybyć, by odzyskać królestwo Kastylii, należne mu z tytułu 

szlacheckiego, ale można było osiągnąć wysokie stanowiska nie należąc do 
szlachty. Inaczej było na dworze angielskim i stąd konieczność pasowania na 
rycerza starego biurokraty, który już niegdyś był ambasadorem królewskim 
w Kastylii i we Francji. 

44 Znajdowała się tam siedziba zakonu Santiago w Portugalii. 
45 Wyruszyli 31 marca 1384 r., o czym wspomina kronikarz w drugiej części 

Kroniki Króla D. Joao I, rozdz. LXXIX. 
45 Książa Lancaster — syn Edwarda III, Jan z Gandawy, brat Ry- 

szarda II (1377—1399). Jego syn miał wstąpić na tron jako Henryk IV (1399—1413). 
Ożeniony z Konstancją, córką Pedra I, króla Kastylii, uważał się po jego 
śmierci za jego następcę i zawsze tytułował królem Kastylii i Leonu. 

47 Anglia prowadziła z Francją wojnę nazwaną następnie stuletnią, a także 
wewnątrz kraju król musiał stawić czoło buntowi chłopów. Stąd propozycja 
pomocy. 



praw jego małżonki, to czas jest po temu bardzo sposobny i cała 
Portugalia przyjdzie mu z pomocą, a oni, mistrz i Lourenco 
Eanes, dla potwierdzenia tego mają wielkie i szerokie pełno- 
mocnictwa od Mistrza oraz od miast Lizbony i Porto. 

Królowi i wszystkim z jego Rady spodobało się, aby każdy 
zbrojny, co za żołdem chciałby udać się z pomocą Portugalii, 
mógł to uczynić bez przeszkód, na co zawarli układ, a król po- 
przysiągł i obiecał, że uczyni dla tej sprawy nie mniej, niżby 
uczynił dla własnej obrony. 

A w czasie gdy książę Lancaster był w Calais, traktując z kró- 
lem francuskim na temat rozejmu, i oczekiwano już niebawem 
jego powrotu, aby król mógł mu zlecieć sposób, w jaki tego 
najlepiej dokonać, mistrz i Lourenco Eanes Fogaca starali się 
wysłać do Portugalii jakichś ludzi zbrojnych i łuczników z po- 
wodu potrzeby, w jakiej się królestwo znajdowało. Jednakże 
było ich mało; dowódców mieli trzech, jednego zwano Elias 
Blith, drugiego Cressyngham, a trzecim był pewien rycerz ga- 
skoński, co nosił imię Guillaume de Montferrant. 

Gdy ci byli gotowi do odjazdu, wysłał mistrz Lourenca Mar- 
tinsa do wspomnianej miejscowości Plymouth, aby ich spro- 
wadził i aby tam wsiedli na statki; a kiedy ów tam przybył, 
wszedł z nimi na statki i udał się do Portugalii, jak później zo- 
baczymy. Z tego powodu mistrz i Lourenco Eanes Fogaca byli 
wielce niezadowoleni. 

I tak się spodobało Anglikom, że Portugalczycy zwrócili się 
do nich, by prosić o pomoc, że znalazło się tam wielu, którzy 
pożyczali im pieniędzy na opłacenie żołdu tych, których nieba- 
wem mieli ze sobą zabrać. Tak uczynili mossie Nicoll, mer Lon- 
dynu, i Henryk Bivembra, rycerz, którzy pożyczyli im po 3500 
nobres, a tak samo mniej więcej inni, ile każdy mógł. Tak oto 
tymi pieniędzmi oraz towarami Portugalczyków, które ci ze sobą 
przywieźli, a które [Anglicy] zabierali od nich za pismem, mó- 
wiąc iż im później zapłacą, zachęcili ludzi do tego stopnia, że 
z najlepszą wolą pragnęli udać się do Portugalii. 

A odpowiedź, jaką król Anglii posłał Mistrzowi w sprawie 
tej pomocy, o którą wówczas go proszono, możecie poznać w tym 
liście: 



„Ryszard, z łaski Boga król Anglii i pan Ibernii [Irlandii], 
do wielce szlachetnego i wielkiego męża Johane, z tej samej 
łaski Mistrza Kawalerii zakonu Avis, Regenta i Obrońcy kró- 
lestw Portugalii i Algarve, naszego bardzo cenionego przyjacie- 
la, przesyła życzenia zdrowia i zapewnienia o szczerej przyjaźni. 

Niedawno przyjmowaliśmy z radością szlachetnych i wyśmie- 
nitych rycerzy — Fernanda, mistrza zakonu Santiago, i Lou- 
renga Fogaca, kanclerza Portugalii, waszych ambasadorów do 
nas przysłanych, i jasno zrozumieliśmy wszystko, co nam od 
was powiedzieli. Zapewniamy was, bardzo szanowany przyja- 
cielu, o naszej z serca płynącej podzięce za dobre intencje wa- 
sze i szlachciców waszej ziemi, którzy je żywią dzięki wam, jak 
z czynów i wiadomości wiemy. 

A co do tego, co nam powiedzieli o waszych ofertach, tak 
jeśli idzie o galery, jak i o inne rzeczy, które możemy zyskać 
w waszych królestwach, to bardzo wam dziękujemy. Zaś między 
nimi a tymi z naszej Rady ustalono w tej materii pewien trak- 
tat, jak to wam może dokładniej opowiedzieć ten sam Louren 
co. A co się tyczy pomocy, która wam i waszym aliantom 48 jest 
potrzebna, zezwoliliśmy wspomnianym ambasadorom na zabra- 
nie z naszej ziemi ludzi żołnierskiego stanu i łuczników, ilu i ja- 
kich chcą, czego doprawdy, zważywszy na buntownicze wojny, 
w jakie obecnie jesteśmy zamieszani,49 tak lekko innej osobie 
nie przyznalibyśmy. 

I chcemy, abyście i wy, i wasi alianci byli włączeni w trak- 
tacie, który teraz z naszymi wrogami z Francji i Kastylii za- 
wieramy w Calais. I podobałoby się nam, aby wasi ambasadorzy 
na to wyrazili zgodę, ale wymawiając się powiedzieli, że nie 
mają od was takiego mandatu. A że go nie mają, ci z naszej 
strony, co tu byli, doradzili nam, abyśmy się zwrócili do was 
i tak samo Francuzi ze swej strony do uzurpatora Kastylii50, 

48 Posłowie portugalscy wspominali o tym, że są upoważnieni przez Mistrza 
oraz miasta Lizboną i Porto. Właśnie te miasta są owymi aliantami. 

49 W 1381 roku wybuchł w Anglii bunt chłopów, a był to okres walk z Fran- 
cją. 

50 Król Anglii nazywa uzurpatorem króla Kastylii, gdyż do tronu Kastylii 
pretendował jego syn, Jan z Gandawy (zob. przyp. 46). 



aby rozejmy, przez nas zawarte, do następnego maja były za- 
chowane. A jeśli na tę rzecz nasz wspólny wróg się nie zgodzi, 
zapewniamy wam waszą wolność, bo będziecie mieli ochronę 
i obronę od naszych ludzi. 

O tym, jak sądzimy, dobrze było napisać Waszej Dostojnoś- 
ci, abyście mogli kazać zapytać tego waszego wroga najwcześ- 
niej, jak będziecie mogli, tak abyśmy zobaczywszy, co odpowie, 
z dobrą i dojrzałą radą mogli zapewnić waszą, a głównie naszą 
wspólną obronę. 

Wy tymczasem bądźcie silni, mając dobrą w Bogu nadzieję 
wierząc mocno, że Król Królów, który jest sprawiedliwy i nie 
zostawia bez opieki tych, co o sprawiedliwość walczą, nie po 
zbawi opieki waszych czynów, ale obdarzy was wielkim i ho- 
norowym zwycięstwem. 

Szlachetny i świetny mężu, niech wszystkie twoje czyny Bóg 
prowadzi, żyj szczęśliwie przez długie dnie w zadowoleniu. 
Dan..." 

[Kronikarz opisuje w następnych rozdziałach prze- 
prowadzoną przez Mistrza dewaluację pieniędzy oraz 
inne szczegóły jego regencji, czytamy również o uwię- 
zieniu przez króla Kastylii infanta portugalskiego Joao, 
syna Ines de Castro, najpoważniejszego kandydata do 
tronu Portugalii, a następnie o naradach na dworze ka- 
stylijskim, czy wkroczyć do Portugalii, czy czekać. Za- 
pada decyzja napaści na sąsiada. Leonor Teles oddaje 
królowi twierdzę w Santarem. Dalej następuje opis 
wkroczenia wojsk kastylijskich na terytorium Portu- 
galii; w czasie zajmowania niektórych twierdz, na żą- 
danie króla Kastylii, swego zięcia, rezygnuje z regencji 
Leonor Teles, lecz nie opuszcza jego otoczenia, doradza- 
jąc mu w wielu sprawach.] 



ROZDZIAŁ LXVII 
O szlachcicach i rycerzach, którzy byli z królem [Kastylii] w Santarem, 
i o tym, co się przydarzyło Goncalowi Vasques z żołdem, który kazał 

wypłacić swoim ludziom 

Król był w Santarem, jak powiedzieliśmy, i byli tam z nim 
spośród szlachty królestwa następujący panowie i dowódcy: 

D. Henryk Manuel de Vilhena, syn D. Joao Manuela, hrabia 
de Seia, do którego należała Sintra; D. Pedro Alvares Pe 
reira, przeor zakonu Szpitalników; hrabia Joao Afonso, brat 
królowej Leonor; hrabia de Viana; Goncalo Vasques de Aze 
vedo, do którego należało Torres Novas; Vasco Peres de Camóes, 
który posiadał Alenquer; Joao Goncalves Texeda, który miał 
Obidos; Diogo Alvares i Fernao Pereira, bracia wspomnianego 
przeora Crato51; Vasco Martins da Cunha, Martim Vaz, Gil Vas- 
ques i Vasco Martim, jego synowie; Vasco Martins de Melo 
i Joao Afonso Pimentel, i Joao Rodrigues Porto Carreiro, i Mar- 
tim Goncalves de Ataide, i Afonso Gomes da Silva, i Fernao 
Gomes da Silva; i Martim Afonso de Melo, i Vasco Martins, 
jego brat, i synowie tych dwóch; Fernao Goncalves de Sousa 
i Goncalo Rodrigues de Sousa; a w królestwie Portugalii po- 
słuszni byli królowi Kastylii również inni liczni i świetni ryce- 
rze, którzy mieli wielkie i dobre fortece. 

Spośród tych panów i szlachty, przybyłej do Santarem, kazał 
król niektórym, aby powrócili do swoich miejscowości, zaś in- 
ni pozostali w jego otoczeniu. Wiedzcie, że wszystkim panom 
i szlachcicom, którzy tam pozostali, i tym, którzy już powrócili 
do zamków, które mu poddali, król posyłał żołd za pewną liczbę 
włóczni, którymi mieli mu służyć; między innymi wysłał żołd 
za sto włóczni Gongalowi Vasquesowi de Azevedo. 

Goncalo Vasques utrzymywał wielki dom i towarzyszyło mu 
wielu i dobrych giermków, którzy u niego mieszkali, jak Rodri 

51 Czyli przeora zakonu Szpitalników, Pedra Alvaresa Pereiry. 



go Eanes de Buarcos, Vasco Rodrigues Leitao, Joao Rodrigues de 
Mota i inni równie odważni i dzielni. 

Pewnego dnia poszedł do zamku i polecił swemu skarbniko- 
wi, aby wypłacił żołd wszystkim jego ludziom, jak już był roz- 
kazał. Ten położył trzy góry pieniędzy na stole, jedną florę 
nów,52 drugą srebrnych reali, trzecią drobnej monety. 

A kiedy poprosił giermków, aby wzięli pieniądze, nie było 
ani jednego, który by chciał je przyjąć, ale brali floreny do 
ręki, zaczynali się z nich śmiać i odkładali je na miejsce. 

Goncalo Vasques w godzinie wieczerzy powrócił do domu. 
A kiedy zobaczył pieniądze tak leżące, nie wiedział, co myśleć 
i zapytał swego skarbnika, dlaczego ich nie rozdzielił, jak mu 
kazał. 

— Wiedzcie — odpowiedział — że wszystkich zaprosiłem do 
wzięcia, ale żaden nie chciał ich brać. 

Goncalo Vasques zasępił się nieco, podejrzewając, dlaczego 
tak czynili, i nakazał, aby schowano pieniądze i nakryto do 
stołu. Wówczas zwołał ich wszystkich na stronę i powiedział: 

— Zdumiony jestem, że wy, którzy jesteście ludźmi tak przeze 
mnie wyróżnianymi, którym nie tylko chcę przyczynić chwały, 
ale i których sprawy chcę w miarę mojej mocy popierać wobec 
króla [Kastylii], nie chcecie przyjąć jego żołdu, aby mu posłu- 
żyć razem ze mną. Doprawdy, miałem do was wiele zaufania 
i spodziewałem się, że nie tylko będziecie ze mną służyć królo- 
wi Kastylii, panu, któremu wszyscy mamy obowiązek służyć, 
ale że nawet gdybym stał się Maurem i udał do Granady, by tam 
zamieszkać na zawsze, wy stalibyście cię Maurami razem ze 
mną i służylibyście mi we wszystkich sprawach związanych 
z moim honorem. A teraz mi się zdaje, że się omyliłem, bo wi- 
dzę coś zupełnie przeciwnego. Ponieważ tak jest, proszę, abyście 
mi powiedzieli, dlaczego tak czynicie.
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dział: 
— Skoro ci milczą i nikt nic nie mówi, chcę ja za siebie i za 

nich powiedzieć. Wiedzcie, że ani oni, ani ja nie mamy ochoty 

52 F l o r e n — moneta złota wartości 340 reali. 



w żadnym wypadku brać żołdu od króla Kastylii albo od was, 
by wam służyć. I raczej wolimy rozdzielić się z wami, niż otrzy- 
mać żołd i przy was pozostać. Ale jeśli chcielibyście naślado- 
wać zamiary Mistrza z Lizbony, zapewniam was, że nie musie- 
libyście dawać nam złota ani srebra, ani innych pieniędzy. 
Wszyscy dobrowolnie poświęcilibyśmy nasze ciała i życie, i co 
posiadamy, aby wam służyć i umrzeć z wami, gdziekolwiek by- 
ście się udali. I taki jest nasz ostateczny zamiar, od którego 
już nie odstąpimy. A jeśli ktoś powiedziałby wam coś przeciw- 
nego, wiedzcie, że wam kłamie, i nie wierzcie mu ani na nim nie 
polegajcie. Ani tym bardziej na mnie, jeślibym kiedykolwiek 
coś takiego wam powiedział. 

Zdumiał się Gongalo Vasques, kiedy to usłyszał. I powiedział, 
że skoro tak jest, on nie chce ich gubić ani przymuszać, ale 
tak pokieruje sprawami, żeby się to nie rozeszło. Wówczas uzy- 
skał, że król wysłał go do jego zamku w Torres Novas, by tam 
pozostał jako obrońca tej miejscowości. I tak wyjechał z San 
tarem. 

Oni widząc, że pragnieniem Goncalo Vasquesa było służyć 
królowi Kastylii i postępować zgodnie z jego zamiarami, po- 
uciekali od niego z wolna i udali się do Alvara Goncalvesa, jego 
syna, do Buarcos, który opowiedział się za Mistrzem. Później 
dołączyli do floty z Porto, kiedy ta przybyła do Lizbony, jak 
się dalej dowiecie. 

[W następnym rozdziale kronikarz wymienia te zam- 
ki i miasta, które opowiedziały się za królem Kastylii, 
i opisuje bratobójcze walki, jakie rozgrywały się mię- 
dzy stronnikami króla Kastylii a stronnikami Mistrza.] 



ROZDZIAŁ LXIX 
O tym, jak zostały zabrane statki rybackie płynące z Galicii 

Gdy zaczęła się taka wojna między Portugalczykami, prócz tej 
co była z Kastylijczykami, a Mistrz przebywał w Lizbonie, jak 
powiedzieliśmy, rano pewnego poniedziałku, dnia pierwszego lu- 
tego wspomnianego roku [1384], ukazała się w ujściu rzeki [Tag] 
jedna kastylijska galera, pięć galarów i jedna wielka nawa. 
A że pogoda była niedobra, galary zatrzymały się za Restelo, 
o milę od miasta; nawa i galera zatrzymały się daleko za nimi, 
między Hueras i Santa Catarina,53 w wielkiej odległości od ga- 
larów. 

Mistrz dowiedział się, że niektóre z tych statków były z Ga- 
licii, załadowane mąką oraz prowiantem przeznaczonym dla ka- 
stylijskiej floty, bo myślano, że już zaatakowała miasto; inne 
płynęły załadowane suszonymi rybami dla Aragonii. A ponieważ 
pewne było, że wszystkie należały do jego nieprzyjaciół, kazał 
zaraz przygotować dwie galery, dwie nawy i trzy barki; przy- 
gotowano je i w ciągu dwóch dni zaopatrzono w broń i żołnie- 
rzy. 

Ci na tych statkach, co tam zakotwiczyły, nie myśleli, aby 
mogła im grozić jakaś szkoda od tych z miasta, sądząc, iż troska 
o przygotowanie do oblężenia, jakiego oczekiwali, była tak duża, 
że sprawiała im dość kłopotów, aby nie zwracali uwagi na nic 
innego. Jednakże o świcie nawy, galery i barki portugalskie 
podniosły żagle i wyruszyły przeciw statkom kastylijskim. 

Galera Kastylii na widok galer i innych żagli, płynących 
w jej kierunku, podniosła kotwicę i uciekła, a te wszystkie małe 
stateczki zabrano i przyprowadzono naprzeciw miasta bez walki, 
bo nie było na nich ludzi uzbrojonych. 

53 H u e r a s (obecnie Oeiras) i Santa Catarina (obecnie Dafundo) — 
miejscowości w pobliżu Lizbony. 



Wielka nawa galisyjska, nowa i dobrze zaopatrzona, dwustu- 
beczkowa, należała do Żyda, którego zwano Davi de Coruńa. 
Kiedy zobaczył, co się dzieje, bardzo szybko zadziałał, mimo że 
czas nie był po temu sposobny. Chciał odpłynąć szlakiem do 
Alcacova i ustawiał żagle na wiatr, jak mógł. Galery portugal- 
skie płynęły wzdłuż brzegu, ale nawa i dwie barki udały się 
w pościg za nim, przy morzu wielce niespokojnym. Jednak z po- 
wodu bardzo silnego wiatru, a także z powodu wielkiej odle- 
głości, w jakiej płynęli, już stracono nadzieję na doścignięcie 
Galisyjczyka. 

Mistrz znajdował się w swych komnatach, a wielu z miasta 
było z nim razem i przyglądali się. A kiedy zobaczył wielką 
przewagę, jaką miała nawa galisyjska nad jego nawami, po- 
wiedział do obecnych: 

— Oby się udało! 

Kiedy powiedział te słowa, omasztowanie, a bywają one do 
trzech sążni długości54 z każdej strony, złamało się spadając 
na nawę, z którego to powodu musiała ona zwolnić. Dzięki temu 
zabrali ją Portugalczycy bez walki ani ran niczyich. 

Wielce się uradował Mistrz i wszyscy z miasta uznali za szczę- 
śliwe to zdarzenie, specjalnie w tym czasie, gdy byli w takiej 
potrzebie. Na tych statkach znaleziono wiele suszonych ryb, dor- 
sze, różne mięczaki i węgorze, sardynki wędzone i świeże, wie- 
le mąki i innego prowiantu. 

Teraz dowiedzcie się, że nie zważając na to, iż wspólne dobro 
wymagało, aby wszystkich zaopatrzyć i postępować zgodnie z po- 
trzebami miasta odczuwanymi przez wszystkich, byli tam jednak 
tacy, którymi owładnęła chciwość i łatwo im podsunęła do serc 
[myśl], by iść poprosić i nalegać na Mistrza, aby im sprzedał 
te ryby, które chcieli wywieźć z królestwa z powodu wielkiego 
zysku, jaki przewidywali, dowodząc, że to byłoby dla niego 
bardzo korzystne i służyłoby mu, i przytaczając pozorne racje, 
wszystkie przeciwne wspólnemu interesowi. 

Mistrz, któremu nie brak było rozsądku i rozwagi, a raczej 
miał te zalety bardzo rozwinięte, odparł, że nikomu nie wolno 

54 Jeden sążeń w Portugalii = od 1,50 m do 1,32 m. 



mu mówić o czymś podobnym, bo wie, iż Bóg mu to zsyła, by 
wszystkim zapewnić dobry post, który właśnie się zbliżał; a ci 
kupcy, którzy z chciwości zysku takie prośby kierowali, wy- 
raźnie dowiedli, jak mało ich obchodzi dobro ludu i jego obrona, 
w czasie gdy tak potrzebował on żywności, gdy należało za- 
spokoić głód i inne potrzeby wszystkich mieszkańców. 

I tak się stało, że tymi rybami miasto było zaopatrzone w do- 
bre pożywienie; płacono nimi szlachcie i innym ludziom żołd, 
co bardzo się nie podobało królowi Kastylii, kiedy się o tym 
dowiedział w Santarem. 

ROZDZIAŁ LXX 
O tym, jak hrabia de Maiorgas [Mallorca] posłał wyzwanie Mistrzowi 

i jak Nuno Alvares [Pereira] na nie odpowiedział 

Między wielkimi panami, którzy przybyli wraz z królem Ka- 
stylii, znajdował się jeden, hrabia de Maiorgas, D. Pedro Al 
vares de Lara, bastard D. Juana Nunesa de Lara. Ten był 
wielkim wojownikiem, słynnym i dzielnym rycerzem. 

Niektórzy mówią, opowiadając o czynach Nuna Alvaresa55 

ku jego chwalbie, że kiedy był z Mistrzem w Lizbonie i usły- 
szał o sławie tego hrabiego i jak jest dzielny, zadbał o to, by 
go wyzwać na śmiertelny pojedynek trzydziestu przeciw trzy- 
dziestu; i że poprosił o pozwolenie Mistrza, wykładając racje, 
dla których chciał to zrobić; i że Mistrz mu zezwolił. I że Nuno 
Alvares kazał wyzwać hrabiego, ten otrzymał jego wyzwanie 
i został ustalony dzień i miejsce, a Nuno Alvares był gotów; 
i że Mistrz widząc później, ile czynów i pracy przed nim rosło, 

55 Crónica do Condestabre, anonim, rozdz. XXII, I wyd. w 1526 r. Kronika, 
w całości poświęcona temu bohaterowi narodowemu, była napisana prawdopodo- 
bnie ok. 1431, zaraz po śmierci Nuna Alvaresa. 



zabronił mu tego pojedynku i dlatego nie doszedł on do skutku. 
Ale inny historyk, którego opowieść wydaje się nam bar- 
dziej prawdopodobna56, mówi o tym zupełnie inaczej i jego 
opis bardziej się nam podoba; mówi więc, że był pewien bła- 
zen, zwany Anequim, który żył na dworze D. Fernanda i został 
z królową Leonor; chodził on często do domów, gdzie król 
Kastylii się zatrzymał. A miał zwyczaj nazywać kumem każ- 
dego, kogo znał, i inni też tak go nazywali. Ponieważ było 
w zwyczaju odwiedzać domy pańskie, pewnego dnia powie- 
dział, że chce się udać do Lizbony, aby zobaczyć Mistrza i za- 
bawić u niego. 

Hrabia de Maiorgas, kiedy o tym usłyszał, zawołał go zaraz 
i rzekł: 

— Kumie, mówią mi, że udajesz się do Lizbony? 

— Tak — odpowiedział — chcę tam dotrzeć, aby zobaczyć 
Mistrza. 

— Więc proszę cię — powiedział hrabia — abyś mi zrobił 
taką przysługę: powiedz Mistrzowi, że jeśli mi zaprzecza, że 
robi zdradę i niegodziwość podburzając to królestwo i chce nim 
zawładnąć, mimo że z prawa należy ono do mojego pana i jego 
żony, to ja zaryzykuję własne życie w walce z nim, by to mu 
udowodnić. I proszę cię, byś mu to powiedział. 

Anequim odparł, że obiecuje mu to powiedzieć i przynieść 
odpowiedź. 

I tak przybył do Lizbony, a mówiąc z Mistrzem powtórzył 
mu propozycję hrabiego. A ledwo skończył mówić, Nuno Al 
vares, który był obecny, zanim Mistrz się odezwał, odpowie- 
dział Anequimowi: 

— Mój pan, Mistrz, nie ma powodu, aby przyjąć wyzwanie 
i narażać swą osobę. Ale w tej intencji, o której on wspomina, 
ja przyjmę wyzwanie i bardzo chętnie; a jeśli on neguje, że 
Mistrz, mój pan, i my Portugalczycy wraz z nim prowadzimy 
słuszną wojnę w obronie naszych osób i dóbr, i że król Kastylii 

56 Lopes ma rację: wersja z Crónica do Condestabrs jest nie do przyjęcia, 
gdyż w owej epoce Pedro de Lara, należący do pięciu największych rodów 
Kastylii, wywodzących się od królów (inne to rodziny Guzman, Haro, Villamayor 
i Castro), nie mógł w ogóle przyjąć wyzwania Nuna, podówczas tylko gierm- 
ka. 

 



podle i bezprawnie wszedł do tego królestwa przed czasem, 
łamiąc traktaty, które powinien był uszanować, z którego to 
powodu stracił wszelkie prawa, jakie miał do niego; i że kró- 
lestwo należy dlatego do Mistrza, mego pana, którego tutaj 
widzisz, jako do syna króla D. Pedra, którym jest — to ja wy- 
zwę go i dam mu to do poznania albo w pojedynku jeden do 
jednego, albo dwóch do dwóch, czy w ilu on zechce. I proszę 
cię, abyś mu tak powiedział. 

Mówili potem o innych rzeczach i niebawem Anequim od- 
jechał do Santarem. Hrabia zapytał go, czy powtórzył jego 
posłanie Mistrzowi, a on odpowiedział, że tak, dodając odpo- 
wiedź, jaką mu dał Nuno Alvares. 

— Kto to jest ten Nuno Alvares? — spytał hrabia. 
— Panie — odpowiedział — to brat D. Pedra Alvaresa, 

przeora zakonu Crato.57 

— Nie wiem, co to za człowiek — odparł hrabia — ani go 
nie znam. Nie obchodzi mnie nikt poza osobą Mistrza i nie 
wyzwę nikogo prócz niego, bo my ze strony ojców pochodzimy 
z królewskich rodów, choć ze strony matek jesteśmy obaj ba- 
stardami. Więc skoro on nie chce przyjąć wyzwania, z innym 
nie zamierzam bić się ani przyjąć wyzwania. 

W tym czasie Mistrz, przewidując, co miało niebawem na- 
stąpić, jako że król Kastylii z Santarem udał się do Alenquer 
i stamtąd [ruszył] do Lizbony, kazał zaraz zebrać w mieście 
wszystkich okolicznych mieszkańców wraz z prowiantem, jaki 
mogli zabrać, a oni szybko w obawie przed Kastylijczykami, 
o których mówiono, że już znajdowali się w pobliżu, wyru- 
szyli z żonami i dziećmi, z bydłem, zwierzętami jucznymi i rze- 
czami, które udało im się zabrać, i nadciągali do Lizbony; inni 
zaś przebywali rzekę [Tag] udając się do Ribatejo, by szukać 
bezpiecznego schronienia, wedle tego, co każdy uważał za naj- 
lepsze. 

Och, jak bolesną rzeczą było widzieć w dzień i w nocy tyle 
mężczyzn i kobiet przybywających stadami do miast, z dziećmi 
w ramionach lub prowadzonymi za rękę, a ojców z innymi na 

57 Zakon Crato — zakon Szpitalników. Pedro Alvares, jak pamiętamy, 
był po stronie królowej, a potem króla Kastylii. 



ramionach; i ich zwierzęta juczne, obładowane ubraniem i rze- 
czami, które mogli zabrać! 

I tak się schronili w mieście Lizbonie wszyscy mieszkańcy 
z całej okolicy, zanim nie nadciągnął król Kastylii. 

[W następnych rozdziałach znajduje się opis drobniej- 
szych wydarzeń, związanych z wkroczeniem króla Ka- 
stylii do Portugalii, a także relacja o spisku, jaki za- 
wiązała Leonor (choć jakoby oskarżono ją o to celowo) 
przeciw swemu zięciowi, królowi Kastylii, w efekcie 
którego zatrzymano ją pod strażą, a wreszcie zesłano 
do klasztoru w Tordesillas. Na skutek tego wydarzenia 
przystąpiło do Mistrza miasto Alenquer, przedtem 
wierne królowej Leonor. 

Dalej kronikarz opisuje, jak król Kastylii zdążał 
w kierunku Lizbony, wysławszy jednocześnie część 
wojska od strony południa i poleciwszy flocie w Sewilli, 
by szykowała się do ataku na Lizbonę.] 

ROZDZIAŁ CXIV 
O tym, jak król Kastylii przybył oblegać Lizbonę i tam rozbił obóz 

Dnia 29 maja przybyły nawy króla Kastylii, które zostały ze- 
brane, aby płynąć razem z jego galerami. Było ich czterdzieści, 
dużych i mniejszych. Gdy król się dowiedział, że flota przy- 
biła, wyjechał następnego dnia z Lumiar ze swoim wojskiem, 
by się rozłożyć obozem koło miasta, i przybyli tam w godzi- 
nie zwanej tercą. Mówią, że król Kastylii miał ze sobą około 
pięciu tysięcy ciężkozbrojnych prócz tych, co pozostali w San- 
tarem i innych miejscowościach, które za nim się opowie- 
działy, poza tym tysiąc konnicy lekkiej, których kapitanem był 
D. Alvaro Perez de Guzman, i wielu dobrych kuszników, któ 



miasto od morza i od lądu, ukazując tym, co patrzyli, że jego 
wielka i potężną siła jest wystarczająca na ten i inne podboje. 
A ponieważ panowie i szlachta, co tam z nim byli, widzieli 
tyle pomocy — czy to od miejscowości, które już należały do 
niego, czy to od ludzi — oraz zaopatrzenie, które codziennie 
doń przybywało, bardzo odmiennie, niż to się działo u Mistrza, 
jeden z nich, mówiąc o tym pewnego dnia do Fernanda Al 
varesa de Toledo, marszałka Kastylii, powiedział: 

— Fernando Alvaresie, wy, którzy jesteście człowiekiem star- 
szym i widzieliście wiele wojennych spraw podobnych do tej, 
bądź we Francji, towarzysząc królowi Henrykowi, bądź w in- 
nych miejscach, gdzie się znaleźliście w zbrojnych wyprawach, 
czy sądzicie, że Mistrz i Lizbona mogą dalej trwać w swym 
zawziętym zamiarze stawiania oporu naszemu królowi i wię- 
kszej części Portugalii, i jeszcze ludziom z innych królestw, 
którzy mu pomagają (a więcej by ich było, gdyby chciał)? 

— Panowie — odpowiedział — widziałem już wiele rzeczy, 
bo jestem człowiekiem długich dni. I widziałem przedsięwzięcia 
wielkie, zaczynające się z wielką potęgą i wielu środkami w 
celu doprowadzenia ich do skutku, jak nigdy nie doszły do 
zakończenia zamierzonego przez tych, co je zaczynali. I wi- 
działem przedsięwzięcia małe, nie rokujące najmniejszego po- 
wodzenia, jak z wolna osiągały rezultaty, jakich nikt nie mógł 
przewidzieć. Dlatego też mówię o tym zatargu, jaki król, nasz 
pan, wszczął z Mistrzem, że jeśli fortuna da Mistrzowi i miastu 
nieco szczęścia, doprowadzą do końca to, co zaczęli. To wszy- 
stko, co myślę w tej sprawie. 



ROZDZIAŁ CXV 
O tym, jak miasto było przygotowane do obrony, kiedy król Kastylii 

zaczął je oblegać 

Po tym rozdziale, który usłyszeliście, godzi się dać krótki opis 
miasta, gdy król Kastylii je oblegał, oraz tego, w jaki sposób 
strzegli się Mistrz i ludzie, znajdujący się w mieście, aby nie 
doznać szkody od swoich nieprzyjaciół, i wyczynów pełnych 
zuchwałości, jakich dokonywali przeciw wrogom, gdy tak było 
oblężone. 

Wiedzcie więc, że kiedy Mistrz i ci z miasta dowiedzieli się 
o przybyciu króla Kastylii i oczekiwali jego wielkiego i potęż- 
nego oblężenia, zaraz postanowiono zebrać w mieście jak naj- 
więcej zaopatrzenia, jakie tylko można było dostać, tak chleba 
i mięsa, jak i wszelkich innych rzeczy. I pływało wielu do ba- 
gien nad rzeką łódkami i barkami, potem jak Santarem przy- 
stąpiło do Kastylii, i stamtąd przywozili wiele zabitego bydła, 
które solili w kadziach, oraz inne rzeczy, z których uczynili 
wielkie zapasy. 

Schronili się w mieście liczni rolnicy z żonami, dziećmi i do- 
bytkiem, a również z okręgów okolicznych wszyscy, którzy 
chcieli. Część ich przeszła potem rzekę Tag wraz z bydłem, 
zwierzętami jucznymi i tym, co mogli zabrać, i udała się w kie- 
runku Setubalu i Palmeli. Inni pozostali w mieście i nie chcieli 
stamtąd odejść. A byli tacy, co z całym swoim dobytkiem po- 
zostali w miasteczkach, które opowiedziały się za Kastylią. 

Murom miasta nie brakło fortyfikacji, a przy siedemdziesięciu 
wieżach, jakie ma ono wokoło, poczyniono ganki z drzewa, do- 
brze zaopatrzone w tarcze, włócznie i oszczepy, kusze z lewara- 
mi i inne, z wielką obfitością bełtów. 

Znajdowało się w tych wieżach wiele włóczni, hełmów i innej 
broni, która tak lśniła, iż każda wieża ukazywała swoje dosta- 
teczne zaopatrzenie do obrony. W wielu z nich były katapulty 



dobrze zaopatrzone w kamienie, chorągwie ze św. Jerzym, z her- 
bami królestwa i miasta, a także z herbami panów i dowódców, 
którzy je zatykali na wieżach sobie powierzonych. 

Rozkazał Mistrz ludziom z miasta, aby straż nad murami zo- 
stała rozdzielona między szlachtę i znaczniejszych obywateli, 
którym dano pewne odcinki muru, a także kuszników oraz cięż- 
kozbrojnych, aby pomóc w ich obronie. Przy każdym odcinku 
był dzwon, by weń uderzyć w razie potrzeby; a kiedy ktoś usły- 
szał dzwon swego odcinka, zaraz każdy szybko do niego biegł; 
niekiedy bowiem ci, którzy pilnowali wież, szli się przejść po 
mieście, pozostawiając je pod opieką zaufanych ludzi; innymi 
razy zostawały w nich tylko warty, ale na dźwięk dzwonu mu- 
ry zapełniały się ludźmi i nawet pod nimi zbierało się ich 
sporo. 

I nie tylko ci, co byli wyznaczeni w każdym miejscu do obro- 
ny, ale również inni ludzie z miasta, słysząc dzwon katedry czy 
innej wieży, czuli szybsze bicie serca, a rzemieślnicy, porzuca- 
jąc pracę, zaraz biegli z bronią tam, gdzie mówiono, że się po- 
kazali Kastylijczycy. Można było widzieć mury pełne ludzi wy- 
machujących szpadami, włóczniami i podobną bronią, słyszało 
się trąbki, krzyki i szydercze wyzwiska, świadczące o zuchwa- 
łej śmiałości wobec nieprzyjaciela. 

Nie zwracano wówczas uwagi na słowa, które mówią, że ko- 
ściół bardziej wspomaga królestwo modlitwami niż rycerze bro- 
nią; nie przestrzegano dekretu papieskiego Clerici arma portan 
tes, według którego duchownym zgodnie z prawem nie wolno 
chwytać za broń, nawet jeśli chodzi o obronę ziemi; ale i du- 
chowni świeccy i bracia zakonni, głównie od św. Trójcy, zaraz 
znajdywali się na murach z najlepszą bronią, jaką mogli zdo- 
być. 

Wszyscy w nocy pilnowali swoich wież; ci, co mieli swoje od- 
cinki, robili obchód całego muru i wież od jednego odcinka do 
drugiego, a inne patrole chodziły po murach mijając się. Nieza- 
leżnie od tego Mistrz, który przede wszystkim specjalną troską 
otaczał obronność miasta i porządek w nim, sypiając bardzo 
krótko, odwiedzał wiele razy w nocy z pochodniami mury 
i wieże, w dobrej kompanii wielu, których zawsze miał ze sobą. 



Żaden z tych, co mieli czuwać, nie zawiódł na posterunku ani 
nie było takich, co by zapomnieli o swej powinności; wszyscy 
byli bardzo chętni i gotowi do zrobienia tego, co im kazano, 
tak iż na wszelkie polecenie, jakie Mistrz wydawał, zgłaszała 
się ciżba szybkich wykonawców. 

Z trzydziestu ośmiu bram, jakie są w mieście, dwanaście 
było cały dzień otwartych, poleconych opiece dobrych zbroj- 
nych ludzi, którzy ich pilnowali; nikt nieznany nie mógł przez 
nie wychodzić ani wchodzić, nim się nie dowiedziano pewnie, po 
co wychodzi lub wchodzi. I układano tam pnie w poprzek bram, 
aby na nich spali ci, co mieli ich strzec, tak aby żaden złoczyń- 
ca nie odważył się dokonać jakiegoś niecnego czynu. 

W nocy klucze od niektórych bram miały pewne osoby z po- 
wodu łódek, które w tych godzinach pływały tam i z powro- 
tem zza rzeki z pszenicą i innym zaopatrzeniem, jak czytaliście 
w innym miejscu. Inne klucze zabierał co noc człowiek, które- 
mu Mistrz bardzo ufał, i onże, sprawdziwszy najpierw, jak za- 
mykają bramy, zabierał je wszystkie do zamku, gdzie miesz- 
kał. 

Koło bramy św. Katarzyny od strony obozu, kędy najczęściej 
wychodzono na potyczki, był dom zawsze gotów, z łóżkami, jaj- 
kami, pakułami i starymi prześcieradłami do darcia, i chirurg, 
i odtrutka przeciw truciźnie, i inne potrzebne rzeczy do banda- 
żowania rannych, kiedy wracali z potyczek. 

Na niskim brzegu rzeki były dwie duże i silne palisady z gru- 
bych i mocnych pni, które Mistrz kazał zbudować, zanim przy- 
był król Kastylii, aby przeszkodzić w ataku od tej strony; uczy- 
niono je w miejscu, gdzie morze się wdziera aż pod miasto. 
A jedna ciągnęła się do Santosu, przechodząc pod wieżą war- 
towniczą do tego miejsca, gdzie — jak Mistrz uważał — król 
Kastylii rozłoży obóz; drugą zbudowano w drugim końcu mia- 
sta, obok muru, gdzie wypalają wapno, przy klasztorze św. Kla- 
ry. Palisady były z podwójnych pni i tak ustawione, że czło- 
wiek na koniu nie mógłby przejechać z jednej strony na druga, 
a człowiek na piechotę mógłby jedynie przejść wdrapując się 
na całą wysokość pali, co byłoby trudne do zrobienia. I w każ- 
dej palisadzie w przerwie dwóch układów pali było miejsce bez 



kamieni, w którym mogła się zmieścić łódź z wiosłami wysunie 
tymi ukośnie, gdyby jej przyszło tutaj się ukryć. 

Nie zaniedbali ci z miasta, choć byli tak otoczeni, zbudować 
barbakanu wokół muru od strony obozu — od bramy kościoła 
św. Katarzyny aż do wieży Alvara Pais, która jeszcze nie była 
ukończona, a było to w odległości dwóch strzałów z kuszy. Zaś 
dziewczęta bez cienia strachu zbierały kamienie na polach i śpie- 
wały głośno takie słowa: 
Oto jest Lizbona kochana, popatrz na nią i idź sobie, 
Jeśli nie chcesz bodnięcia, jakie dali Andeiro, 
Jeśli nie chcesz kopniaka, jaki dali biskupowi...60 

i tym podobne rzeczy. A gdy nieprzyjaciele chcieli im przeszko- 
dzić, stawali wobec trudności, w jakich byli synowie Izraela, 
kiedy król Kserkses, syn króla Dariusza, dał pozwolenie 61 pro- 
rokowi Nehemiaszowi, by odbudowali mury Jeruzalem: walczy- 
li z nimi wszyscy z sąsiedztwa, aby ich nie wznosili, tedy jedną 
ręką układali kamienie, a w drugiej trzymali szpadę, by się 
bronić. A i Portugalczycy, czyniąc to dzieło, mieli przy sobie 
broń, którą bronili się od nieprzyjaciół, gdy ci starali się im 
przeszkodzić w wykonaniu pracy. 

Wszystkie inne sprawy należące do rządów w mieście były 
ułożone w wielkim porządku; i nie było tam nikogo, kto by 
wszczął z innymi kłótnię albo wyrządził krzywdę jakimiś dzi- 
wacznymi ekscesami, ale wszyscy zażywali przyjacielskiej zgo- 
dy, dającej wspólną korzyść. 

Och, jak piękną rzeczą było to widzieć! Tak wielki i potężny 
król jak król Kastylii, z taką mnogością ludzi, tak na morzu, 
jak i na lądzie, ustawionych w tak wielkim i dobrym porządku, 
oblegający tak szlachetne miasto; a ono zaopatrzone przeciw 
niemu w ludzi i broń, tak przygotowanych do strzeżenia go 
i obrony! Mówili nawet ci, co to oglądali, że tak pięknego oblę- 
żenia nie pamiętano od bardzo długich lat. 

60 Joao F. de Andeiro został, jak pamiętamy, zabity przez Mistrza zakonu 
Avis, i jego ludzi, a biskup wyrzucony przez okno z wieży kościelnej, gdzie 
się schronił. 

61 F. Lopes się myli: pozwolenie takie wydał Artakserkses (Stary Testament, 
Księga Nehemiasza, II, l—8). 



A tymczasem Kastylijczycy razem z Galisyjczykami postano- 
wili zaatakować Porto. Galery portugalskie wypłynęły z Liz- 
bony, by bronić tego miasta. Ludność jego ze swej strony zor- 
ganizowała obronę i panowało tam wielkie poruszenie. 

ROZDZIAŁ CXXII 
O tym, jak Rui Pereira wygłosił posłanie do ludności Porto i jaką 

otrzymał odpowiedź 

Gdy przybyły do Porto trzy galery, które Mistrz wysłał z Liz- 
bony, zanim król Kastylii zaczął oblężenie, Rui Pereira, który 
nimi dowodził, powiedział ludziom z miasta, gdy się uspokoili, 
jak również tym z floty, aby się wszyscy zgromadzili, gdyż chce 
im obwieścić coś, co Mistrz kazał powiedzieć. Następnego dnia, 
w piątek, zebrali się wszyscy, aby usłyszeć to poselstwo, które 
— po pokazaniu swego listu uwierzytelniającego — przedstawił 
w następujący sposób: 

— Panowie, przyjaciele! Mistrz, nasz Regent i Obrońca, prze- 
syła wam wiele pozdrowień i poleca się waszej dobrej lojalno- 
ści. I każe wam powiedzieć, iż dobrze wam wiadomo, jak się 
dzieje w tym królestwie, gdzie istnieją przeciwne sobie partie, 
co powoduje zamieszki, a także to, że Kastylijczycy z całą swo- 
ją siłą chcą je podbić i mieć dla siebie, na co oby Bóg nigdy 
nie pozwolił. I że on, dla dobra królestwa i jego obrony, przyjął 
tytuł Regenta i Obrońcy, nie ma bowiem nikogo innego, kto by 
wziął na siebie trud i ryzyko bronienia go i wspierania; i że 
ofiaruje się bronić królestwa wystawiając swe ciało i życie na 
śmierć. I również dobrze wiecie, że król Kastylii jest już bar- 
dzo blisko miasta Lizbony, ze wszystkimi swymi ludźmi i po- 
tęgą; i o tym, jak przemierzają i plądrują tę okolicę, którą już 
za swoją uważają, oczekując przybycia floty, by oblegać miasto 



od morza i lądu. I dlatego każe was prosić jako dobrych Por- 
tugalczyków i jako tych, co zawsze okazywali wierność dworowi 
portugalskiemu, abyście zechcieli zaraz wyposażyć nawy i bar- 
ki, jakie są tutaj w mieście Porto. A również, abyście kazali 
spuścić na wodę galery i zaraz je wyekwipowali, aby wraz z ty- 
mi, które właśnie przybyły z Lizbony, ruszyć do walki z flotą 
Kastylii, gdy ta przypłynie. Mamy nadzieję w Bogu i w Marii 
Pannie, Jego Matce, że nas wspomogą przeciw nim i dadzą nam 
takie zwycięstwo, że będzie to wielką chwałą i korzyścią dla 
królestwa oraz służbą naszemu panu Mistrzowi, a dla nas wszy- 
stkich dobrą sławą. 

Poza tym każe wam powiedzieć, że z powodu wielkiej potrze- 
by, w jakiej się znajduje, i dla obrony tych królestw, która 
jest konieczna, prosi was, abyście go wspomogli pożyczką pew- 
nej sumy pieniędzy, potrzebnej na niezbędne wydatki, jak to 
zobaczycie, bo zaraz o nich powiem. I że nie ma żadnego innego 
zastawu za tę pożyczkę jak siebie samego, jeśli Bóg go zacho- 
wa od złego, jak na pewno zechce; i przyrzeka wam, jako syn 
królewski, którym jest, i ręcząc swoją uczciwością, że spłaci 
wam wszystko bardzo dobrze. Dlatego przywożę tu jego pełno- 
mocnictwo i dostateczne upoważnienia, aby się zobowiązać 
w jego imieniu, jak to możecie sprawdzić, jeśli wam się spo- 
doba. 

Odpowiedział wówczas pewien mężczyzna ze znaczniejszych 
w mieście, którego zwano Domingosem Peres das Eiras, którego 
miejscowi upoważnili do mówienia w ich imieniu, bo już przed- 
tem krążyła wieść o tym, co im zostanie zaproponowane, a po- 
wiedział tak: 

— Rui Pereira, powiedzieliście bardzo dobrze wasze posłanie 
i wszystko, co wam polecono. A ja mówię w moim i tych tu 
wszystkich obecnych imieniu, że jesteśmy gotowi z dobrawoli 
służyć Mistrzowi, naszemu panu, i uczynimy wszystko, co nam 
każe, dla jego służby i obrony królestwa. Bowiem nawet gdyby 
był kimś obcym, nam nie znanym, wystarczyłoby, aby zgłosił 
gotowość do takich trudów i niebezpieczeństw dla naszej obro- 
ny i ochrony, abyśmy mu służyli naszymi osobami i dobytkiem. 
A tym bardziej skoro jest synem króla D. Pedra, jak nim jest, 



i nie mamy nikogo innego, komu możemy zaufać, jak tylko 
jemu i Bogu, więc bardzo słuszne jest uczynić, co on uzna za 
dobre, szczególnie dla obrony tych królestw, z których wszyscy 
się wywodzimy. Dlatego złoto i srebro, i pieniądze, i wszystko, 
co mamy, złożymy do jego rozporządzenia w takiej sprawie, 
bo na nic godniejszego nie można ich wydać niż na obrony 
naszej ziemi, abyśmy nigdy nie byli we władzy Kastylijczy 
ków. 

I wszyscy pójdziemy za zamiarami Mistrza, bo tak być musi, 
i nie ma w tym mieście nikogo, kto by utrzymywał coś prze- 
ciwnego; a gdyby był, czego oby Bóg nie dopuścił, nie uszedłby 
z życiem. A w tym celu nawy i barki, i galery ze wszystkim. 
co może być potrzebne, ofiarujemy mu z najlepszej woli. 
W mąkę, mięso, ryby i wina, potrzebne dla floty, będziecie za- 
opatrzeni. I wszyscy ludzie z miasta, zdatni do tego dzieła, przy- 
łączą się do niego z najlepszej dobrawoli. 

Proś więc, o co zechcesz, i wszystko zaraz zostanie uczynione 
bez żadnego zawodu. I poślijcie listy po okręgach do wszystkich, 
co opowiedzieli się za Portugalią, aby szybko przybyli wstąpić 
do floty, i pewne jest, że wszyscy, którzy cenią honor i korzyść 
tego królestwa, zaraz tu będą. Jednym z tych, do których ko- 
niecznie musicie napisać, jest hrabia D. Goncalo, który ma Co 
imbrę, a to z trzech powodów: po pierwsze dlatego, że chodzi 
o samą Coimbrę, która jest miejscem, skąd mogłyby wyjść wiel- 
kie przeszkody dla naszej sprawy, a które w ten sposób zachowa- 
my bezpieczne; po drugie z powodu ludzi, jakich ma hrabia 
i którzy będą nam bardzo pomocni; po trzecie, jeśli hrabia 
D. Goncalo przyłączy się do naszej floty, nikt inny tego nie 
odmówi. 

Postanowiono więc, że należy wysłać wiadomość do hrabiego 
D. Gongala przez opata D. Martima Gila; napisali również listy 
do innych osób z okręgu, zawiadamiając ich o swoich zamiarach 
i aby się przygotowali natychmiast i przybyli do Porto, gdzie 
im dadzą niezawodnie wszystko, czego będą potrzebować, bez 
żadnej zwłoki. 

[Hrabia Goncalo — brat królowej Leonor — popro- 
szony o dowodzenie flotą, wyraził zgodę, uprzednio 



uzgodniwszy, że Mistrz odda mu ziemie Leonor, które 
Mistrz już był oddał Nuno Alvaresowi. Ale ten natych- 
miast zgodził się na odstąpienie darowizny. Po zaatako- 
waniu i zniszczeniu brzegów Galicii, flota — 17 naw 
i 7 galer — płynęła do Lizbony. W tym czasie Nuno Al 
vares odbywał różne zwycięskie potyczki z Kastylijczy- 
kami, którzy zresztą próbowali go przeciągnąć na swoją 
stronę przekupstwem, wiedząc, iż bardzo potrzebuje pie- 
niędzy na wojsko. Próby te oczywiście nie powiodły się. 
Jeden z doradców króla Kastylii, Pero Fernandes de 
Vallasco, starał się nakłonić króla Kastylii do zawarcia 
pokoju z Mistrzem, na co Juan I się nie zgodził. Nato- 
miast podczas narady u króla ustalono, że jego flota 
wyda bitwę Portugalczykom.] 

ROZDZIAŁ CXXXI 
O tym, jak flota z Porto przybyła do Cascais 62, i o sposobie postępowania 

jaki Mistrz nakazał 

Gdy już król Kastylii ustalił, że jego flota będzie walczyć na 
rzece, jak to powiedzieliśmy, wysłał do ujścia rzeki dwie galery 
na zwiady, aby tam oczekiwały i doniosły mu, gdy zobaczą 
nadpływającą flotę portugalską. 

Gdy galery zakotwiczone były o siedem leguas od miasta, 
w miejscu, które zwą Mata Palombas, ukazała się cała flota 
portugalska złożona z siedemnastu naw i siedmiu galer, jak to 
słyszeliście. Owe galery, gdy ją zobaczyły, zaraz popłynęły za- 
wiadomić króla Kastylii oraz ludzi ze swojej floty. A gdy za- 
wiadomiły swoich, że pojawiła się flota Portugalii, wszystkie 

62Cascais — miejscowość w pobliżu Lizbony (ok. 30 km). 



załogi galer powstały wyciągając nagie szpady i inną broń, wy- 
krzykując obelżywe słowa, czyniąc wiele wrzawy, a także ra- 
dując się wielce, gdyż sądzili, że następnego dnia pokonają flo- 
tę [portugalską], a gdy tylko ją pokonają, miasto zostanie zdo- 
byte. A było to mniej więcej na godzinę przed zachodem słoń- 
ca. Ci z miasta widzieli, jak ci z floty się radowali, ale nie wie- 
dzieli, jaki był powód takiej uciechy. 

Tymczasem flota [portugalska] podpłynęła do Cascais tego 
dnia po posiłku, a była to niedziela, siedemnastego lipca roku 
już wspomnianego.63 

Gdy flota zakotwiczyła w tamtym miejscu, a było to o pięć 
leguas od miasta, jej kapitanowie ustalili między sobą, jakim 
sposobem płynąć ku miastu, a także sposób przyszłej walki. 
Jedni mówili, że skoro król Kastylii ma mnogość ludzi i o wiele 
większą flotę niż oni, nie należy zbytnio zapuszczać się w mo- 
rze, jest bowiem wśród nich wielu ludzi, którzy nie mają do- 
świadczenia morskiego, co mogłoby stanowić przeszkodę; i że 
nawy kastylijskie, płynące za nimi, zaatakowałyby ich przy 
pierwszej okazji, zyskując tym wielką przewagę, co ułatwiłoby 
im zwycięstwo. Te i inne racje przedstawiano między sobą, ale 
nie dochodzono do żadnego wniosku, wobec czego zdecydowano 
wysłać do Mistrza [do Lizbony] lekkie czółno, by zawiadomić 
go o przybyciu floty i zapytać, jakie chce wydać rozkazy co do 
ich podpłynięcia do miasta, a także prosząc, by wysłał kogoś 
z pomocą. 

Czółno odbiło [z Cascais] późną nocą, z silnym wiosłem i ża- 
glami, podpływając od strony Almady,64 aby nie usłyszeli go ci 
z kastylijskiej floty; a na rozmowę z Mistrzem płynął w nim 
Joao Ramalho, bogaty kupiec z Porto, bardzo doświadczony na 
morzu; przybył do Lizbony późnym wieczorem. Opowiedział 
Mistrzowi, jako to flota stoi w Cascais i o której godzinie przy- 
cumowała i że przybył, by się dowiedzieć, jaka jest jego wola 
co do postępowania dnia następnego. Mistrz bardzo dobrze go 
przyjął, bardzo był zadowolony z tych wieści, on i wszyscy 

63 Roku 1384. 
64 Almada znajduje się. naprzeciw Lizbony, po drugiej stronie rzeki Tag 

Flota Kastylii stalą przy ujściu Tagu od strony Lizbony. 



obecni; i zrozumieli wszyscy, że radość, jaką okazywali ci z galer 
kastylijskich, była z powodu przybycia floty, gdy ją zoba- 
czyli. 

Oddalił się wówczas Mistrz z nim do jednej z izb i wypytał 
go o flotę, jak i czym jest uzbrojona; odpowiedział mu, że ga- 
lery są dobrze uzbrojone, ale nawy tylko średnio, a na niektó- 
rych brakuje ludzi ciężkozbrojnych; przyczyną dobrego uzbro- 
jenia galer było to, że dowodził nimi hrabia D. Goncalo, mający 
wielu i dobrych giermków. 
Zmartwiło to bardzo Mistrza i dlatego powiedział: 
— Joao Ramalho, uczynicie w ten sposób: mam tutaj dużo 
wielkich barek, które kazałem przygotować, a wszystkie z bur- 
tami na sposób galarów, i trochę naw i barek, które tu są przy- 
cumowane i wcześnie rano wszystkie będą gotowe. Ponieważ 
wiatr jest pomyślny dla żeglowania, wyruszajcie zaraz z przy- 
pływem, wszystkie galery wzdłuż rzeki, a nawy tak blisko nich 
od strony Almady, jak tylko można czy jak wam się uda naj- 
lepiej; i nie próbujcie walczyć, ale przybądźcie wszyscy pod 
miasto i wtedy wyposażymy nawy w odpowiednich ludzi i za- 
opatrzymy tak nawy, jak i barki, co tu stoją. A potem wszyscy, 
i ja z wami, podpłyniemy walczyć z nimi. Gdyby przypadkiem 
nawy kastylijskie starły się z którąś z waszych, brońcie się, jak 
możecie najlepiej, a ja będę miał już nawy gotowe, by was 
wspomóc z dostateczną ilością ludzi, a może spotkacie mnie już 
na morzu. Takie więc niech będzie wasze przybycie. 

ROZDZIAŁ CXXXII 
O tym, jak dowiedziano się w mieście, że flota ma przypłynąć, i co 

w związku z tym ludzie uczynili 

Gdy Joao Ramalho pożegnał się z Mistrzem, a była już późna 
noc, zaraz dowiedziano się w mieście, iż nadeszła wiadomość 



od floty znajdującej się w Cascais i że następnego dnia ma 
wpłynąć rzeką i walczyć z flotą kastylijską. A gdy to się roz- 
niosło i całe miasto już wiedziało, trudno opisać, jaką troską 
i nadzieją napełniły się serca jego mieszkańców. Uczuli wielką 
radość mając nadzieję, że gdy ich flota będzie walczyć z flotą 
Kastylii i zwycięży, miasto zostanie odblokowane od strony mo- 
rza i otrzymają stamtąd zaopatrzenie, którego bardzo brakowa- 
ło; a po pokonaniu floty oczywiście zawładną jej częścią, co bę- 
dzie wielką stratą dla Kastylijczyków i być może sprawi, że 
król Kastylii przerwie oblężenie; ale z drugiej strony żywili 
obawy i strach widząc, że flota Kastylii jest dużo większa niż 
ich własna i zaopatrzona w wielu i dobrych ludzi, a także 
w razie potrzeby może otrzymać wielką pomoc z obozu kró- 
lewskiego, znajdującego się tak blisko. Zaś gdyby została 
pokonana flota portugalska, myśleli o wielkich stratach, jakie 
poniesiono by w ojcach i synach, mężach i braciach, i innych 
z rodziny, którzy zginęliby w bitwie. 

Poza tym groziło im inne, jeszcze większe zło, bowiem gdyby 
miasto znalazło się w ciężkim położeniu i gdyby całkiem stra- 
cili nadzieję na jego obronę, niechybnie dostaliby się w okrutne 
ręce śmiertelnych wrogów, którzy obeszliby się z nimi tak, jak- 
by się im podobało. 

I to wielkie strapienie sprawiło, że powstawali wszyscy, męż- 
czyźni i kobiety, bo nie mogli spać. A gdy rozmawiali przez 
okna jedni z drugimi o tych rzeczach i o jutrzejszej bitwie, za- 
panował w mieście wielki zgiełk od podnieconych rozmów, któ- 
re trwały długi czas, tak iż wcześniej zadzwoniono na jutrznię, 
tym bardziej że noce były krótkie. Wówczas ludzie zaczęli uda- 
wać się do kościołów i klasztorów z zapalonymi świecami w rę- 
kach, prosząc o odprawienie mszy i innych nabożeństw, pod- 
czas których zanosili gorące modły i leli obfite łzy. 

Który stan, czyje życie wolne były wówczas od tych zgry 
zot? Z pewnością żadne, bowiem nie tylko ludzie świeccy, ale 
i stanu duchownego, wszyscy znajdowali się pod naporem takiej 
myśli: co z nimi będzie? Bowiem wiedzieli, że wszyscy jednako 
odczują skutki zwycięstwa albo klęski. 

Jakież serce mogłoby być tak twarde, aby nie zmiękczyła go 



zacna litość na widok kościołów pełnych mężczyzn i kobiet 
z dziećmi na ręku, wszystkich wołających do Boga, by ich wspo- 
mógł i dopomógł sprawie Portugalczyków? Pewnie żadne, chyba 
że nie było prawdziwe portugalskie. 

I tak spędzili większą część nocy, aż do rana, jedni we łzach 
i na pobożnych modlitwach, inni gotując się i zbrojąc przeciw 
nieprzyjaciołom. 

ROZDZIAŁ CXXXIII 
O tym, jak niektóre nawy portugalskie walczyły z kastylijskimi i zostały 

zdobyte trzy portugalskie, a zabity dobry Rui Pereira 

Bardzo mało spał Mistrz tej nocy i ludzie w mieście, jak po- 
wiedzieliśmy. Ale kiedy nastał poranek, wcześnie wysłuchał 
mszy i udał się nad brzeg z wieloma, którzy mu służyli, aby 
armować statki i barki, którymi miał wspomóc flotę. 

A gdy ludzie wchodzili na nie i Mistrz również chciał wejść, 
zrodziła się między nimi słodka zwada: ci z miasta mówili Mi- 
strzowi, aby nie wsiadał na żaden statek, bo nie można się zgo- 
dzić, by narażał się na takie niebezpieczeństwo, czyniąc wąt- 
pliwym ich ocalenie; oni sami pójdą walczyć z nieprzyjacielem, 
a on niech zostanie w mieście i nie pozbawia go swej opieki. 

Mistrz odpowiedział, że jest im wdzięczny za ich dobre życze- 
nia i wierną miłość, jednak za nic w świecie nie zostanie w mie- 
ście, ale osobiście weźmie udział w bitwie i ufa Bogu, że wyj- 
dzie z niej z honorem i z honorem miasta oraz całej Portugalii. 
Oni widząc, że nie może być inaczej, powiedzieli, by uczynił 
wedle swej łaski. 

A gdy to się działo, we flocie króla Kastylii, złożonej z czter- 
dziestu naw i trzynastu galer, z nadejściem ranka podniesiono 
maszty na nawach, które zapełniły się wielu dzielnymi ludźmi, 



a że przypływ ustał i wiatr ucichł, galery ciągnęły nawy na 
holu, a inne, mniejsze, ciągnięte były przez barki; i wszystkie 
skierowały się ku Restelo, odległego o małą legua, w tym kie- 
runku, z którego miała nadpłynąć flota portugalska. Wszystkie 
statki ustawiły się w szyku z dziobami nakierowanymi na Al 
madę, a każdy z liną zarzuconą na ląd, by nie pociągnął ich 
odpływ; taki szyk przyjęto do walki. I jeszcze posłał król ludzi 
ciężkozbrojnych na koniach ku kościołom św. Augustyna i św. 
Wincentego za Murami, aby ci z miasta musieli zająć się obroną 
tamtej strony i nie mogli wspomóc swoich z floty. 

Otóż tak się stało, że nieco po godzinie dziewiątej, i gdy przy- 
pływ się zwiększał, ukazała się flota portugalska koło mostu 
św. Juliana, który znajduje się o trzy leguas od miasta, a szła 
w takim ordynku: 

Pięć naw płynęło z przodu, zaś na największej z nich, którą 
zwali „Milheira" [Tysięczna] płynął Rui Pereira z sześćdziesię- 
ciu ciężkozbrojnymi i czterdziestu kusznikami, na drugiej, którą 
zwali „Estrela" [Gwiazda], Alvaro Peres de Castro, a na „Fa- 
rinheira" [Młynarka] Joao Gomes de Silva, a na „Sangrenta" 
[Krwawa] Aires Goncalves de Figueiredo; na piątej Pero Lou- 
renco i Rui Lourengo de Tavora; i na wszystkich ich kapitano- 
wie, jak Gil Vasques i Lopo Vasques da Cunha i Joao Rodrigues 
i Lopo Dias de Castro, i Nuno Viegas, i Gongalo Eanes do Vale 
i inni; ale czterech wymieniliśmy nazwy, bo tylko one się star- 
ły. Po tych pięciu nawach płynęły galery, wszystkie razem, 
przystrojone chorągwiami i flagami; za galerami szło jeszcze 
dwanaście naw. Zaś wzdłuż brzegów rzeki wiała bryza, poma- 
gając w żegludze. 

Rui Pereira, mąż bardzo znakomity, w którym biło cudowne 
gorące serce, gdy ujrzał nawy kastylijskie przyczepione [lina- 
mi] do brzegu, jak powiedzieliśmy, i że jeszcze nie wypłynęły, 
a nie znając ich zamiarów, podpłynął wraz z czterema nawami 
blisko, by je wyzwać, a widząc, że Kastylijczycy nie okazali 
zamiaru walki, ustawił się burtą przy Almadzie. 

Tak się zdarzyło, że jeszcze poranek wraz ze swą jasnością 
nie oświecił dobrze ziemi, a już mury i miejsca na wzgórzach 
pełne były mężczyzn i kobiet [którzy wylegli], aby się przyglą- 



dać. W ciągu minionych godzin tego dnia mężczyźni i kobiety 
nie robili od świtu nic innego, tylko biegali po murach i wzgó- 
rzach, aby znaleźć miejsce, skąd mogliby oglądać walkę. Na pa- 
mięć im przychodzili ojcowie i bracia, których tam mieli, i klę- 
kając na ziemi bili się w piersi, błagając Boga z płaczem, aby 
ich wspomógł; matki nakłaniały niesione na rękach niewinne 
dzieci, aby wznosiły rączki ku niebu, ucząc je, jak mówić, aby 
Bogu się spodobało wspomóc Portugalczyków; inni składali ślu- 
by na różne sposoby, wzywając przemożną Matkę Boska i mę- 
czennika św. Wincentego 65 by im pomogli. 

Ze swej strony Mistrz i lud miejski gotowali się do wejścia 
na statki i barki, które uzbroili, aby pomóc swojej flocie; do 
tego stopnia, że nie tylko młodzi mężczyźni, ale i starcy z bia- 
łowłosymi głowy zaopatrywali się w broń, gotowi walczyć. 
Wreszcie Mistrz z co najmniej czterystu zbrojnymi wszedł na 
wielką i piękną nawę, jedną z tych, które zdobyto wraz z tka- 
ninami na genueńczykach, jak to opowiedzieliśmy. Ale ponieważ 
nawa nie była dobrze zbalastowana i weszło nań dużo więcej 
ludzi, niż to dozwolone, nie można było odpowiednio sterować. 

Na inne statki i tak samo na barki z żaglami weszło tyle lu- 
dzi, że omal się nie pogrążyły z nimi. Jedna barka, w której 
płynął Goncalo Goncales Borjas, rozwinęła żagle, by popłynąć 
do Restelo, ale przeciwny silny wiatr zniósł ją w stronę Saca 
vem, to samo uczynił z drugą, na której płynął Mem Rodrigues 
de Vasconcelos. 

Mistrz również chciał płynąć pod żaglami, ale widząc prze- 
ciwny wiatr i odpływ, i że trudno jest rozwijać żagle, wysiadł 
na brzeg, a z nim inni ludzie; barki były małe i nie mogły zni- 
szczyć naw kastylijskich, tym bardziej że wiatr był przeciwny, 
ściągnęły tedy żagle, tak jak i statki. 

Gdy nawa Rui Pereiry i inne kierowały się dziobami ku Al 
madzie, a galery portugalskie płynęły na wiosłach jedna za dru- 
gą w kierunku floty nieprzyjacielskiej, Kastylijczycy widzieli, 
że mogą je mieć pod wiatr, ruszyli wszyscy, jak stali, aby na- 
trzeć na nie, a pierwsza ruszyła wielka nawa, którą zwano „Juan 

65 Sw. Wincenty jest patronem Lizbony. 



de Arena"; miała ona w połowie masztu kosz pełen zbrojnych 
ludzi. 

Kiedy Rui Pereira zobaczył, że nawy idą na galery, a bryza 
się nasila, obawiając się, że im wyrządzi szkodę i udaremni 
obronę, bardziej z rozwagi niż z szalonej odwagi, jak mówią 
niektórzy, zmienił kurs i natarł na „Juan de Arena"; pięć ka 
stylijskich naw i jedna karaka starły się z trzema statkami por- 
tugalskimi. I skotłowały się załogi w taki sposób, że utworzyły 
jedną masę walczących z zapałem i zupełnie bez litości; tak ich 
rzucił przypływ i wiatr na skarpy Almady obok Cacilhas. 

To starcie Rui Pereira z tymi nawami bardzo pomogło gale- 
rom portugalskim, pierwsze bowiem nawy kastylijskie chciały 
uderzyć na galery, a tymczasem, gdy Rui Pereira starł się 
z nimi, galery przepłynęły i żadna nawa nie mogła im prze- 
szkodzić ani ku nim podpłynąć. Ale ponieważ walka trwała dłu- 
go, okrutny los zgotował mu śmierć w taki sposób: gdy Rui 
Pereira walczył, jak tylko dzielny i gorliwy rycerz może wal- 
czyć, uniósł z twarzy przyłbicę, bo mu przeszkadzała, i dostał 
strzałę w czoło, od której w krótkim czasie oddał ducha ten 
szlachcic, który nie powinien był tak wcześnie umierać. 

O szlachetny i dzielny mężu i prawdziwy Portugalczyku! Iluż 
wtedy cię krytykowało mówiąc, że przez twoją szaleńczą gor- 
liwość wystawiłeś się na tak śmiertelne niebezpieczeństwo, mo- 
gąc uniknąć bitwy i bezpiecznie odpłynąć z innymi nawami! Nie 
tak jednak było, ale jak mówił zwykły lud, to znaczy, że po- 
dobnie jak Jezus Chrystus umarł, by zbawić świat, tak zmarł 
Rui Pereira, aby umożliwić zbawienie innych. Jego śmierć bar- 
dzo odczuli Mistrz i wszyscy w mieście. 

Dwanaście naw, płynących z tyłu, żeglowało jak najspiesz 
niej ku miastu, a te kastylijskie wszystkie za nimi, ale nie mo- 
gły im uczynić krzywdy, bo zbyt duży wiatr miały w żaglach. 
Nawa, na której płynął Aires Goncalves, oddzieliła się [od nie- 
przyjaciela], by uniknąć porażki, a teraz za nią popłynęło 
pięć galer nacierających, czyniąc, co możliwe, by ją zdobyć, 
specjalnie w miejscu, które zwą Cuba 66, dlatego że wiatr tam 

66 Cuba po portugalsku znaczy m.in. balia. 



cichł, bo chroniło przed nim wzgórze; i tak była atakowana 
nawa portugalska przez kusze kastylijskie, że cała wraz z oża- 
glowaniem i oprzyrządowaniem była pokryta strzałami, aż dziw 
było patrzeć; a kiedy nawa wypłynęła z cienia rzucanego przez 
wzgórze, uciekła galerom w bezpieczne miejsce z przypływem 
i wiatrem w żaglach. 

Och, jakie piękne widowisko! W tak krótkim czasie, na tak 
wąskiej rzece, widzieć pięćdziesiąt siedem naw i trzydzieści 
galer, wszystkie uzbrojone i dobrze przygotowane, z żądzą zni- 
szczenia jedne drugich! Jakiż dzień pełen wielkiego niepokoju! 
Szczególnie dla tych, którzy w obecnej walce pokładali naj- 
większą nadzieję, bo pragnienie było jedno, ale rozkazywał los. 

Galery kastylijskie nie mogły dosięgnąć portugalskich ani te 
nie chciały zetrzeć się z nimi, bo każda galera kastylijska miała 
za sobą nawę zaopatrzoną w zbrojnych ludzi, by ją wspomóc 
w razie potrzeby. Nie walczyły też inne nawy poza tymi, o któ- 
rych mówiliśmy, a z nich trzy portugalskie zostały zdobyte 
i padło trochę ludzi z jednej i drugiej strony, inni zostali wzięci 
do niewoli, wielu z nich rannych. 

Mistrz, uzbrojony, chodził po wybrzeżu z wieloma ludźmi, 
przyjmując życzliwie tych z floty, która przycumowała między 
stocznią a Porta do Mar. Flota Kastylii powróciła do Restelo. 

ROZDZIAŁ CXXXIV 
O tym, jak przyprowadzono przed króla jednego z giermków, którzy 

zostali wzięci do niewoli, i o ich rozmowie 

Gdy tak wzięto te trzy nawy, a inne odpłynęły w bezpieczne 
miejsce, skończyła się bitwa; Kastylijczycy zaczęli zabierać na 
łodzie Portugalczyków, którzy się znajdowali na nawach, za- 
równo rannych, jak i tych, co nie doznali szkody, a król roz 



kazał, by mu przyprowadzono któregoś z tych pojmanych, ale 
nie niskiej kondycji. 

Ci, których w tym celu posłano, gdy znaleźli się na brzegu, 
zobaczyli w nadpływającej łodzi wśród innych, których na ląd 
wysadzono, jednego z dobrych giermków, Vasco Rodriguesa Lei 
tao, i powiedzieli, że ten wystarczy, aby dać nowiny królowi 
wedle jego woli. 

Zaprowadzono go przeto przed króla; pierwsza rzecz, o jaką 
go zapytał, to czy we flocie był Nuno Alvares, a on odpowie- 
dział, że nie. Wówczas zapytał, kto był we flocie, a on wymie- 
nił wszystkich po imieniu i opowiedział, jak walczyli i jak zgi- 
nął Rui Pereira, i o innych rzeczach z tym związanych. A gdy 
tak rozmawiał z królem, weszła królowa do komnaty obok tej, 
w której król się znajdował; kiedy Vasco Rodrigues ją zoba- 
czył, poszedł ucałować jej ręce; a ona, która dobrze go znała, 
bowiem był giermkiem Goncala Vasquesa de Azevedo87, spoj- 
rzała nań i rzekła: 

— O! Vasco Rodrigues! Tutaj jesteście? 

— Tutaj, pani — odpowiedział — na łasce boskiej i waszej. 
Gdy tam stał, królowa przeszła do miejsca, gdzie był król. 
A on uśmiechając się powiedział do niej: 

— Ach, do diabła! Cóż to za całowanie rąk! Przychodzi z włó- 
cznią w ręku przeciw swojej prawowitej pani, chce doprowadzić 
do tego, by utraciła królestwo, które do niej należy, i szyderczo 
całuje jej ręce. Nie zasługujesz na nic innego, tylko na ucięcie 
ust i języka za to całowanie rąk. 

— Panie — odpowiedział — nie tak nam mówią, ale wyjaś- 
niają, że zważywszy na powód tej wojny i jako że wszedłeś do 
królestwa przed czasem ustalonym traktatami, łamiąc to, co 
w nich zawarte, straciłeś prawo, które do niego miałeś, i że to 
my mamy rację i musimy bronić naszej ziemi, bo chcesz nam 
ją zabrać w taki sposób. 

Pero Fernandes de Vallasco i inni rycerze, którzy tam byli, 
gdy to usłyszeli od Vasco Rodriguesa, powiedzieli do króla: 

— Znoście, panie, co wam mówią! To samo my wam mówiliś- 

67 Gonęalo Vasques de Azevedo był zausznikiem jej ojca, króla Fernan- 
da. 



my wiele razy, ale nasze rady nie były cenione i uczyniliście, 
jak wam się podobało! 

Tak mówiąc, zabrali giermka sprzed jego oczu i odprowadzili 
go do innych jeńców, którzy zeszli z naw. Byli tacy, którzy po- 
tem zostali wykupieni, inni wymienieni, inni uciekli i udali się 
do miasta; a niektórych zabrano na nawach do Sewilli. 

[Kastylijczycy oblegali dalej Lizbonę i Almadę, która 
nie mogła dłużej się bronić, gdyż odcięto jej dostęp do 
wody. Mistrz polecił więc, by się poddała. W Lizbonie 
rozkazał, aby wszyscy składali ofiary na opłacenie żołdu 
i dozbrojenie ludzi. Co pewien czas zdarzały się drobne 
bitwy między flotą portugalską i kastylijską.] 

ROZDZIAŁ CXL 
O niektórych incydentach między tymi z miasta a tymi z obozu, jakie 

się przytrafiły podczas oblężenia 

[...] A gdy tak król Kastylii oblegał miasto z wielką ilością ludzi 
i cały brzeg rzeki był zastawiony jego nawami i galerami, czym 
przeszkadzał miastu w otrzymywaniu pomocy i zaopatrzenia, 
zaczęło ono odczuwać większe trudności niż przedtem z powo- 
du przybycia kastylijskiej floty. Król, dowiedziawszy się o tym, 
zaczął wierzyć, że je zdobędzie głodem. 

Gdy tak miasto trzymało się, jak mogło najlepiej, nie było 
w nim więcej niż dwudziestu konnych, bowiem na wiadomość, 
że będzie ono oblegane, zaraz wysłano wszystkie konie z miasta, 
bowiem nie mogli ich utrzymywać podczas długiego oblężenia. 
A tych dwudziestu to byli Joao Afonso de Beca, Gomes Garcia 
de Foios, Vasco Martins de Gaa, Luis Anriques i inni. 

A nawet dla tych nielicznych koni nie było paszy, więc ku- 
powano poduszki wypchane słomą, wyrzucano ją i dawano im 



jako obrok. Niekiedy szli ci konni wraz z pieszymi i kusznikami, 
aby potykać się z nieprzyjacielem — ci z obozu wychodzili do 
nich i zaczynała się walka, jak to jest w zwyczaju. Aby opo- 
wiedzieć dokładnie wszystko to, co się zdarzyło w potyczkach 
i walkach, nie starczyłoby dzisiejszego dnia i opis taki dla was 
byłby nudny, a dla nas męczący; więc zostawiając na boku to, 
co moglibyśmy powiedzieć, zadowólcie się tym, co w takich 
grach normalnie się dzieje, to znaczy: że fortuna, która nie 
może przypodobać się obu stronom, niekiedy zarządzała, aby 
nieprzyjaciele pogonili tych z miasta aż do bram, a niekiedy 
Portugalczycy gonili Kastylijczyków aż do ostrokołu ich obozu, 
przy studni w Santos; w takich potyczkach po jednej i po dru- 
giej stronie byli niekiedy jeńcy, zabici i ranni, a czasem nie. 
A ponieważ te potyczki odbywały się nie opodal miasta, wielu 
wychodziło przyglądać się im bez broni; Mistrz uważał to za złe, 
gdyż mogli doznać jakiej szkody od nieprzyjaciół, i rozkazał, 
aby zabierano ubranie każdemu, kto chciałby wyjść popatrzeć, 
a nie miał przy sobie broni, by się bronić lub zaatakować; odtąd 
byli ostrożniejsi i szli z bronią. 

W tym czasie pewnego dnia zaczęły krążyć po mieście nowi- 
ny, nie wiadomo skąd, że król udał się do Almady z powodu 
zarazy i że w obozie pozostała tylko garstka ludzi. 

Uradowali się wszyscy i natychmiast chcieli wyjść z miasta, 
aby uderzyć na obóz, nie tylko mężczyźni, ale i kobiety; mówili, 
że wezmą podpałkę, aby spalić obóz. Gdy już byli przy bramie 
św. Katarzyny, Mistrz dostrzegł ich i powiedział, że to niedo- 
brze iść w takim nieładzie, bo może nie jest tak, jak mówiono, 
narażą się przeto na wielkie niebezpieczeństwo; więc niech ci 
nieliczni, co są konno, pojadą zobaczyć, jak jest naprawdę, 
a wówczas postanowi się, co należy zrobić. 

Ci konni wyjechali boczną bramą, którą zwą św. Antoniego, 
aby ich nie widziano z obozu, i pojechali wąwozem w górę aż 
do obozu nieprzyjaciół. Kastylijczycy, gdy ich zobaczyli tak bli- 
sko, zaczęli krzyczeć: „Do broni! Do broni!", grając głośno na 
trąbkach. Zapanowało wielkie poruszenie w obozie, w pośpiechu 
mknęli konno ci, którzy zawsze mieli konie w pogotowiu, a lak 
samo piesi, każdy jak najszybciej mógł, i rzucili się na przyby 



szów łapiąc pewnego giermka galisyjskiego, zwanego Vasco Gon 
calves, który spadł z konia; złapali go, potem został wykupiony, 
a następnie został nadzorcą spichrza. 

Kiedy oni tak pojechali i zawrócili, Mistrz stał ciągle przy 
bramie powstrzymując ludzi od wyjścia. Gdy ludzie zobaczyli 
powracających, Fernao Rodrigues, komandor Juromenha, co po- 
tem był mistrzem zakonu Avis, a tego dnia trzymał straż przy 
bramie, wyjechał razem z innymi ciężkozbrojnymi ludźmi na 
spotkanie tych konnych uciekających przed Kastylijczykami, 
którzy za nimi gonili. Tak oto mogło zginąć wiele ludzi z miasta, 
gdyby ich Mistrz nie powstrzymał dzięki swojej szlachetności 
i roztropności. 

ROZDZIAŁ CXLI 
O tym, jak król posłał na układy z Mistrzem i co wtedy powiedziano 

Nie chcąc mówić więcej o rzeczach, które się wydarzyły podczas 
oblężenia, [powiemy] że smutna śmierć zaczęła okazywać swoją 
bardzo srogą furię przeciw tym z obozu, a także przeciw tym 
z floty, nie tylko zabijając giermków, szlachtę i innych niższej 
kondycji, i to tylu, że aż dziw, ale także zaczynając gryźć wiel- 
kich panów, co wprawiało wszystkich w zdumienie. 

Kastylijczycy, widząc, jak ich gnębi zaraza, która coraz bar- 
dziej wśród nich się szerzyła, zrozumieli, że nie będą mogli po- 
zostać tam długo i że trzeba będzie siłą rzeczy odstąpić od ob- 
lężenia i oddalić się szybko. I powiedzieli królowi, po rozważe- 
niu różnych i licznych racji, że dobrze by było przekonać Mi- 
strza, aby zawarł taki układ, który by królowi pozwolił wycofać 
się z Portugalii z jakimś honorem, aby choć taką korzyść wy- 
niósł ze swego tu przyjścia. Królowi, gdy usłyszał wszystkie 
ich racje, wydało się to słuszne i kazał prosić Mistrza o list że 



lazny, aby mógł do niego przyjechać na rozmowę Pero Fernan 
des de Vallasco, człowiek, któremu król bardzo ufał. Mistrz się 
zgodził i tego dnia, kiedy ustalono, że ktoś przyjedzie na roz- 
mowę, posłał kilku rycerzy w drogę, by służyli jako zakładnicy 
za ludzi, którzy przyjadą z Pero Fernandesem; ten zaś rozmó- 
wi się z Mistrzem i powróci, tak jak o to Kastylijczycy prosili. 
Byli to Joao Afonso de Baeca, Alvaro Gongalves Camelo, Afonso 
Eanes Nogueira, Mem Rodrigues, Rui Mendes de Vasconcelos 
i inni. 

Przybył Pero Fernandes przed południem na dobrym koniu, 
z paziem z włócznią i w czapce, który pozostał z innymi. Mistrz 
był na koniu, w kolczudze i naramiennikach, z przypasaną szpa- 
dą, okryty mantoletem. Kiedy się ujrzeli, wymienili ukłony 
i uściskali się; zaś działo się to między barbakanem a murem 
przy bramie św. Katarzyny. 

Lecz rozmowy, jakie się odbyły, niektórzy, kierowani sympa- 
tią, opisali na korzyść króla Kastylii, a nie tak, jak było na- 
prawdę, mówiąc jakoby Mistrz powiedział Pero Fernandesowi, 
że jeśliby królowi się spodobało zrobić go gubernatorem króle- 
stwa, do czasu gdy królowa, jego żona, urodzi potomka, 
i mógłby przejąć rządy, jakie miała mieć królowa D. Leonor, 
zgodnie z traktatami między nim a królem D. Fernandem, to 
wówczas on opowie się po stronie królowej Beatriz i zostanie re- 
gentem w jej imieniu, a król Kastylii powróci do swego kró- 
lestwa i nie będzie już myślał o powrocie, dotrzymując słowa 
traktatów, mówiących o tej sprawie; i że złożyłby mu w takim 
wypadku wszelki hołd oraz pisma, jakie są w związku z tym 
wymagane. 

I jeszcze dodają owi ludzie, jakoby Pero Fernandes odpo- 
wiedział Mistrzowi, że jego pan, król, nie zgodzi się na taki 
układ w żadnym razie, ale że zgodzi się, aby było dwóch gu- 
bernatorów, to znaczy: jednym z nich byłby Mistrz, a drugim 
rycerz kastylijski, którego królowi spodoba się wybrać; a Mistrz 
ponoć odpowiedział, że nie zgodzi się na to królestwo Portugalii, 
aby rycerz kastylijski był jego regentem czy gubernatorem, i tak 
pożegnał się Pero Fernandes, nie mogąc się z nim ułożyć w tych 
sprawach. 



Ale ten, kto takie rzeczy, wiedziony sympatią, napisał na ko- 
rzyść drugiego, uczynił wielką obelgę prawdzie, bowiem nikt 
nie może przyjąć do wiadomości, że Pero Fernandes przybył na 
pertraktacje w sprawie jakiejś ugody z Mistrzem w imieniu 
króla, swego pana, a Mistrz miałby ugodę zaproponować jeszcze 
przed samym Pero Fernandesem; tym bardziej że przybyła je- 
szcze jedna ambasada od przeora zakonu Crato, co tamci skry- 
cie przemilczeli. Porzucamy więc takie gadanie, a rozmowy po- 
toczyły się w skrócie, jak następuje: 

Pero Fernandes oznajmił Mistrzowi, że przybył, by mu po- 
wiedzieć rzeczy dlań korzystne i aby tak właśnie go rozumiał. 
Dobrze wie [mówił], że jest otoczony na lądzie i na morzu przez 
króla Kastylii, jego pana, a zapasy żywności w mieście są tak 
małe, że jak to sam pojmuje, nie będą mogli się utrzymać przez 
czas dłuższy. A ponieważ jest królewskim synem, niech nie ra- 
czy w taki sposób gotować sobie zguby, ale wejdzie w układy 
z królem, jego panem, od którego otrzyma wiele łask i zaszczy- 
tów, i wszystkiego, co może przydać mu sławy. A gdy ułoży się 
z królem Kastylii, wówczas on i Pero Sarmento, i inni, których 
sobie wybierze, złożą mu hołd i cześć jako gwarancję, że król 
Kastylii dochowa mu wszelkiej ugody, a gdyby tego nie uczynił, 
oni porzucą króla Kastylii i pomogą Mistrzowi przeciw niemu 
we wszystkim, co będzie jego służbą. 

Na to odpowiedział Mistrz, że mówi dobrze, jak na rycerza, 
jakim jest, przystało, i że bardzo mu dziękuje; ale niech wie 
z całkowitą pewnością, że cokolwiek by nastąpiło w czasie wal- 
ki, którą zaczął, jest pewien, iż jej nie przegra, a raczej ją wy- 
gra, jako że królestwo to należało do jego ojca i do jego dzia- 
dów, a teraz król Kastylii chce je podbić i dostać niesprawiedli- 
wie, wbrew traktatom, które zawarł. I dlatego wiele ludzi jego 
ojca, D. Fernanda, i jego brata przyłączyło się do niego, aby 
mu pomóc w obronie, a on wraz z nimi pewny słuszności swej 
sprawy wie, że z łaską boską królestwo obroni i to nie tylko 
przed królem Kastylii, ale przed każdym, kto by chciał mu 
krzywdę wyrządzić. A w przypadku gdyby rzeczy nie ułożyły 
się tak, jak mówi, raczej mu się wydaje, że nic na tym nie 
straci, ale on i wszyscy, którzy z nim idą, zyskają na chwale. 



Na ten temat wymienili wiele racji, a Mistrz nigdy nie dał 
odpowiedzi, która by mogła być początkiem układów, a jeśli ja- 
kąś dał, jak piszą niektórzy, musiały to być bardzo twarde wa- 
runki, skoro król Kastylii ich nie przyjął, choć narażony był na 
zarazę, która wśród jego ludzi grasowała, i chciał zyskać choć 
jakiś honor ze swego najazdu. 

Ludzie stali patrząc z daleka zza murów i błagając Boga, aby 
tamci doszli do jakiejś ugody, która uwolniłaby miasto od oblę- 
żenia, bowiem wielki był brak żywności. 

Pero Fernandes, widząc, że mimo wielu dobrych racji, jakie 
przytaczał Mistrzowi, nie dochodzi do rozmowy o jakichś ukła- 
dach, pożegnał go uprzejmymi słowy i powrócił do swoich, któ- 
rzy nań oczekiwali, a portugalscy rycerze powrócili do miasta. 
A kiedy Pero Fernandes stanął przed królem Kastylii, ten spy- 
tał go, jakie posłanie przynosi od Mistrza, na co odpowiedział, 
mówiąc: 

— Poślijcie go do diabła, panie, bo innego słowa od niego nie 
usłyszałem na wszystko, co mu mówiłem, ani żadnej odpowie- 
dzi mi nie dał, jak tylko nie, nie, nie, nie. 

Król zasępił się na to, ale powiedział, że nie przejmuje się 
tym, a Mistrz jeszcze go poprosi o układy, gdy trudno będzie 
mu je uzyskać, i tym podobne słowa. 

D. Pedro Alvares, przeor Szpitalników, który był zaufanym 
króla i przyjacielem Mistrza oraz jego kumem, powiedział, że 
sam chce iść z nim porozmawiać, bo sądzi, że zmieni jego na- 
stawienie i dowie się, jakie ma intencje. 

Król tymczasem przez kilka następnych dni nie chciał się na 
to zgodzić; w końcu, wobec nalegania swoich ludzi, a także z po- 
wodu zarazy, która stale się rozszerzała, zmuszony był się zgo- 
dzić. I gdy minęły już dwadzieścia dwa dni od czasu, gdy Pero 
Fernandes udał się na rozmowę z Mistrzem, przeor pojechał 
z nim rozmawiać, a z nim razem pojechał hrabia de Maiorgas, 
ale nie po to, by mówić. 

Gdy przedstawił wszystkie racje, jakie w tej sprawie mógł 
wypowiedzieć, nie mogło być innej odpowiedzi Mistrza jak ta, 
jaką dał Pero Fernandesowi, pożegnał go więc i odjechał. Z te- 
go król wielce był niezadowolony mówiąc, że przysięga Bogu, 



iż nigdy więcej mu nie zaproponuje układów ani nie odstąpi od 
oblężenia miasta, cokolwiek by się stało, aż siłą oręża je zdobę- 
dzie lub głodem, jak to zamierzał. Wówczas zrozumieli wszy- 
scy, tak ci z miasta, jak i ci z obozu, że ta nowa i wielka wojna 
nie rozstrzygnie się przez układy czy pakty, lecz żelazem i krwi 
rozlewem. 

Przeor, ubolewając nad tym i chcąc przekabacić Nuna Alvare- 
sa, swego brata, i pokłócić go z Mistrzem, napisał do niego list, 
w którym go zawiadamiał, że król Kastylii wchodzi z Mistrzem 
w układy, co mu się bardzo podoba, ale jednocześnie boli go 
bardzo, że w układach nie było o nim żadnej mowy, a prze- 
cież tyle wyświadczył Mistrzowi swą dobrą służbą. 

Nuno Alvares, gdy zobaczył taki list, bez trudu zrozumiał, że 
napisany był po to, aby go odciągnąć od służby Mistrzowi, i od- 
powiedział mu listem, że jeśli Mistrz, jego pan, układał się 
z królem w jakiś sposób — jakikolwiek by on był — to on zna 
go jako człowieka rzetelnego i dobrego, który nie wda się w żad- 
ne układy, jak tylko takie, co nie narażą honoru ani jego, ani 
jego ludzi; ale zdumiewa go, że choć brat tak niedawno przyłą- 
czył się do Kastylijczyków, to już zna tyle kastylijskich podstę- 
pów. 

Tutaj wiedzcie, że nazajutrz po tym, jak przeor rozmawiał 
z Mistrzem, a był to ostatni dzień sierpnia, po posiłku przybył 
z obozu hrabia de Maiorgas w dużym towarzystwie dobrych 
wojowników i zaręczył się z D. Beatriz, córką hrabiego D. Al 
vara Peresa de Castro, już nieżyjącego, a był przy tym obecny 
Mistrz, który ją przyprowadził trzymając cugle jej konia, i hra- 
bia D. Goncalo, który im złączył ręce, oraz wielu innych ryce- 
rzy i szlachty; i zabrano narzeczoną do obozu razem z jej matką. 



ROZDZIAŁ CXLVIII 
O strapieniach, jakie nawiedziły Lizbonę z powodu braku żywności 

Gdy więc miasto było oblężone, jak to już słyszeliście, żywność 
wyczerpywała się coraz bardziej z powodu wielkiej liczby ludzi, 
jacy w nim się znajdowali, tak tych, co w nim się schronili, 
chłopów z żonami i dziećmi z okolicznych wsi, jak i tych z flo- 
ty Porto. A niektórzy czasem wsiadali na łodzie i ukradkiem 
przepływali nocą w okolice Ribatejo i wpływając w odnogi rzeki 
tam ładowali pszenicę przygotowaną na polecenie, jakie uprzed- 
nio wysyłali. Wypływali nocą wiosłując zawzięcie, a niektóre 
galery [kastylijskie], gdy usłyszały plusk wioseł, z równą szyb- 
kością wiosłowały ku nim; wielce się napracowały zarówno ło- 
dzie uciekające, jak i galery ścigające. Ci, co oczekiwali na te 
pszenicę, jechali brzegiem od strony Xabregas, oczekując ich 
przybycia, a ci, co czuwali, gdy zobaczyli galery wiosłujące 
w tym kierunku, zaraz bili w dzwony, by przywołać pomoc. 
Jak tylko ci z miasta usłyszeli dzwony, wstawali ze snu, uzbra- 
jali się i wychodziła ćma ludzi, którzy bronili łodzi strzałami 
z kuszy, jeśli było trzeba, i niekiedy z obu stron bywali ranni. 
Dlatego nigdy nie stracono łodzi, z jednym wyjątkiem, kiedy to 
kilka łodzi, które stały przy brzegu Ribatejo z pszenicą, zade- 
nuncjował mieszkaniec Almady i zabrali je Kastylijczycy. Czło- 
wieka tego następnie złapano, uwięziono, wyciągnięto z więzie- 
nia, odrąbano mu głowę i powieszono. 

I choć ta pszenica była pewną pomocą, było jej tak mało 
i przywożono ją tak rzadko, że trzeba by ją rozmnożyć, jak 
uczynił Jezus Chrystus z chlebami, które nasyciły pięć tysięcy 
ludzi. 

Miasto wycieńczało się w takiej biedzie, że skończyły się pu- 
bliczne jałmużny i żadna generacja biednych nie znajdowała 
nikogo, kto by im dał chleb; w taki sposób powszechna nędza 
zwyciężyła całkowicie litość i wobec wielkiego braku żywności 



postanowiono wyrzucić z miasta ludzi biednych lub nieprzydat- 
nych do obrony. Uczyniono tak dwa razy czy trzy, aż wyrzu- 
cono wszystkie dziewczyny nierządne i Żydów, i inne podobne 
osoby mówiąc, że skoro nie nadają się do walki, to nie powinny 
zużywać prowiantu. 

Ale i to nie dawało większej korzyści. 
Kastylijczycy przy pierwszych wypadkach cieszyli się, przy- 

jęli wygnanych i dali im jeść. Potem widząc, że powodowano 
się głodem, król, aby jeszcze bardziej wyniszczyć miasto, zabro- 
nił przyjmowania kogokolwiek z miasta w swoim obozie; wszy- 
stkich kazał wyrzucać, a tych, co by wyjść nie chcieli, oćwiczyć 
i zmusić do powrotu do miasta. A było im bardzo trudno po- 
wrócić do miejsca, gdzie płacząc nie oczekiwali na dobre ich 
przyjęcie. A byli tacy, co z własnej woli wychodzili z miasta 
i szli do obozu, gdyż woleli iść w niewolę niż cierpieć śmiertelne 
męki z głodu. 

Jakże nie mieli wyrzucać z miasta ludzi biednych i nieużyte- 
cznych, skoro Mistrz rozkazał sprawdzić w mieście, ile chleba 
jest w ogólności, czy też go wcale nie ma, zarówno w ziemian- 
kach, jak i gdzie indziej; okazało się, że jest go tak mało, iż 
należało w tej sprawie powołać specjalną radę. W mieście nie 
było pszenicy na sprzedaż, a jeśli była, to w niewielkiej ilości 
i tak droga, że biedni ludzie nie mogli jej kupić. Alkier kosz- 
tował aż cztery funty, a alkier prosa czterdzieści soldów, 
a canada 68 wina trzy lub cztery funty. I cierpieli głód bardzo 
srogi, a były dnie, że nawet gdyby dali za chleb dublona, nie 
znaleźliby nikogo, kto by im sprzedał. Zaczęli jeść chleb z wy- 
tłoczyn oliwek i bulw ślazu, i z korzeni traw, i z innych dzi- 
wacznych rzeczy, mało podobnych do zwykłego pożywienia. 
A byli tacy, co żywili się cukrem melasowym. 

W miejscu gdzie sprzedawano pszenicę, chodzili mężczyźni 
i młodzieńcy drapiąc ziemię, a gdy znaleźli kilka ziarnek pszeni- 
cy, wkładali je do ust, nie mając innego pożywienia. Inni napy- 
chali się zielskiem i pili tyle wody, że znajdowano zmarłych 

68 Alkier równał się zależnie od regionu od 14 do 18 kilogramom; cana- 
da — stara portugalska miara, równa zależnie od regionu 1,4 litra, 1,5 litra, 
a nawet 2,622 litra. 



mężczyzn i chłopców leżących na placach i w innych miejscach. 
Mięsa również bardzo brakowało w mieście. A jeśli ktoś ho- 

dował świnie, z nich żył; mały kawałeczek świniny wart był 
pięć lub sześć funtów, to znaczy jednego kastylijskiego dublona. 
kura czterdzieści soldów, a tuzin jajek dwanaście soldów. A je- 
śli pasterze robiący wypady przyprowadzili czasem woły, każdy 
wart był siedemdziesiąt funtów, to znaczy czternaście dublonów 
z krzyżem, a dublon wart był wówczas pięć czy sześć funtów; 
zaś głowa i flaki kosztowały jeden dublon, dlatego biedni z bra- 
ku pieniędzy nie jadali mięsa i cierpieli głód; zaczęli więc jeść 
mięso zwierząt jucznych. I nie tylko biedni i potrzebujący, ale 
wielcy w mieście głodując nie wiedzieli, co robić, i twarzami 
zmienionymi głodem ujawniali swe skrywane cierpienia. 

Po mieście chodziły dziatki trzy- i czteroletnie błagając o chleb 
,,na litość boską", jak ich tego uczyły matki, a wielu nie miało 
im co dać poza łzami, które z nimi wypłakiwali, aż przykro było 
patrzeć. A jeśli im dawali okruszynę chleba wielkości orzecha, 
uważali to za wielkie dobro. Kobietom, które miały dzieci przy 
piersi, brakowało mleka z niedostatku pożywienia, a widząc, jak 
cierpią ich dzieci, i nie mogąc im pomóc, często opłakiwały ich 
śmierć, zanim jeszcze śmierć pozbawiła je życia. Wielu patrzyło 
na cudze błagania z zapłakanymi oczyma, a chcąc spełnić, co 
każe litość, i nie mając czym ich wspomóc, popadali w tym 
większy smutek. 

Całe miasto pogrążone było w zmartwieniu, pełne małostko- 
wych kłótni, ludzie żyli bez jakiejkolwiek radości: jedni z po- 
wodu wielkich niedostatków, jakie odczuwali, inni z litości nad 
potrzebującymi. I nie bez powodu, bowiem jeśli smutne i nie- 
szczęśliwe jest serce, gdy rozmyśla nad przeciwnościami, jakie 
mogą je spotkać, to pomyślcie, jacy musieli być ci, którzy stale 
ich doznawali! 

Jednak przy tym wszystkim kiedy wzywano do walki, żaden 
nie okazywał głodu, ale siłę i stanowczość wobec swych nie- 
przyjaciół. Starali się pocieszać jedni drugich, by zaradzić swym 
wielkim strapieniom, ale nie pomagała pociecha słowna ani nie 
można było tak wielkiego cierpienia ułagodzić żadnymi miłymi 
słowami. I tak jak ręka często bezwiednie dotyka bolącego 



miejsca, tak samo ludzie rozmawiając ze sobą nie mogli mówić 
o niczym innym, jak o niedostatkach, jakich każdy doznawał. 
O, ileż razy zalecano na mszy i podczas nabożeństw, by modlić 
się pobożnie do Boga za ocalenie miasta, i klękali oraz całowali 
ziemię, wołając do Boga, by ich wspomógł, ale ich modły me 
zostały wysłuchane. Niektórzy płakali w samotności, przekli- 
nając swe dni, skarżąc się, że za długo żyją, jakby mówili wraz 
z prorokiem: „Oby przyszła śmierć przed czasem i ziemia przy- 
kryła nasze twarze, byśmy nie oglądali tylu nieszczęść!" Dla- 
tego błagali, aby śmierć ich zabrała, mówiąc, że lepiej im było 
umrzeć, niż co dnia od nowa doznawać tylu różnych cierpień. 
Inni skarżyli się do przyjaciół mówiąc, że są nieszczęsnymi 
ludźmi i że lepiej poddać się królowi Kastylii, niż co dnia prze- 
nosić nowe biedy, dręcząc się najgorszymi myślami co do swoich 
losów. 

Wiedział o tym Mistrz i ci z zamku i boleśnie było im słuchać 
takich rzeczy, a widząc te nieszczęścia, na które nie mogli za- 
radzić, zamykali uszy na skargi tłumu. 

[...] 

Po co mówić więcej o tak wielkich udrękach? 

Tak ogromny był brak rzeczy niezbędnych, że pewnego dnia 
rozeszła się po mieście pogłoska, jakoby Mistrz kazał wygonić 
wszystkich, którzy nie mieli chleba do jedzenia, a pozostawić 
tylko tych, co go mieli. Ale któż mógł słuchać bez skargi i bez 
szlochu o powzięciu takiego postanowienia przeciw tym, co nie 
mieli chleba? Jednak wiadomość, że tak nie było, już im się 
stała pewnym pocieszeniem. 



ROZDZIAŁ CXLIX 
O zarazie, jaka grasowała między Kastylijczykami, 

i o niektórych dowódcach, co od niej pomarli 

Nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby znaleźć powody do pochwa- 
ły wielu i dobrych ludzi, jakich król Kastylii miał ze sobą, 
gdy wyruszył, by wkroczyć do Portugalii; bowiem bez wątpie- 
nia wiecie doskonale, że dom kastylijski jest jednym ze szla- 
chetniejszych w świecie i skupiał wielu szlachciców, tak wielkich 
panów, jak i niższych szlachty, rycerzy i giermków, na dobrych 
koniach i dobrze uzbrojonych, oraz innych z klasy średniej, 
kuszników i piechoty, w wielkiej liczbie i obfitości. 

Potem zaś, gdy król wkroczył do królestwa i zbliżał się do 
Lizbony, zatrzymując się we wsiach leżących o dwie czy trzy 
leguas, zaczęli umierać z zarazy niektórzy ludzie niskiej kondy- 
cji. A kiedy jakiś rycerz lub giermek bardziej zasłużony na to 
umierał, zabierali go swoi do Sintry lub Alenqueru, albo do 
innego miejsca, które się opowiedziało za królem Kastylii, tam 
ich oporządzano, solono i wkładano do trumien na powietrzu 
albo ich gotowano i zachowywano kości, by je później zawieźć 
tam, skąd pochodzili. Z tego to powodu król ze swymi ludźmi 
zmieniał miejsce pobytu z jednej wsi do drugiej, aż przypłynęła 
jego flota i oblegać poczęła miasto, jak to mówiliśmy. 

Gdy tak oblegali miasto, zaczęli umierać ci z floty, jak i ci 
z obozu, i dlatego byli wielce strapieni, dając niekiedy królowi 
rady, aby tymczasem oddalił się stamtąd, bo potem nadejdzie 
lepsza pora, aby ponownie oblegać miasto, kiedy tylko zechce. 
Ale on, odrzucając ich rozsądne rady, skłaniał się bardziej ku 
temu, by nie przerywać oblężenia z powodu czegoś, co mogłoby 
się stać, dobrze wiedząc, jak miastu brak jedzenia i że nie ma 
siły, by je ochronić przed zdobyciem w niedługim czasie wedle 
królewskiej woli. 

Otóż zdarza się, że boska moc tym bardziej okazuje swój 



blask, kiedy spodoba się jej doprowadzić do szczęśliwego za- 
kończenia sprawy zupełnie beznadziejne; tak wówczas zdzia- 
łała swą łaską dla tego miasta. Bowiem gdy było dręczone róż- 
nymi rodzajami głodu, a wszyscy jego mieszkańcy pozbawieni 
jakiejkolwiek nadziei poza tą, jaką w wielkim Bogu pokładali 
i w Jego Najświętszej Matce, którzy mieli ich wspomóc, gdyby 
im przyszło pewnego dnia wszystkim umrzeć lub zwyciężyć  
spodobało się, jak już mówiliśmy, Panu, który jest Księciem 
Zastępów i Zwycięzcą Bitew, aby nie było żadnej walki ani 
znoju żadnego, tylko Jego działanie, i rozkazał, aby anioł śmierci 
wyciągnął rękę i uderzył surowo rzesze nieprzyjaciół. 

I choć już przedtem dość ludzi pomarło, teraz zaraza zaczęła 
tak wściekle grasować między nimi i na morzu, i na lądzie, że 
bywały dni, kiedy umierało stu, stu pięćdziesięciu, dwustu, i tak 
mniej więcej stale się zdarzało; tedy ci z obozu przez większość 
dnia zajęci byli grzebaniem swych zmarłych, aż stało się prze- 
rażające widzieć to tym, co chorowali, i dziwne słyszeć tym, 
co byli oblegani. Od dnia kiedy zmarł z zarazy mistrz zakonu 
Santiago, D. Pedro Fernandez Cabesa de Vaca, aż do innej pory 
roku, zmarło ponad dwa tysiące ludzi ciężkozbrojnych, z tych 
najlepszych, jakich miał król Kastylii, poza wieloma dowódcami; 
nie możemy ich wszystkich wymienić, ale poniektórych wspom- 
nimy z nazwiska: D. Rui Gonsalvez Mexia, którego król zrobił 
mistrzem zakonu po śmierci D. Pero Fernandeza; D. Pero 
Rodriguez de Sandoval, wielki komandor, który myślał, że zo- 
stanie mistrzem; Pero Fernandes de Vallasco, wielki podko- 
morzy królewski; D. Hernan Sanchez de Tovar, wielki admirał 
królewski, Fernando Alvares de Toledo, marszałek Kastylii, 
Pero Rodrigues Sarmento, gubernator Galicii; D. Pedro de 
Lara, hrabia de Maiorgas, który niedawno się ożenił, jak to 
słyszeliście; D. Juan Alfonso de Benavides, D. Fernando Alfonso 
de Samora, mistrz zakonu Santiago, a wraz z nim trzej inni 
mistrzowie; Juan Martins de Rojas, Lopo Uchoa d'Avelaneda; 
i trzynastu rycerzy królewskich z miasta Toledo, i wielu innych 
rycerzy oraz giermków z Kastylii i Leonu. 

A było to zdumiewające, że w nasileniu takiej zarazy, z wy- 
roków nam nie znanych, żaden szlachcic portugalski z tych, 



którzy tam się znajdowali jako jeńcy czy z jakiegoś innego 
powodu, nie zmarł z tego moru ani nawet nie dotknęło go cier- 
pienie. A Kastylijczycy z zemsty i złości, co im nie przystoi, 
rzucali Portugalczyków, którzy u nich byli, do tych, co byli 
chorzy, aby również zmarli zarażeni; i umierali chorzy Kastylij- 
czycy, a z Portugalczyków nie zmarł nikt, ani w mieście, które 
było tak blisko obozu, ani przy granicach miasta. 

Trudno zaiste w to uwierzyć, że król, otoczony tak szla- 
chetnymi panami, jakich miał ze sobą, i widząc, że bez żadnego 
pożytku tylu ich zmarło na jego oczach, prócz wielkiej ilości 
drobnego ludu, nie zmienił pragnienia, by spełnić to, co zaczął, 
pomimo tylu rad mu dawanych, tak jakby złośliwie podobało 
mu się ofiarować ich śmierci! 

ROZDZIAŁ CL 
O tym, co D. Carlos powiedział królowi Kastylii, i o tym, jak król 

zwinął swój obóz i odstąpił od oblężenia 

Cierpienia królestwa były tak wielkie, jak słyszeliście, a Li- 
zbona nawiedzana falami strasznych burz i cała jej okolica wy- 
niszczona ogniem i innymi klęskami, tak że wszystkie wsie 
i dwory, które tam się znajdowały, aż do Cascais, to znaczy 
na przestrzeni pięciu leguas, leżały już w gruzach, a poza tym 
różne miejscowości w całym Ribatejo; prócz tego nieustanny 
głód i żadnej pewnej nadziei na ocalenie; wszystko to rodziło 
w mieszkańcach miasta już tylko bardzo słabą wiarę, że uda 
im się życie uratować, poza tą, którą w Bogu mieli, jak o tym 
mówiliśmy. 

Ze swej strony król Kastylii, nie zważając na wyraźny znak, 
jakim była śmiertelność jego ludzi, po którym powinien był 
zrozumieć, że nie podoba się Bogu, by tam pozostawał, miał 



stanowczy zamiar wytrwać do czasu, aż miasto zdobędzie. I tak 
oblężeni i oblegający odczuwali poważne cierpienia, doznając 
dwu sprzecznych nadziei: ci z miasta oczekiwali każdego dnia, 
że król wcześnie zwinie swój obóz, zmuszony wielka zarazą; 
Kastylijczycy znowu uważali, że ci wewnątrz, przyciśnięci 
głodem, zaproponują poddanie miasta na wielce honorowych 
dla nich warunkach; tak więc jedni i drudzy, trwając w swojej 
opinii, cierpieli największe szkody, jakich w podobnej sytuacji 
można doznawać, to znaczy: jedni dojmujący brak jedzenia, 
którego potrzebowali, drudzy śmiertelną zarazę w obozie wśród 
ludzi wszystkich stanów. 

D. Carlos, infant, spadkobierca Nawarry, ożeniony z infantką 
D. Leonor, siostrą króla, a który był wraz z nim przy tym oblę- 
żeniu, widząc szerzący się w nieładzie pomór, jaki wśród nich 
szalał i stale wzrastał, wiele razy mówił królowi, aby z łaski 
swojej nie chciał kusić Boga, pozostając na tym miejscu, ale 
żeby odstąpił od miasta i wracał do swego królestwa. Bowiem 
choć stąd odejdzie, dość pozostawi w Portugalii rycerzy i innych 
ludzi, którzy mają wiele miasteczek i zamków, skąd będą pro- 
wadzić wojnę z Mistrzem i tymi, co dalej za nim będą się opo- 
wiadać; a gdy spodoba się Bogu, że całkowicie ustanie zaraza, 
wówczas będzie mógł powrócić ze swymi ludźmi i odebrać 
królestwo wedle swej woli; mówił mu, aby nie był taki jak 
jego dziad, król Alfonso, kiedy to oblegał Gibraltar i jego ludzie 
zaczęli umierać od zarazy, a panowie i główni dowódcy zastę- 
pów doradzali mu, aby oddalił się od tego miejsca, ponieważ 
wielu umarło, więc i jego osoba znajdowała się w niebezpie- 
czeństwie; ale nigdy nie chciał tego zrobić, odpowiadając tym, 
co mu to doradzali, aby mu o tym nie mówili, gdyż ten gród 
nie ma żadnej nadziei na pomoc, a on bardzo chce go zdobyć 
i w niewiele dni to uczyni. Wówczas powaliła go śmiertelna 
dymienica, na którą zmarł w parę dni, stracił Gibraltar i wielu 
spośród ludzi, których miał ze sobą. 

— I wy, panie — powiedział — nie czyńcie takiego postoju 
ani się zatrzymujcie i narażajcie na takie niebezpieczeństwo; 
nawet gdybyśmy ja i inni z waszej Rady tego nie powiedzieli, 
rozum pozwoli wam to zrozumieć. Szczególnie że nikt wam 



nie radzi, abyście całkiem porzucili tę wojnę czy ten zamiar, 
któryście powzięli; możecie do niej powrócić w każdej chwili, 
gdy zechcecie, ale mówimy wam to, co jest rozumne: że po- 
nieważ Bogu się podoba, aby zaraza takie szkody czyniła wśród 
nas, waszych ludzi, więc odłóżcie tę sprawę do odpowiedniego 
czasu. Inaczej, jeśli zechcecie przy niej się upierać, wydaje mi 
się, że na skutek tego obóz rychło się osieroci z większości 
i z najlepszych, jacy tu z wami przybyli. 

— Doprawdy — odparł król — wasza rada jest dobra i tak 
chcę uczynić. Ale ponieważ powiedzieliście, że mój dziad oble- 
gał Gibraltar i nie zwracał uwagi na zarazę wśród swoich, 
bowiem był pewien, że miasto, które bardzo chciał zdobyć, nie 
może liczyć na żadną pomoc i w parę dni będzie jego, i mimo 
że wielu jego ludzi pomarło, nie chciał odstąpić od oblężenia, 
aż śmierć go życia pozbawiła, a to wszystko uczynił, aby zdobyć 
jakieś tam sowie gniazdo niewielkiej wartości — to co ja 
powinienem zrobić, aby dobyć takie miasto jak to, które 
raz zdobyte, jak tego się spodziewam, da mi całe królestwo! 

[...] 

Król [...] dobrze widział słuszność tego, co mu mówili infant 
i inni z jego Rady, bo było godziwe i rozsądne; ale jego wielkie 
i dzielne serce za nic miało i gardziło wszelkimi wątpliwościami, 
a obawiało się i troskało o różne pospieszne sądy, jakie na 
temat tych wydarzeń niektórzy mogliby potem wydać. Tak 
więc, choć bardzo cierpiał nad tym wszystkim [co się w obozie 
działo], jego wola upierała się, aby nie odstąpić od oblężenia 
i prowadzić dalej to, co był zaczął. 

W tym czasie królową dwa razy zaatakowała choroba, ale nie- 
groźnie, i z tego powodu król postanowił zaraz odstąpić od 
oblężenia.69 

Więc zwinął swój obóz pewnej soboty po śniadaniu, a jego 
ludzie podłożyli ogień tego dnia i w niedzielę pod wszystko, 
czego zabrać nie mogli, jak to jest w zwyczaju tych, co kończą 
oblężenie. I gorzał przez całą noc jeden z największych pożarów, 
jakie kiedykolwiek oglądano; [król] zatrzymał się po drugiej 

69 Na osobie królowej Beatriz wspierały się pretensje króla Kastylii do tronu 
portugalskiego. 



stronie miasta, obok klasztoru św. Antana, który jest blisko 
miasta, i tam przez jeden dzień pozostał. 

Nuno Alvares, który nic o tym nie wiedział, kiedy zobaczył 
takie ognie z Palmeli, gdzie przebywał, zdumiał się wielce i prze- 
raził, sądząc, że Mistrza niecnie zdradzili i oszukali niektórzy 
z najlepszych, co z nimi byli, a których podejrzewał, że nie 
byli wierni w jego służbie; ogień bowiem był tak ogromny, że 
wydawało się płonąć całe miasto. W tym zmartwieniu i trosce 
trwał do następnego ranka, kiedy Lizbona ukazała się wyraźnie, 
nietknięta, bez jednego płomyka ognia. 

Piątego dnia wspomnianego miesiąca, pewnego poniedziałku 
rankiem, odjechał król od miasta drogą na Torres Vedras ze 
wszystkimi swymi ludźmi, choć wielu z nich już nocą ruszyło 
w drogę, każdy jak mógł najlepiej. A gdyby w mieście było 
dość koni, by odważyć się na walkę z nimi, to można było wy- 
rządzić im wielkie szkody. 

A gdy król udawał się w swą drogę, o wiele smutniejszy, 
niż był wesół, kiedy zaczynał oblężenie, i gdy dojechał do ta- 
kiego miejsca, skąd już gubił się widok miasta, zwrócił ku 
niemu twarz i mówią, że powiedział: 

— Och! Lizbono! Lizbono! Niech Bóg wyświadczy mi łaskę, 
abym cię jeszcze zobaczył zaoraną przez pługi! 

[..] 

Król odjechał z Torres Vedras i przybył do Santarem ze swą 
żoną i ludźmi, którzy mu pozostali; niech tam robi, co należy, 
i wydaje rozkazy swoim przednim strażom, a my tymczasem 
zobaczymy, co uczynił Mistrz i ci z miasta po odstąpieniu króla 
od oblężenia. 



ROZDZIAŁ CLI 
O tym, jak ci z miasta zarządzili procesję, aby podziękować Bogu, 

oraz o kazaniu, jakie wygłosił pewien brat zakonny 

Gdy Mistrz i ci z miasta zobaczyli, jak król Kastylii odjechał 
razem ze swymi ludźmi i odstąpił od oblężenia w czasie naj- 
gorszego biedowania z powodu braku żywności, której nie mogli 
dostać, wszyscy stali się tak weseli z powodu jego odjazdu, 
że nie można tego opisać, wielkie dzięki składając Bogu, iż się 
nad nimi ulitował. 

Wyszli z miasta, aby zobaczyć miejsce już spalonego obozu, 
i znaleźli wielu chorych w klasztorze Santos; okazali im wiele 
litości, choć byli to ich nieprzyjaciele. 

Zaraz następnego dnia zarządzili wielką i pobożną procesję, 
w której wszyscy szli boso do klasztoru św. Trójcy, który jest 
wewnątrz murów Lizbony. Czcigodny D. Joao Escudeiro, wów- 
czas biskup tego miasta, wyszedł boso z kościoła katedralnego, 
przybrany w szaty pontyfikalne, niosąc hostię w rękach, naj- 
pobożniej i najpokorniej, jak tylko można, w towarzystwie 
wielu zakonników i księży, a także Mistrza z całym ludem. 

A kiedy wszyscy przybyli do tego klasztoru, po zmówieniu 
pobożnej modlitwy zaczął kazanie wielki i sławny kaznodzieja 
z zakonu św. Franciszka, wielce oczytany w teologii, zwany 
mistrzem Rodriguesem z Sintry; tenże wygłosił uroczyste i dłu- 
gie kazanie, bardzo obficie ozdobione tekstami z Pisma Świę- 
tego, które wielce mądrze dobrał do okazji; o tym kazaniu nic 
więcej powiedzieć nie można jak to, że argumenty miało dobrze 
dobrane, sądząc po tym, co bardzo zwięźle pozostawili niektó- 
rzy na piśmie; a były one takie: 

Wybrał za temat na początku kazania Misericordiam fecit 
nobiscum i powtórzył w naszym języku; „Wielkie miłosierdzie 
okazał nam Bóg!" A po wyjaśnieniu, co to jest miłosierdzie 
i litość, mówił, jako to miłosierdzie pochodzi od praw natu 



ralnych, a oznacza wspomóc w biedzie swego bliźniego; i o tym, 
że cała doskonałość religii chrześcijańskiej tkwi w miłosierdziu 
i litości. Zapytał następnie, co powodowało królem Kastylii, że 
zostawił swoje wielkie i potężne królestwa, nie dotrzymując 
przysięgi traktatu, jaki podpisał, i przybył, aby niegodnie zająć 
królestwo, które jeszcze prawnie mu nie przysługiwało. I od- 
powiedział, że powodem tym była nieszlachetna ambicja po- 
łączona z żądzą panowania, a także złe rady niektórych za- 
uszników, wraz z którymi po wielu trudach i wielu śmiertel- 
nych ofiarach został bez żadnych korzyści. 

— Baczcie i otwórzcie oczy waszych serc — powiedział — 
i zważcie, że nadeszły dni, kiedy te królestwa, a głównie to 
miasto, oblegane są przez swych nieprzyjaciół i pogrążone w 
wielkiej rozpaczy; zważcie, jak za nasze grzechy Portugalia 
walczy przeciw Portugalii i została tak mała jej część, że niemal 
wydaje się naga i opuszczona. W tym okresie wielkich mroków 
wszelka niecność tak jednych, jak i drugich, pochodziła i po- 
chodzi z podłości intencji. 

Następnie, cytując sławne przykłady, mówił o wielkim mie- 
ście Samarii, które oblegał Benadad, król Syrii, w czasach pro- 
roka Elizeusza.70 podczas którego to oblężenia tak wielki był 
głód w mieście, że sprzedawali głowę osła za osiemdziesiąt 
srebrnych reali, a trochę gołębiego gnoju do posolenia mięsa 
warte było pięćdziesiąt reali, tak iż z wielkiego głodu niektórzy 
zjadali własne dzieci; a z przyczyny tego głodu i ucisku król 
popadł w tak rozpaczliwy stan, że podarł na sobie szaty i uka- 
zała się włosiennica, jaką nosił na gołym ciele. A gdy wszyscy 
popadli w rozpacz, ulitował się nad nimi Pan Bóg, napędzając 
takiego strachu tym z obozu, że im się wydało, jako widzą ol- 
brzymi zastęp ludzi, ich atakujących, i wszyscy uciekli, nie 
dbając o zabranie czegokolwiek. 

Opowiedział o mieście Jerozolimie, jak było oblegane przez 
Sennacheryba, króla Asyrii, a był wtedy jej królem Ezechiasz; 
o tym, że kiedy była oblężona, Bóg zechciał ulitować się nad 
nią, boski anioł mieczem uderzył tych w obozie, zabił sto osiem 

70 Wtóra Księga Królewska Starego Testamentu, VI, 24—30, oraz VII, 6. 



dziesiąt i pięć tysięcy, a król w wielkim strachu i przerażeniu 
uciekł z dziesięciu tylko ludźmi.71 

Powiedział jeszcze o królu Holofernesie, jak oblegał miasto 
Betulię i zniszczył rury prowadzące wodę do miasta, i uniemoż- 
liwił użycie źródeł znajdujących się w pobliżu, tak iż z powodu 
wielkiego braku wody zaczęli skarżyć się jedni drugim, mówiąc, 
że lepiej służyć Holofernesowi, niż tak umierać z pragnienia; 
gdy byli w tych opałach, rozkazał Bóg, aby wyszła z miasta 
święta kobieta Judyta, aby ją zobaczył Holofernes i zapragnął 
z nią spać, jak rzeczywiście się stało. A kiedy przyprowadzono 
ją do jego namiotu, położył się opity winem i najpierw zasnął, 
zaś ona jego szpadą ucięła mu głowę i powróciła do miasta; 
następnego dnia, gdy ci z obozu znaleźli swojego pana mar- 
twym, przerazili się, zaczęli uciekać i tak skończyło się oblę- 
żenie.72 

I zaczął porównywać szczegółowo niedostatki i głód w Lizbo- 
nie oraz inne braki i cierpienia z miastem Samarią, a także 
z innymi miastami, podkreślając miłosierdzie, jakie Bóg okazał 
wyswobodzając ją na swój sposób; takich podobieństw i porów- 
nań nie można było słuchać bez wielkiego płaczu i szlochu, 
i wylewania łez; wydawało się więc, iż opłakują śmierć jakiegoś 
pana. Wszyscy wznosili ręce ku niebu, dziękując Panu Bogu 
za wielkie miłosierdzie, jakie im okazał. 

— Otóż — mówił dalej — gdy to miasto tak było dręczone, 
a udręka płonęła największym ogniem, którym było oblężenie 
i cierpienia głodowe, zgasił go Bóg swoją wolą. Nie pomagały 
myśli ludzkie ani nic, co moglibyśmy zrobić przeciw potędze 
króla Kastylii. Na nic się nie zdały msze ani modlitwy, które 
pobożne osoby odmawiały wołając do Boga, by zlitował się nad 
nami i zechciał uwolnić to miasto z rąk jego śmiertelnych wro- 
gów; wydawało się, iż Pan Bóg zamknął uszy nie słuchając nas 
i odwrócił oblicze, bo nie chciał nas ratować. 

A gdy byliśmy u szczytu takiej rozpaczy i udręki, powiedział 
bardzo wysoki Król Niebios, Ojciec litościwy i Bóg, dawca 

71 Idem, XIX, 35, oraz Druga Księga Kronik, XXXII, 21. 
72 Księga Judyty, jedna z ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu 



wszelkiego pocieszenia, zadecydowawszy w swojej mądrości: 
„Przyszedł czas ulitować się nad udręczonym miastem, nie każ- 
my mu więcej cierpieć", jakby mówił: „O, Lizbono, dosłyszana 
jest twoja modlitwa! I ponieważ cię kocham, chcę cię uwolnić 
bolejąc nad tobą i uczynię to silną ręką, a twoje bezpieczeństwo 
będzie odtąd we mnie." 

[...] 

Te i wiele innych słów powiedział ów ojciec zakonny w swoim 
kazaniu, a lud bardzo szlochał, wznosząc ręce ku niebu, dzię- 
kując Bogu na wysokościach, że ich uwolnił od władzy nieprzy- 
jaciół. 

Gdy skończył kazanie, bardzo uroczyście odprawiono mszę 
i procesja powróciła do katedry niosąc hostię, jak przedtem 
z niej wyszła, a wszyscy szli wielce pobożnie i bardzo pocie- 
szeni. 

ROZDZIAŁ CLII 
O tym, jak Nuno Alvares przybył do Lizbony, aby porozmawiać 

z Mistrzem 

Nuno Alvares będąc w Palmeli dowiedział się, że król odstąpił 
od oblężenia i jest w Santarem, i bardzo był zadowolony z ta- 
kich nowin. Zostało też stwierdzone, że [król] zrobił przegląd 
swoich ludzi i uznał, że jest ich zbyt mało i za słabo uzbrojo- 
nych, by ich rozesłać do swoich twierdz obronnych. A kiedy 
we wszystkim mądry i śmiały Nuno Alvares dowiedział się 
również, że z królem Kastylii miano wieźć umarłych i chorych 
spośród jego kompanii, zrozumiał, że muszą iść nie w szyku 
bojowym, lecz w rozsypce, i postanowił swoją wolą i wielkim 
odważnym sercem wyjść mu naprzeciw i z boską pomocą 
walczyć z nim i pokonać go wraz ze wszystkimi jego ludźmi. 



Ale niektórzy mówią, opowiadając krótko tę historię, że ka- 
zał prosić o pozwolenie Mistrza, a ten mu odpowiedział, iż jest 
bardzo z tego zadowolony i prosi, by nań poczekał, bo chciałby 
w tym dziele wziąć udział; a ponieważ sprawa się przeciągnęła 
i Mistrz na czas nie przybył, król Kastylii przebył swą drogę 
bez przeszkód z czyjejkolwiek strony, co bardzo zmartwiło 
Nuna, który również pożałował tego, że prosił o pozwolenie. 
Ale inny komentator tych czynów, którego dzieło z powodu 
lepszego stylu cytujemy tutaj fragmentami, gdy zachodzi po- 
trzeba, opowiada o tym w ten sposób: 

Mówi, że kiedy Nuno Alvares był w Palmeli i dowiedział 
się nowin, o jakich już mówiliśmy, i że król odjeżdżał z go- 
rącym pragnieniem, by powrócić do królestwa z wielkimi siłami 
i podbić je siłą zbrojną, postanowił udać się na rozmowę z Mi- 
strzem, tak o bitwie, jaką chciał stoczyć z królem Kastylii, 
jak i o innych rzeczach dotyczących służby Mistrzowi, i to 
nie zważając na flotę kastylijską, która jeszcze stała pod 
miastem. 

W tym celu przybył do przylądka Montijo w Ribatejo, o dwie 
leguas od Lizbony, gdzie już miał czółno gotowe, by na nim 
przepłynąć rzekę. A gdy miał wejść do czółna, jeden z jego 
giermków, któremu bardzo ufał, zwany Vasco Martins do Ou 
teiro, powiedział na stronie do Nuna Alvaresa, co następuje: 

— Nuno Alvaresie, proszę was, byście zrobili mi łaskę i nie 
wsiadali do tego czółna ani przedsiębrali tej podróży, bo mówię 
wam, że tej nocy śniłem, iż płynę z wami tym czółnem i zła- 
pały was galery kastylijskie i wszystkich nas z wami; z tego 
powodu tak się zmartwiłem, że chciałem się zabić widząc taką 
stratę. Więc wydaje mi się, że dobrze będzie, jeśli odłożycie 
tymczasem ten wyjazd. 

Gdy Nuno Alvares to usłyszał, odpowiedział bardzo łago- 
dnie, mówiąc: 

— Przyjacielu, dziękuje wam za dobrą radę. Ale tę sprawę 
Bóg lepiej załatwi, niż wy to powiedzieliście, żebyście wszakże 
nie widzieli tego, o czym wam się śniło, rozkazuję wam tu po- 
zostać i nie jechać ze mną; tak oto nie zobaczycie spełnienia 
waszego snu ani Bogu się nie spodoba, by się spełnił. 



Giermek, nie zważając na te słowa, powiedział, że chce z nim 
jechać, ale Nuno Alvares się nie zgodził i ten został przeciw 
swej woli. Nuno Alvares, pogardzając wszelkim próżnym snem 
czy wróżbą, nie zmienił tego, co zamierzył, i około północy 
wsiadł do czółna z kilku swoimi ludźmi. A chociaż mógł zboczyć 
z drogi, zachciało mu się przepłynąć między flotą kastylijską, 
która stała przed miastem, i gdy się wśród niej znalazł, kazał 
grać surmom. 

Kiedy ci z naw to usłyszeli, wzburzyli się, krzycząc wszyscy: 
„Do broni, do broni!", i jedni wskakiwali do łodzi, inni wybie- 
gali na pokłady nie wiedząc, co się dzieje. Jednak z niektórych 
naw zapytano tych z czółna, kto zacz w nim płynie; odpowie- 
dziano im, że Nuno Alvares. A wiedząc, że nie mogą mu prze- 
szkodzić, nic przeciw niemu nie uczynili. 

I było to ostatniego tygodnia września. 

ROZDZIAŁ CLIII 
O tym, jak Nuno Alvares rozmawiał z Mistrzem i o czym mówili 

Przybył Nuno Alvares na ląd przed świtem, a ci, co go zoba 
czyli, wielkiej doznali radości na jego widok i przyprowadzili 
mu muła, na którego wsiadł, i jego paź za nim wraz ze szpadą 
wojenną, którą mu przysłał Pero Sarmento jako wyzwanie, 
kiedy miał się z nim bić w Evorze; inni jego ludzie wokół nich 
na piechotę i także wielu towarzyszących. 

Udał się zaraz do klasztoru św. Dominika na mszę w kościele 
Matki Boskiej Łaskawej, dla której wielką cześć żywił; gdy 
wysłuchał mszy, skierował się prosto do rezydencji Mistrza, 
który dowiedziawszy się już, że przybędzie, gotował się go 
przyjąć. 



W tym momencie powiedziano mu, że przybył Nuno Alvares, 
i Mistrz zeszedł ku bramom dużego i przestronnego podwórca, 
przed zamkiem; a kiedy go ujrzał, wielce się ucieszył, rzucił 
się ku niemu i objął go uściskiem. I nie tylko Mistrz, ale i jego 
ludzie ściskali ludzi Nuna Alvaresa i całowali po twarzach, iż 
zdawać się mogło, że nie mogą się sobą nacieszyć. 

Nuno Alvares ukląkł przed nim, aby ucałować mu ręce, ale 
Mistrz nie pozwolił na to; tak więc on klęcząc, czynił wysiłki, 
aby ucałować ręce, a Mistrz próbował go podnieść, mówiąc, że 
nie jest on kimś, komu się daje rękę do pocałowania, a raczej 
wiele łask i nagród. 

— Szczególnie ja — powiedział Mistrz — który siedziałem 
tu zamknięty na tym podwórcu, nic dobrego nie czyniąc. 

Na to odpowiedział Nuno Alvares tak dobrymi i miłymi słowy, 
że wielu spośród tych, co tam stali i słyszeli tak przyjacielską 
sprzeczkę, pojawiły się w oczach łzy radości, spływając im po 
twarzach. 

Powiedziawszy swoje racje, Nuno Alvares nie chciał za nic 
wstać, póki się Mistrz nie zgodził dać mu rąk do ucałowania. 
Wówczas powstał i obaj udali się do komnaty, w której przez 
dni kilka pobytu Nuna Alvaresa rozmawiali o różnych spra- 
wach dotyczących zaopatrzenia w żywność podczas działań wo- 
jennych, jako że one wciąż trwały i zamierzali je nadal pro- 
wadzić. W czasie rozmowy Nuno Alvares powiedział Mistrzowi, 
że Pedro Eanes Lobato powiadomił go przysyłając mu zawia- 
domienie o zdobyciu Monserazu, iż w rozmowie ze szlachci- 
cami, których miał ze sobą, stwierdził, jako wielu z nich nie 
wydawało mu się bardzo wiernymi w służbie Mistrza; dlatego 
dobrze by było, jak mu się zdaje, aby porozmawiał z nimi mó- 
wiąc, by mu złożyli hołd poddańczy i przyjęli go po raz drugi za 
pana, tak jak to uczynili panowie szlachta z regionu Entre Douro 
e Minho, i aby stali się jego wasalami, by mu służyć w wojnie, 
na którą oczekiwano; bowiem gdyby każdy udał się do domu bez 
uprzedniego uczynienia tego, Mistrz nie mógł być ich pewien ani 
nie będzie ich miał tak gotowych i zobowiązanych do służby. 
Dodał, że to był główny powód, dla którego on, Nuno Alvares, 



postanowił przybyć do niego na rozmowę, i prosił go, aby ła- 
skawie spełnił, co mu radzi. Mistrz uznał to za dobrą radę i po- 
starał się z niej skorzystać. 

Dnia drugiego października zebrali się w klasztorze św. Do- 
minika wszyscy szlachcice i ludzie z miasta, a Mistrz przemó- 
wił do nich w te słowa: 

Jako dobrze wiedzieli, iż gotów był opuścić królestwo, ale dla 
pewnych powodów, które wszyscy znali, spełniając usilne proś- 
by i nalegania mieszkańców miasta, jak również pewnych szla 
chciców, którzy byli obecni, przyjął urząd Regenta i Obrońcy 
tych królestw, dla których obrony i podpory znosił i dalej ma 
zamiar znosić wszelakie niebezpieczeństwa i trudy, jakie mogą 
mu się przydarzyć, nawet ze śmiercią włącznie. 

I że jak sami wiedzą, z powodu sytuacji, w jakiej się znajduje 
królestwo i z powodu zamiaru króla Kastylii, grożą jeszcze więk- 
sze trudy niż te, które dotąd znosili. Dlatego też opanowanie 
ziem, które opowiedziały się za królem Kastylii, i obrona tych, 
co trzymały stronę Mistrza, są możliwe jedynie wtedy, gdy 
wszyscy będą jedną zgodą i jedną wolą; trzeba również ustalić 
sposób znalezienia dochodów dla opłacenia takich obciążeń, dla- 
tego więc rozkazuje, aby teraz, kiedy się wszyscy zgromadzili, 
porozmawiać o tych sprawach. Bo dobrze wiedzą, że królestwo 
jest prawie stracone i są w nie mniejszych kłopotach, aby je 
odzyskać, niż wówczas, gdy je odbierano Maurom. Niech się 
więc wypowiedzą co do najlepszych sposobów dokonania tego, 
on bowiem gotów jest przyjąć każde dobre postanowienie, jakie 
zaproponują. 



ROZDZIAŁ CLIV 
O tym, jak szlachta i lud złożyły hołd Mistrzowi, i o przywilejach, jakie 

nadał miastu 

Kiedy wypowiedziano wiele różnych rzeczy, tak szlachta, jak 
i lud, i gdy stanęły im przed oczami złe i dobre sprawy, jakie 
mogły wyniknąć, po długich naradach, o których nie powiemy, 
aby was nie nużyć, ostatnia konkluzja była taka: że chociaż 
wszyscy z miasta i niektórzy ze szlachty, którzy byli obecni, 
już przyjęli Mistrza za pana i nazywali go Regentem i Obroń- 
cą, niechże ponownie wszyscy go przyjmą za pana, tak szlach- 
ta, jak i lud miejski, i złożą mu hołd jako Regentowi i Obrońcy 
królestw Portugalii i Algarve; niech mu służą i pomagają mu 
swymi osobami oraz dobrami, jakie posiadają, bowiem widzą, 
że przyszedł czas na to. Ponadto, że trzeba zwołać ludzi z tych 
regionów, które opowiedziały się za Portugalią, i wszystkich in- 
nych w Coimbrze wraz ze szlachtą i prałatami, którzy również 
mają tam przybyć, by pomówić o zaopatrzeniu wojennym 
i o tym, skąd wziąć potrzebne dochody na ten cel. 

Po takich ustaleniach kiedy nadszedł szósty dzień paździer- 
nika roku już wspomnianego (tysiąc czterysta dwudziestego dru- 
giego) 73, na dwór królewski, gdzie rezydował Mistrz, udali się 
hrabia D. Goncalo i D. Alvaro Goncalves, przeor Szpitalników, 
Nuno Alvares i Diogo Lopes Pacheco i inni panowie z całą 
szlachtą, tak rycerzami, jak i giermkami, i wszyscy ci miesz- 
kańcy miast i innych miejscowości, którym wypadało uczestni- 
czyć w złożeniu hołdu. 

Wszyscy razem i każdy z osobna zaprzysięgli na święte Ewan- 
gelie, kładąc na nich ręce, i złożyli hołd i przysięgę Mistrzowi 
jako swemu panu, że będą mu służyć i pomagać ze wszystkich 
sił, tak przeciw królowi Kastylii, jak przeciw każdemu, kto 
chciałby mu wyrządzić jakąś krzywdę, i ucałowali jego rękę 

73 To znaczy 1384 r. 



jako swemu panu. Część z nich z serca i szczerej chęci, inni 
udając i nie z dobrawoli, jak się później okazało. A on im obie- 
cał i poprzysiągł zachować wszystkie ich przywileje i wolności, 
jakie mieli, i utrzymać królestwo w prawie i sprawiedliwości. 

Gdy tylko zakończono składanie hołdu, zobaczył pan i Mistrz, 
że mieszkańcy miasta okazują takie pragnienie służenia mu, jak 
większego być nie mogło, gotowi w pełni realizować je w przy- 
szłości, pomimo oblężenia i głodu, w jakich się przedtem znaleź- 
li. Widział również, jak ucierpieli z powodu zniszczenia swych 
dóbr i że gotowi są cierpieć dalej, narażając swoje ciała aż do 
śmierci włącznie dla jego służby i chwały królestwa. 

Jako pan szlachetny i królewskiego serca, które nie tylko 
obfitowało w wielkie talenty, ale jeszcze można było o nim 
powiedzieć, że było płynącą rzeką czystej i zacnej wdzięczności, 
nie zwlekając raczył oblać ich serca wielce słodkimi wodami 
tej wdzięczności. 

Wezwał tedy takich ze swej Rady jak hrabia D. Goncalo 
i D. Alvaro Goncalves przeor Szpitalników, D. Lourenco, arcy- 
biskup Bragi, D. Joao biskup Lizbony, D. Paio de Meira biskup 
Silves, Nuno Alvares Pereira, Diogo Lopes pan Ferreiry, doktor 
Joao das Regras i doktor Martim Afonso, i innych jeszcze, o któ- 
rych nie mówimy. I przedstawił im, co następuje: 
Że dobrze wiedzą, jako miasto Lizbona jest największym 

i najlepszym z tych, które są w królestwie, i że Lizbona pierw- 
sza opowiedziała się za nim i czyniła wysiłki, aby bronić tych 
królestw przed zniewoleniem, jakie król Kastylii chciał im na 
rzucić bez żadnej racji ani prawa nad nimi, zaś królowa D. Le 
onor chciała całkiem je poddać jemu, czyniąc wiele, aby tak się 
stało, na które to poddanie nigdy ci z Lizbony nie chcieli się 
zgodzić i jego wzięli sobie za pana, Regenta i Obrońcę, tak jak 
i inne miasta i regiony królestwa potem z własnej woli uczy- 
niły. I jako następnie z tego powodu miasto zostało oblężone, 
od morza i lądu, jak wszyscy widzą, w którym to oblężeniu 
wielu straciło swoje dobra i rozleli wiele swej krwi. Tak bro- 
nione, a także z łaski wielkiego Boga, królestwo było w części 
wolne i uniknęło takiego poddania, co by się nie stało, gdyby 
oni się nań zgodzili. 



Poza tym, że zważa na wielkie wydatki, które dotąd poczynili 
i które muszą dalej czynić dla sławy ich stanu i chwały króle- 
stwa. I że wydaje mu się, iż ci, którzy taką sprawę chcą pro- 
wadzić, jaką jest obrona ziemi przed wielką potęgą nieprzyja- 
ciół, powinni znosić trudy i znoje, które trudno wynagrodzić ła- 
skami. 

Jednak dla wynagrodzenia takich czynów i by pozostawić po 
sobie pamięć u potomnych na zawsze, zadba o to, by miastu dać 
pewne przywileje i uczynić pewne łaski w nagrodę za tak wiel- 
kie zasługi; łaski te, choć nie mogą się równać z tym, co by im 
się należało, przynajmniej uczynią ich wolnymi i nieprzymu- 
szonymi do niektórych, mniej znacznych, a wyznaczonych pra- 
wem opłat podatkowych — które aż dotąd królowie od nich po- 
bierali w pewnych okresach, zwyczajowo i z powodu przywileju 
— tak iżby wszyscy żyć mogli bez uprzykrzonych powinności, 
dysponując dowolnie swoimi dobrami. 

I gdy powiedział, o jakie podatki chodzi i w jaki sposób chce 
zwolnić od nich mieszkańców miasta, nikt się nie znalazł, kto 
by mu się sprzeciwił, raczej wszyscy mówili, że to jest bardzo 
niewiele w porównaniu do usług tak znacznych, jakie miasto 
wyświadczyło i dalej miało wyświadczać, przytaczając różne 
racje i mówiąc, że choć inne miasta i miasteczka królestwa 
opowiedziały się za Mistrzem, przykładem była dzielność i po- 
moc Lizbony, gdyż tak jak ona czyniła, powinny czynić wszy- 
stkie, chwała bowiem lub zguba królestwa od niej jedynie zale- 
żały; to, co mówił, było bardzo godne uwagi i wszyscy chwalili 
wielką dobroć Mistrza z powodu tak szlachetnych intencji, mó- 
wiąc, że Bóg następnie pokieruje jego czynami ku największej 
jego chwale i wyniesieniu jego stanu, że go nagrodzi coraz hoj- 
niej obfitością łask wszelkich. 

Wówczas zwolnił Mistrz miasto od następujących praw po- 
datkowych i podatków zwyczajowych: od sprzedaży wina, od 
produkcji zbóż, od opłat na wynagrodzenie dla dowódcy kusz- 
ników, od handlu targowego, od soli, od sprzedaży koszykowej 
na targu, od uboju bydła, od sprzedaży mięsa. Co więcej, uczy- 
nił im dar z domów, gdzie się płaciło takie podatki, oraz z domu 
zbożowego, gdzie pobierano dawniej opłaty za sprzedaż mięsa, 



z magazynu mąki i z domu, gdzie rzeźnicy ćwiartują mięso, 
a poza tym dał im szesnaście kramów królewskich, ciągnących 
się od Arkad Marceiras 74 aż do Bramy Rzeźników — osiem z jed- 
nej i osiem z drugiej strony, które to kramy kazał zburzyć, aby 
plac miasta stał się piękniejszy. 

I dał im jeszcze dwa biura notarialne, będące w Oeiras i na 
ziemiach królewskich w Ribamar, aby nie było w okolicach 
Lizbony innych notariuszy i aby sami czynili jurysdykcję. 

I nie tylko uwolnił ich od tych praw podatkowych i podatków 
zwyczajowych, ale jeszcze dał przywileje wszystkim mieszkań- 
com w mieście i na jego krańcach, obecnych i przyszłych, aby 
nie płacili na wszystkich ziemiach królestwa Portugalii i Algar 
ve ani myta, ani rogatkowego, ani żadnego innego podatku czy 
trybutu od wszystkich towarów, które by zawieźli do jakiego- 
kolwiek miejsca w królestwie lub przywieźli stamtąd do miasta, 
czy to dla jego zaopatrzenia, czy dla handlu. 

I kazał to dać na piśmie w tak mocnych słowach, jak tylko 
można, z czego ci z miasta byli bardzo zadowoleni, a on zyskał 
pochwały i sławę. Poprosili go, aby okazał łaskę i zaraz kazał 
zburzyć zamek w mieście, a gdy zgodził się na to, zburzono go, 
nie czekając. 

Tego dnia rozmawiał Nuno Alvares z Mistrzem o tym, że 
miał szczera wolę, aby kiedy król Kastylii wyruszy z Santarem 
zajść mu drogę w okolicy Chao do Couce i pewnego ranka ude 
rzyć na niego; sądził on, że z pomocą boską go pobije, prosi 
zatem, aby z łaski swojej dał mu na to zezwolenie, mówiąc, że 
skoro mają się bić z królem Kastylii, kiedy powróci z wielu 
ludźmi dobrze uzbrojonymi, lepiej to uczynić teraz, gdy ma 
ze sobą wojsko małe i idące w rozsypce. Mistrz odparł, iż się 
zgadza, i w tym czynie chce mu towarzyszyć, niech więc wraca 
do Palmeli i tam go oczekuje, a on przebędzie rzekę z najwięk- 
szą ilością ludzi, jak to będzie możliwe, i stamtąd ruszą na- 
przeciw królowi, by z nim walczyć. 

Powrócił wiec Nuno Alvares, tak jak przybył, czółnem. A gdy 
oczekiwał Mistrza, tak jak to było umówione, król w tym czasie 

74 Marceiras — podatek płacony co roku dnia l marca. 



odjechał wcześniej, niż myśleli, choć nic nie wiedział o ich pla- 
nie, i nie dokonali tego, co przeciw niemu postanowili. 

Zaś Nuno Alvares udał się do Evory, gdzie odpoczął trochę, 
zanim ruszył zdobywać Portel, a my tymczasem pójdziemy wy- 
prowadzić króla Kastylii z królestwa. 

ROZDZIAŁ CLV 
O tym, jak król Kastylii przybył do Santarem i wyznaczył alkadów 

w niektórych miejscowościach 

Wyjechał król z Torres Vedras, jak to słyszeliście, i przybył 
razem ze swoją żoną, którą wieziono w lektyce ciągniętej przez 
muły, jeszcze nie całkiem zdrową, a infant Nawarry trzymał 
cugle. I zaczął zarządzać, aby zapewnić bezpieczeństwo i obronę 
tym miejscowościom, które się za nim opowiedziały. 

A pewnego poniedziałku uczynił spis w Valadzie, aby zoba- 
czyć, ilu ma ludzi do rozdzielenia, zarówno tych, którzy mieli 
pozostać w każdym z tych miejsc, jak i tych, których miał za- 
brać ze sobą. Spis wykazał mało ludzi i słabo wyposażonych, 
jak zwykle bywają ci, co powracają z oblężenia, a większość 
z nich potraciła panów, z którymi byli przyjechali. 

W Santarem król zdjął z urzędu alkada Lopo Fernandesa de 
Padilha, aby go zabrać ze sobą, a pozostawił jako gubernatora 
okręgu Diega Gomeza Sarmento, jego brata; w warowni rozka- 
zał, aby został Gomes Peres de Vale de Rayanos, a z nim osiem- 
naście włóczni i trzystu kuszników. A w Sintrze zostawił hra- 
biego D. Henryka Manuela; w Torres Vedras — rycerza kasty 
lijskiego, którego zwano Juan Duque; w Alenquer — Vasco Pe- 
resa de Camóes, w Óbidos — Joao Goncalvesa Teixerę; w Leirii 
— Garcię Rodriguesa Tabordę, głównego sędziego za króla 
D. Fernanda; w Torres Novas — Afonsa Lopesa de Texeda, Ka- 



stylijczyka, komandora zakonu Santiago, zabrał bowiem ze sobą 
Gongala Vasquesa de Azevedo (któremu wyciął dobra sztuczkę), 
o czym opowiemy w tym rozdziale. 

A w Peneli i Mirandzie zostawił hrabiego de Viana, w innych 
miejscach zostawił tych, do których należały [...] lub innych na 
ich miejsce, tak jak na miejsce przeora D. Pedra Alvaresa 75, 
który wówczas odjechał z królem, pozostawiając w fortecach 
swego przeorstwa ludzi pewnych, by ich strzegli. I Goncala Ea 
nesa w Castelo de Vide, a w Vila Vicosa — Vasca Porcalho, 
wielkiego komandora zakonu Avis, a w Portelu — Fernao Gon 
calvesa de Sousa, w Monforte — Martinha Anesa de Barvudo, 
w Campo Maior i Ougueli — Paia Rodriguesa Marinha, w Oli 
vency — Pero Rodriguesa da Fonseca, w Moura — Alvara Gon 
calvesa, w Mertoli — Fernana d'Antasa, wielkiego komandora 
zakonu Santiago. 

W Guimaraes — Airasa Gomesa de Silva, w Ponte de Lima — 
Lopesa Gomesa de Lira, w Bradze — Joao Lourenca Bubala i tak 
samo innych alkadów w miejscach, jakie do nich należały. 
A w tych i innych miejscach pozostali giermkowie, kusznicy 
i piechota, wybrani z tych, jakich król uważał za odpowiednich, 
dając polecenia alkadom, jeśli mógł, a do innych pisząc, by byli 
twardzi i dobrze bronili swoich fortec, bo on, jeśli Bóg pozwoli, 
ma zamiar powrócić niebawem i zapłaci im za wszystko wiel- 
kimi nagrodami i łaskami. 

A mówią, że król miał mało pieniędzy, by zapłacić ludziom, 
których zostawiał, kazał przeto rozdzielić swoją złotą i srebrną 
zastawę, które miał ze sobą, i cięli je nożycami i dawali marcos 
każdemu. 

Musicie takoż wiedzieć, że choć niektórzy winią Goncala Vas 
quesa de Azevedo, że doradzał i zamierzał dać Santarem królo- 
wi Kastylii, to jednak nie był z nim w oblężeniu ani nie brał 
udziału w jego poczynaniach, lecz przebywał stale w Torres 
Novas, nie decydując, czyją stronę weźmie, aż ujrzy koniec tej 

7:5 Przed opuszczeniem terytorium Portugalii król Kastylii mianował Pedra Al 
varesa (który był w Portugalii przeorem zakonu Szpitalników) mistrzem zakonu 
Calatravy, a Joao Afonsa Telo (który był w Portugalii hrabią de Barcelos) zrobił 
hrabią de Maiorgas (Mallorca). 



sprawy. Ale inni mówią coś przeciwnego, mianowicie, że gdy 
był w Torres Novas, listami i posłańcami dał znać Mistrzowi, 
aby mu przebaczył to, co było w przeszłości, i że będzie mu 
służyć dobrze i wiernie przeciw królowi Kastylii i przeciw ko- 
mukolwiek; i że na dowód posłał mu potwierdzenie słowem 
i na piśmie. I że Mistrzowi bardzo się to podobało i dał jemu 
i jego ludziom żołd w pieniądzach i klejnotach. A taka wersja 
wydaje się pewniejsza, bowiem Alvaro Goncalves, syn tego 
Goncala Vasquesa, przeszedł wówczas na stronę Mistrza razem 
z niektórymi giermkami swoimi i swego ojca, przybywając z Por- 
to do Lizbony wraz z flotą, a Mistrz okazał mu dobre przyjęcie 
i dobrą wolę, aż ten uciekł z Gongalem Rodriguesem de Sousa 
i przeszedł na stronę Kastylijczyków. 

Gdy król tym razem przybył do Torres Novas, Goncalo Vas 
ques nie wyszedł mu na spotkanie ani król nie zatrzymał się 
w zamku, kiedy to zobaczył, bo zrozumiał, że to by się jemu 
nie spodobało. A gdy przebywali w miasteczku, żaden z Ka- 
stylijczyków nie wchodził do zamku, ale rozmawiali z nim od 
bramy, gdy coś mu chcieli powiedzieć w posłaniu od króla, 
a choć król kazał go prosić, aby przybył do niego na rozmowę, 
zawsze odmawiał, obawiając się tego, co mu się później zda- 
rzyło. 

Król martwił się tym bardzo, mniemając, że kiedy się stąd 
oddali, to Goncalo Vasques zaraz zrobi woltę i przejdzie na 
stronę Mistrza, więc postarał się zabrać go ze sobą, a stało się 
to w taki sposób: 

Nadmierna wolność, jaką mężczyźni dają kobietom, co wiele 
razy przynosi im dyshonor i zgubę, spowodowała, że Ines Afon- 
so, żona Goncala Vasquesa, poszła zobaczyć się z królową D. Be- 
atriz, swoją krewną, a także z królem. I oboje powiedzieli jej 
o nieodpowiednim sposobie bycia, jaki okazywał jej mąż w ich 
służbie, tak iż nie mieli co do niego wiele nadziei, dodając, ile 
dobrych racji miałby służąc królowi, a on sam chciałby wyświad- 
czać mu łaski i nagrody, co ona w swoim małym rozsądku przy- 
jęła za dobre, obiecując im, że nakłoni męża całkowicie do służ- 
by królowi. 

A kiedy powróciła do męża, zaczęła przytaczać mu wszystkie 



racje, jakie król i królowa jej podali, i wielki honor oraz wy- 
wyższenie, jakie mu przyrzekali, głównie dlatego że był krew- 
nym [królowej Leonor]; a poza tym, że powinien wyraźnie opo- 
wiedzieć się [za królem]; niech więc odda zamek i przyłączy się 
do niego, a dlatego mu to radzi, że walka Mistrza jest bezpod- 
stawnym oszustwem, którym dało się omamić kilku naiwnych 
o słabym rozumie, zaś rozsądni trzymali się z dala od tego. 
A ponieważ królowa [D. Leonor] zrezygnowała z władzy na 
rzecz króla, więc D. Beatriz jest spadkobierczynią tronu, której 
nikt nie może się sprzeciwiać, tym bardziej że już tyle miej- 
scowości się za nią opowiedziało i Portugalia stanęła przeciw 
Portugalii; jasno przeto widać, że wszystko wiatru się trzyma, 
jak to niebawem zobaczy, bowiem Mistrz nie ma mocy, aby się 
przeciwstawić wielkiej potędze króla Kastylii, choćby nawet 
miał dwadzieścia razy więcej ludzi, niż ma. 

Goncalo Vasques wysłuchał uważnie wszystkiego i nie od- 
rzekł w odpowiedzi nic, co by mogło ją zadowolić, ponieważ 
był niezdecydowany, jak i niektórzy inni, kiedy zobaczyli, że 
król wraca do swojego królestwa nie dokonawszy tego, po co 
przybył, co dawało powody do dużych wątpliwości. 

Ines Afonso widząc, że nie może męża zwieść pięknymi słowy, 
tak aby oddał zamek i przyłączył się do króla, ułożyła plan 
i w godzinach, kiedy mąż nie mógł jej zawołać, wyszła przez 
drzwi zdrady mówiąc, że król polecił ją wezwać, i udała się na 
dwór, aby z nim porozmawiać. Król, kiedy była u niego, kazał 
wezwać Gongala Vasquesa, aby przyszedł z nim porozmawiać; 
gdy ten wymawiał się od tego różnymi racjami, król posłał mu 
w odpowiedzi, że nie zależy mu na tym, czy przyjdzie, czy nie, 
bowiem ma już w swojej władzy jego żonę i zabierze ją do Ka- 
stylii, a on niech zostanie z Bogiem. 

Goncalo Vasques, gdy to usłyszał, zaniepokoił się i zapytał 
ludzi o żonę, a oni opowiedzieli mu, w jaki sposób odeszła, co 
go wielce zdumiało. Ulegając wówczas kobiecej słabości serca, 
co kobiety zwą uczuciowością, poszedł porozmawiać z królem, 
aby mu nie zabierał żony, a gdy ten już go miał u siebie, wy- 
słał żonę i synową do zamku, a Goncala Vasquesa 76 i jego syna 

76 Król mianował go następnie gubernatorem Starej Kastylii (Castilla la Vieja). 



Alvara Goncalvesa zabrał ze sobą i odjechał z Torres Novas, 
zostawiając jako strażnika miejsca Afonsa Lopesa de Texeda, 
z ludźmi, których uznał za właściwych. 

A kiedy do Lizbony nadeszła wiadomość, że król odjechał 
stamtąd do swego królestwa, co nastąpiło czternastego paździer- 
nika, tego dnia kazał Mistrz obciąć nogi i ręce, włóczyć końmi 
i powiesić człowieka zwanego Joao do Porto, niegdyś sekretarza 
osobistego króla D. Fernanda, za to, że fałszował listy owego 
króla za jego życia, a także jego, Mistrza, gdy już został regen- 
tem. 

A po siedmiu dniach, to znaczy dwudziestego pierwszego tego 
miesiąca, odpłynęła flota króla Kastylii rankiem, tak nawy, jak 
galery, zaś wieczorem powróciły wszystkie z powodu przeciw- 
nych wiatrów, następnie dwudziestego ósmego odpłynęły, wię- 
cej nie zawracając. 

A kto mówi, że ta flota stała pod Lizboną tak długo, aż król 
powrócił na bitwę, powiem, że śnił, kiedy to pisał... 

ROZDZIAŁ CLVII 
O tym, jak Nuno Alvares zyskał gród Portel przy pomocy niektórych, 

co w nim mieszkali 

Wśród miejsc, które opowiedziały się za Kastylią między rze- 
kami Tagiem i Odianą, znajdował się gród Portel, którego al 
kadem był pewien wielki pan portugalski, zwany Fernao Gon- 
calves de Sousa, ożeniony z D. Teresą de Meira, dworką królo- 
wej D. Beatriz, która była królową Kastylii. I mówią, że za 
radą tej swojej żony opowiedział się przeciw Portugalii i stał 
się Kastylijczykiem, jak to uczynił Goncalo Vasques de Aze 
vedo i inni. 

Prócz ludzi, których Fernao Goncalves miał ze sobą, dowód- 



ca straży był tam D. Garcia Fernandes, pan na Vila Garcia, na- 
stępnie mistrz zakonu Santiago, ze stu dwudziestu włóczniami 
i innymi ludźmi Kastylijczyków. Gdy więc gród był za Kastylią, 
obawiał się Gongalves jego mieszkańców i zabrał im wszystkim 
broń, którą złożył w zamku. 

Zdarzyło się pewnego dnia, że ci z Evory napadli na Portel 
i zabrali ze sobą nieco bydła i jeńców, zaś Garcia Fernandes 
wyszedł do nich ze swymi ludźmi, a ci z grodu w jego kompa- 
nii; nie mogli jednak nic zabrać ze sobą prócz okryć na ramio- 
nach i kamieni w rękach. Garcia Fernandes, gdy to zobaczył 
uznał ich za dzielnych ludzi i powiedział do Fernao Goncalvesa, 
że nie wydaje mu się słuszne, aby ci ludzie byli bez broni, 
bowiem nawet gdyby czegoś dobrego chcieli dokonać, nie mie- 
liby czym. [...] Tak z tych i innych powodów oraz dzięki sło- 
wom, jakie wypowiedział, przekonał Fernao Gongalvesa, by im 
dał broń. W tym grodzie Portelu był kleryk od mszy, zwany 
Joao Mateus, który bardzo chciał, aby gród był po stronie Por- 
tugalii i opowiedział się za Mistrzem. I pomyślał w sercu swoim, 
że można tego dokonać zaopatrzywszy się w podrobione klu- 
cze, aby otworzyć bramy, kiedy się zechce. Wziął więc wosk 
i poszedł do zamków, potem ukradkiem udał się do Evory, 
gdzie znajdował się Nuno Alvares, któremu powiedział o po- 
myśle, jaki miał, i że chce podrobić klucze, aby otworzyć nocą 
bramy, a kiedy je będzie miał gotowe, to da mu znać. 

Nuno Alvares podziękował mu bardzo jako ten, który czuł 
wielki despekt z tego powodu, że Portel był za Kastylią, gdyż 
był to obszar, gdzie on dowodził i gdzie był bardzo czynny; po- 
wiedział więc, aby wykonał to, co zamyślił, a Mistrz wyświad- 
czy mu za to wiele łask. Kleryk kazał uczynić klucze w Evorze 
i udał się z nimi do Portelu ukradkiem, a były tak zrobione, 
że otworzyły bramy. Upewniwszy się co do tego, przyszedł drugi 
raz porozmawiać z Nuno Alvaresem; powiedział mu, że klucze 
otwierają bramy i że już mówił z Joao Longo i innymi, którzy 
czuwali nad tą bramą, a im bardzo się pomysł ten spodobał. 

Nuno Alvares był bardzo wesół z powodu tych nowin. Umó- 
wili się, że ustalonego dnia wyruszy wieczorem ze swymi ludź- 
mi i przemierzy te 6 leguas, tak aby wczesnym świtem znaleźli 



się obok grodu, nie zauważeni z powodu ciemności nocy. A pew- 
nym znakiem, aby dotrzeć bezpiecznie do bramy, będzie ten: 
ponieważ ront kastylijski chodził po murze budząc czujność war- 
ty i mogło się zdarzyć, że gdy oni podejdą do bramy, to właśnie 
tam będzie (co byłoby bardzo niebezpieczne), więc gdyby ront 
zbliżył się do tej bramy, to ci ze straży zaczną krzyczeć szyder- 
czo wielkim głosem: „Oto idzie lis! Oto idzie lis!" — a wtedy 
niech stoją bez ruchu i nic nie przedsiębiorą, zaś gdyby krzyk- 
nęli nie wymieniając lisa, niech szybko biegną, a znajdą bramę 
otwartą. 

Gdy to ustalono, Nuno Alvares wybrał kilku ludzi nie oka- 
zując swego zamiaru i wyruszył pewnego dnia po południu 
z Evory w kierunku Evora-Monte, prawie o jedną legua od mia- 
sta, następnie ruszył brzegiem rzeki w głąb lądu, jadąc stale 
na przełaj, aż doszedł do drogi, która wiedzie do Portelu, i udał 
się do miejsca, które zwą Wieżą Królikarzy, o trzy leguas drogi; 
tam odpoczęli nieco i przespali się. Potem pojechali dalej i do- 
brze przed świtem przybyli na miejsce, a noc była tak ciemna 
i oni tak cisi, że ci z grodu nie wiedzieli o niczym. Zeszli z koni 
i stanęli w hełmach na głowach i ze zwyczajową bronią, z włó- 
czniami w rękach; potem zaczęli iść najciszej, jak mogli. A ci 
od straży, którzy czujnie na nich oczekiwali, widząc, że są obok, 
a na murze nadchodzi ront, zaczęli szyderczo krzyczeć: „Oto 
idzie lis! Oto idzie lis!" — co było umówionym sygnałem. A gdy 
ront przeszedł i był daleko, zaczęli śpiewać i rozmawiać. 

Kleryk Joao Mateus, który bardziej się troskał o otwarcie 
bramy niż o śpiewanie jutrzni, podszedł ku niej bardzo cicho 
i otworzył ją, a gdy ludzie Nuna Alvaresa zaczęli wchodzić, nie- 
którzy Kastylijczycy, co stali na straży, dostrzegli ich i zaczęli 
krzyczeć: 

— Do broni! Do broni! Kastylia! Kastylia! 

Nuno Alvares widząc, że jest odkryty, kazał uderzyć w surmy. 
Garcia Fernandes i wszyscy jego ludzie widząc, jak się sprawy 
mają, schowali się w zamku, niektórzy w koszulach, inni led- 
wie odziani, jak tylko mogli najszybciej. 

Wielu złapano, tego Garcię Fernandesa chciał Nuno Alvares 
wziąć jako jeńca, ale za szybko został odkryty. Zabrali więc je 



go ludzie całe uzbrojenie i konie oraz muły Kastylijczy- 
ków, w ogóle wszystko, co tam było, tak że tamci nic nie ura- 
towali. 

ROZDZIAŁ CLVIII 
O tym, jak oddano zamek Nunowi Alvaresowi, a do Kastylii odjechał 

Fernao Goncalves 

Fernao Goncalves, alkad zamku, jak powiedzieliśmy, był naj- 
dowcipniejszym człowiekiem w Portugalii i bardzo swobodny 
w słowach. A kiedy zobaczył, co się dzieje, zdumiał się rozu- 
miejąc, że ktoś z zamku to uplanował, ale nie wiedział, co na 
to poradzić. 

Gdy się wszyscy uspokoili po zrabowaniu tego, co znaleźli 
kazał Nuno Alvares powiedzieć, aby oddał ten zamek Mistrzo 
wi, jego panu, inaczej zaraz zacznie z nim walkę i rozwali za 
mek na trzy części. 

Fernao Goncalves, mimo że był bardzo strapiony, nie zapom 
niał tego, czym go natura obdarzyła, i zaraz wystąpił z odpo- 
wiedzią, która tak brzmiała: 

— Powiedzcie Nuno Alvaresowi, że Bogu nie spodoba się taka 
pycha i groźby, bo nawet gdyby zamek w Portelu był portkami 
z francuskiego płótna trzykroć dziurawymi, nie podarłyby się 
tak szybko, jak on mówi, że rozwali ten zamek. Teraz idźcie 
i zawiadomcie go, że jestem gotów do porozumienia. 

Tego dnia ludzie Nuna Alvaresa i niektórzy z Beja, co z nimi 
byli, po zjedzeniu kolacji, bez żadnego rozkazu, nagle bez pla- 
nu zaczęli atakować zamek krzycząc, by podłożono ogień pod 
bramy. 

Fernao Goncalves, gdy to zobaczył, powiedział żartobliwie do 
swoich: 



— 
Widzieliście 
kiedykolwiek 
dziwniejszą 
rzecz? Portel77 
walczy z 
Portelem! 

A to mówił z powodu obfitości bardzo dobrych win, które 
były w tym miejscu, dając do zrozumienia, że wypili za dużo 
i dlatego tak się zachowują. 

Nuno Alvares rozkazał, aby nie atakowali dalej, bo niektórzy 
mogliby zginąć nie uczyniwszy nic pożytecznego. Wówczas ka- 
zał Fernao Goncalves prosić Nuna Alvaresa, by zechciał poroz- 
mawiać z nim w bezpiecznym miejscu. Nuno Alvares zgodził się 
i rozmawiali przy bastionie zamku, tym koło bramy w kierunku 
[miasteczka] Beja. W czasie tej rozmowy Nuno Alvares, chcąc 
nakłonić Fernao Goncalvesa do służby Mistrzowi, powiedział, 
że zdumiewa go wielce, iż on, tak dzielny szlachcic i tak wiel- 
kiego rodu, prawdziwy Portugalczyk, jakim jest, a także pan 
tego grodu i Vilalvy, i Vila Ruivy, zostawił wszystko, by oddać 
Portel królowi Kastylii, zamieniając pewne na niepewne, aż 
mogłoby się wydawać, że uległ złym radom. Jednakże nie zwa- 
żając na to, gdyby zechciał opowiedzieć się po stronie jego pana, 
Mistrza, to on tak to z Mistrzem ułoży, by mu oddał wszystkie 
i jeszcze inne posiadłości, i uczyni mu wiele łask. 

Fernao Goncalves odpowiadając rzekł, iż Bóg dobrze wie, 
jak żałuje tego, co uczynił, ale teraz już nie może być inaczej 
i musi dalej iść tą drogą, na którą wkroczył, ale go prosi, aby 
uczynił z nim i Kastylijczykami jakiś rozsądny układ. Nuno 
Alvares odparł, aby porozmawiał z D. Garcią Fernandesem oraz 
innymi i przedstawił mu warunki, a wtedy im odpowie. 

Powrócił Fernao Goncalves do swego zamku i zaraz nastę- 
pnego dnia kazał powiedzieć Nunowi Alvaresowi, że oddadzą 
zamek, jeśli mu pozwoli udać się do Kastylii ze wszystkim, co 
posiada, i oddane zostanie wszystko to, co zabrano [z zamku], 
a taką ugodę potwierdzi przysięgą on, Nuno Alvares, i niektó- 
rzy z tych, co z nim byli. 

Zgodził się na to Nuno Alvares i poprzysiągł, jak go o to 
proszono; między tymi, co to poprzysięgli, znajdował się Fernao 
Pereira, jego brat, który tam z nim był. Wówczas kazał Nuno 

77 Region Portelu, w dzisiejszej prowincji Alentejo, słynie dotąd z dobrych 
win, głównie białych. 



Alvares oddać Fernao Gongalvesowi i D. Garcii Fernandesowi, 
i wszystkim innym to, co im zabrano, i tak uczyniono, poza 
jedną kolczugą i jedną szpadą D. Garcii Fernandesa, które 
Fernao Pereira ukrył bez wiedzy Nuno Alvaresa. 

Gdy to uczyniono, Fernao Goncalves z żoną i ze wszystkimi 
innymi przygotowali się do wyjazdu; a Nuno Alvares, aby ich 
doprowadzić bezpiecznie do Kastylii, posłał z nimi pewnego 
dobrego giermka z Evory, którego zwano Diogo Lopes Lobo. 
A kiedy Fernao Goncalves i jego żona mieli wyjechać z grodu, 
choć nie było mu radośnie, polecił, by mu wezwali trębaczy, 
mówiąc do żony: 

— Chodźmy, dobra pani, zatańczymy sobie w takt tych surm: 
wy jako zła stara murwa, a ja jako w d... kopany, bo tak wam 
się zachciało. Albo zaśpiewajmy w taki sposób, to będzie lepiej: 

Tak to, Marino, tańcowałaś, 
znoś więc teraz, co zyskałaś. 
Lepszy był Portel i Vila Ruiva, 
niż będą nim Segura i Safra; 
znoś, co zyskałaś, 
pani, stara murwo! 

A to mówił, gdyż tracił Portel i Vilę Ruiva, zaś dawali mu 
w Kastylii Safrę i Segurę; poza tym wiadomo było, że opowie- 
dział się po tej stronie, bo go żona do tego namówiła. 

Takie dowcipy i inne mówił Fernao Goncalves jadąc przez 
gród i okolice. Tak odjechali udając się w drogę do Kastylii, 
a Nuno Alvares zaprowadził porządek i zaopatrzył miejsce, 
jak należało, po czym powrócił do Evory. 



ROZDZIAŁ CLIX 
O imionach niektórych osób, które pomogły Mistrzowi bronić królestwa 

Chociaż to dzieło pisane jest wedle skromnej miary naszego ta- 
lentu, wydaje się nam rzeczą godną i dobrą, aby ci, co byli 
towarzyszami Mistrza w jego wielkich i szlachetnych czynach, 
zostali wyróżnieni wspomnieniem, które przynajmniej zostanie 
na piśmie. Bowiem skoro upływ czasu niszczy sławę świetnych 
książąt, to tym bardziej długie lata grzebią imiona innych osób, 
chowając wszystkich w jednym grobowcu. 

A ponieważ w początkach swych godnych czynów Mistrz 
miał szlachciców i mieszczan, którzy dobrze i wiernie mu służyli 
oddając swe osoby i życie dla chwały królestwa, wydaje się 
nam, iż byłoby krzywdą dla nich dać im popaść w wieczne 
zapomnienie; bowiem tak jak ów pan, o którym mówimy, 
z wielką szczodrobliwością darów wynagrodził wszystkich bez 
wyjątku, tak powinni byli dawni autorzy uczynić o nich jakąś 
wzmiankę, która, jak się zdaje, powinna polegać na: 

Wymienianiu najpierw szlachciców rodowych, którzy w czasie 
tak niepewnym dołączyli do Mistrza i z nim zostali, aby mu 
służyć. Potem alkadów zamków, które opowiedziały się za 
Portugalią nie zmieniając następnie tej decyzji, potem mie- 
szkańców i synów mieszczan Lizbony, którzy zawsze mu służyli. 
My, chcąc wypełnić te i inne braki, pozostawione przez dawnych 
autorów, którzy nie spełnili tego, o czym mówimy, uważamy, 
że nie podobna tego w pełni uczynić, bowiem w miarę upływu 
lat ulotniły się imiona tychże, zgasła jasność ich szlachectwa. 

Czyje imię miałbym dla was wyciągnąć teraz z ciemności 
tylu lat, skoro imiona te nie mają innych świadków jak zapo- 
mnienie i popiół, który z trudem można odnaleźć? Któż nie 
znudzi się przewracaniem w archiwach zbutwiałych pergami- 
nów, których starość i zniszczenie odmawiają tego, czego czło- 
wiek chciałby się dowiedzieć? Kto odnajdzie tyle dawnych epi 



tafiów, te nagrobki, na których zostały one wypisane, aby dały 
świadectwo o tych, co pod nimi leżą? Któż zdoła zaspokoić! 
pragnienia i różne sądy ludzkie, tak aby to, co chcemy powie- 
dzieć, zadowoliło wszystkich? Z pewnością jest to rzecz nie- 
możliwa. 

Pisząc tedy nie tak, jak należy, ale tylko po to, by spełnić 
powinność, będziemy bardzo zwięźli, wymieniając niektórych 
szlachciców, co z Mistrzem pozostali; poza tym pewnych mie- 
szkańców Lizbony, gdyż była matką i głową wszelkich czynów. 
Chociaż ich imiona znajdują się już w innych miejscach tej 
księgi, tutaj zostaną zebrani ci, których odnaleźć możemy, 
tak aby jak to było na początku tego dzieła — kiedy wymie- 
niliśmy niektórych szlachciców, ponieważ pomogli hrabiemu 
Henrykowi78 zdobyć ziemie na Maurach — tak samo w tym 
drugim tomie powiedzieć o kilku z tych, co Mistrzowi towa- 
rzyszyli w obronie królestwa od jego wrogów. 

Nie idąc porządkiem wysokości rodu, ale tak jak ręka sama 
pióro prowadzi, pierwszym w tej litanii niech będzie wielce 
szlachetny D. Nuno Alvares Pereira, chwała i ozdoba całego 
swego rodu, którego blask wiernej służby nigdy nie doznał 
zaćmienia ani nie zbladł. I nie tylko Nuno Alvares, ale również 
ludzie z jego kompanii muszą być postawieni przed innymi 
dla krótkiego i przyjemnego porównania. Bowiem tak jak Syn 
Boży po śmierci, którą wybrał dla zbawienia ludzkiego rodu, 
wysłał w świat swych apostołów, by głosili ewangelię wszel- 
kiemu stworzeniu, i z tego powodu są oni postawieni na po- 
czątku litanii, poczynając od św. Piotra, tak samo i Mistrz — 
potem jak zdecydował się na śmierć w razie potrzeby dla ra- 
towania ziemi, którą jego dziadowie zdobyli — posłał Nuna 
Alvaresa i jego towarzyszy, aby głosili w królestwie ewan- 
gelię portugalska; a była ona taka, aby wszyscy wierzyli i wy- 
trwale uznawali papieża Urbana79 za prawdziwego pasterza 

78 F. Lopes, jak z tych słów wynika, był również autorem kromki obejmującej 
rządy hrabiego Henryka Burgundzkiego, ojca pierwszego króla Portugalii. 

79 Jest to okres Wielkiej Schizmy (1378—1429). Urban VI został obrany w 1378 r. 
papieżem w Rzymie, a w 4 miesiące później Francja przeforsowała wybór Ro- 
berta z Genewy, który rezydował w Awinionie jako Klemens VII. 



Kościoła, poza którym nikt nie może być zbawiony, i aby wy- 
znawali tę wiarę, jaką ich ojcowie zawsze mieli, to znaczy iż 
należy poświęcić dobra i wszystko, co posiadają, dla obrony 
królestwa przed nieprzyjaciółmi, zaś dla potwierdzenia tej 
wiary przelać własną krew, aż do śmierci. To posłannictwo 
Nuno Alvares i jego ludzie wypełnili słowem i czynem tak 
wiernie, że liczni z nich, jak później zobaczycie, padli w obro- 
nie królestwa, jak na przykład Fernao Pereira i Antao Vasques 
oraz inni, których nie wymieniamy. 

Zostawiając na boku tych, których już wymieniliśmy, gdy 
z Nuno Alvaresem wyjeżdżali z Lizbony, oraz wielu, których 
byłoby za długo wymieniać, ważni są obecnie następujący, to 
znaczy: 

Z królestwa Algarve: z Taviry i z Faro — Rodrigo Afonso 
d'Aragao, Vasques Eanes, ojciec Vasquesa Eanesa Corte Reala, 
Goncalo Arrais, Martim Arrais, Nuno Velho, Pedro Afonso 
d'Ancora, Joao Fernandes Garganta [itd., itd. następuje lista 
szlachciców, którzy poparli Mistrza w różnych miejscowościach 
w Portugalii]. 

Lecz śmiało możemy powiedzieć i uzasadnić, że tak jak nasz 
Zbawiciel Jezus Chrystus na Piotrze zbudował swój Kościół, 
dając mu moc, iż to, co zwiąże lub rozwiąże na ziemi, będzie 
związane lub rozwiązane w niebiesiech, tak samo Mistrz na 
doskonałości i odwadze Nuna Alvaresa zbudował obronę tego 
kraju, dał mu wolną i niezależną władzę, by mógł mianować 
alkadów i przyjmować hołd oraz zwalniać od niego i dawać 
dobra ruchome oraz nieruchome, i wyznaczać pensje lub je 
odbierać, oraz różne inne rzeczy, a wszystko spełnił tak do 
skonale, jak sam Mistrz mógłby to uczynić. A tych dóbr, które 
Nuno Alvares swoim pismem nadawał, Mistrz nie oddawał 
później nikomu innemu; darowizny te zachowywano nie poda- 
jąc w wątpliwość, tak iż co było nadane przez Nuno Alvaresa, 
zaraz Mistrz rozkazywał potwierdzać mówiąc, iż jego życze- 
niem było nie sprzeciwiać się żadnej donacji uczynionej przez 
Nuna Alvaresa komukolwiek, ale potwierdzić ją i utrzymać: 
tak uczynił z Nunem Fernandesem de Morais, któremu Nuno 



Alvares dał dobra Gongalo Mendesa de Oliveiry, oraz z tymi, 
jakie Nuno Rodrigues de Vasconcelos miał w Evorze i w Arra 
iolos, i z wielu innymi, o których nie warto pisać. 

Inni szlachetni apostołowie przyłączyli się potem do Nuna 
Alvaresa, aby mu pomóc w głoszeniu tej ewangelii portugal- 
skiej, których wytrwałość pozwoliła im i ich rodom wznieść 
się do wielkich zaszczytów i dóbr; tak było z admirałem micer 
Carlosem80, Alvarem Peresem de Castro, Martimem Afonso de 
Melo, Afonsem Vasquesem Correia, Goncalem Eanesem z Ca 
stelo de Vide i innymi, nie zapisanymi w tej księdze. 

ROZDZIAŁ CLX 
O imionach szlachciców, tak portugalskich, 

jak i kastylijskich 

W taki sam sposób możemy w innym porządku wymienić jako 
męczenników mieszkańców Lizbony i tych, którzy gdy Mistrza 
oblegano, znajdowali się przy nim, a to ze sprawiedliwego po 
wodu, bowiem nie tylko są męczennikami ci, którzy cierpią, gdyż 
nie chcą uznać fałszywych bogów, ale również ci, którzy są 
prześladowani przez schizmatyckich heretyków za to, że nie 
porzucają prawdy, jaką wyznają. A jeśli męczennik znaczy tyle 
co świadek,81 to prawdziwymi świadkami dla tych, którzy pod- 
czas oblężenia polegli, są ci z Lizbony, i świadkami jej cierpień 
i strapień. Jej więc, jako miastu owdowiałemu po królu, a ma- 
jącemu za obrońcę i małżonka Mistrza, możemy zadać pytanie 
mówiąc: 

„O, Lizbono, słynna między wszystkimi miastami, silna pod- 

80 Carlos Pessanha otrzymał urząd admirała w 1387 roku. 
81 Łacińskie słowo martyre, pochodzące z greki, początkowo oznaczało świadka 

życia Chrystusa. 



poro i kolumno, która podtrzymujesz całą Portugalie! Jaki jest 
twój małżonek? I kim byli męczennicy, co ci towarzyszyli w 
twoim prześladowaniu i w twym bolesnym oblężeniu?" 

A ona w odpowiedzi może odrzec: 
„Pytacie mnie, z jakich rodziców pochodzi? Jest wnukiem 

króla D. Afonsa IV. Postać jego? Wysoka i słuszna, a budowa 
jego członków proporcjonalna, o wdzięcznej i szlachetnej pre- 
zencji. Jest wielki sercem i talentem w czynach należnych dla 
mojej obrony, a całe moje dobro i bezpieczeństwo na nim się 
zasadzają. 

Męczennicy, co mu towarzyszyli, byli dwóch rodzajów: jedni, 
widząc dobrą intencję i sprawiedliwą walkę, jaką musiałam 
toczyć dla obrony królestwa od jego śmiertelnych wrogów, na- 
wrócili się, publicznie przyjmując wiarę w sercu, przybywając 
do mnie, abym od nich doznała pomocy, jak to na placu boju 
okazali; ale potem w krótkim czasie, nakłonieni całkiem przez 
szatana i złe rady fałszywych Portugalczyków, z wolna porzu- 
cili swe dobre zamiary, wracając do składania ofiar i wielbienia 
idoli, w które dawniej wierzyli. 

A że niektórzy z nich to uczynili i nie wydali takich owoców, 
jakie zapowiadała bujność ich słów, nie należy ich bardzo winić, 
bowiem byli szczepionkami nieudanymi, urodzeni z dzikiej 
oliwki,82 tacy jak hrabia D. Henriąue Manuel, hrabia D. Pedro, 
Afonso Enriques, jego brat,83 Vasco Peres de Camoes, Lopo 
Gomes, Joao Afonso de Baega, Goncalo Tenreiro, który potem 
mienił się w Kastylii mistrzem zakonu Chrystusowego, Afonso 
Tenreiro, jego brat, Lopo Gomes de Lira i im podobni. 

Ale że ci z prawowitej latorośli — których ród ma dawny 
początek w dobrej i łagodnej oliwce portugalskiej — starali 
się ściąć drzewo, które ich zrodziło, i zamienić jego słodki owoc 
w gorzki napój, to jest bolesne i skłania do płaczu! Tak jak 
admirał micer Lancarote [Pessanha], D. Goncalo Teles, hrabia 
Neivy; D. Joao Afonso, hrabia de Barcelos; hrabia de Viana, 
syn starego hrabiego [D. Joao Afonsa de Meneses], D. Pedro 

82 Lopes mówi tutaj o niektórych wasalach króla D. Fernanda, pochodzących 
z Kastylii lub Galicii. Samo porównanie wzięte jest z Biblii. 

83 Synowie D. Fadrique, nieprawego syna Henryka II de Trastamara, który 
był ojcem króla Kastylii, Juana I. 



de Castro; D. Afonso, jego brat; D. Pedro Alvares, przeor Szpi 
talników; Diogo Alvares, jego brat84 [itd. ciągnie się lista 
zdrajców sprawy portugalskiej]. 

A jeśli ktoś powie, aby ich wytłumaczyć, że gdyby ci i tamci 
otrzymali od Mistrza dobre przyjęcie połączone z łaskami — 
rzecz, która łatwo rodzi szlachetność w sercach — to zarówno 
szczepionki nieudane, jak i nowe latorośle dałyby smakowity 
owoc, my wtedy możemy słusznie odpowiedzieć, że nie można 
by znaleźć w żadnym innym człowieku milszego przyjęcia ani 
słodszego towarzysza. Mogli go krytykować za zbyt wielkie 
łaski, jakie czynił, ale nie za zbyt małe; nawet wydawał się 
bardziej skłonny, aby rozdzielać szeroko dobra i ziemie króle- 
stwa, niż by ich bronić. A tego dobrym świadectwem mogą 
być księgi łask onego czasu, gdyby trzeba było do nich sięgać. 
Tak więc nie było żadnej rzeczy potrzebnej do zrodzenia szla- 
chetności w sercach, która by nie została uczyniona; ale szczepy 
nie chciały się przyjąć, a latorośle zmieniły swą naturę, jak 
to się zdarza niekiedy, że nowe pędy winne dobrego gatunku 
przeradzają się w zupełnie odmienne, bez winy tego, co je 
posadził. 

Jednak tych, które tu wymieniłam, nie chciałabym widzieć 
umieszczonych w moim Kalendarium, gdyby nie dobre pędy, 
które puściły; te następnie dobrze służyły Mistrzowi i chroniły 
go, a królestwa broniły i strzegły od nieprzyjaciół i przeciwni- 
ków." 

84 Bracia Nuna Alvaresa Pereiry. 



ROZDZIAŁ CLXI 
O imionach niektórych szlachciców i mieszczan, którzy pomogli 

Mistrzowi bronić królestwa 

„Innym rodzajem męczenników, którzy mi wiernie towarzy- 
szyli, a po których pamięć musi trwać wiecznie, byli ci, co 
z czystymi intencjami, bez wykrętnych słów, trwali silni, 
z wielką stanowczością, nie zmieniając pod żadnym naciskiem 
ani groźbą tego, co zaczęli; wszyscy oni już nie mogą być od- 
nalezieni, by pozostawić ich imiona pamięci ludzkiej, a gdyby 
ich wszystkich odnaleźć, uczyniliby listę tak długą, że byłoby 
tego więcej, niż potrzeba, by ułożyć po porządku. Jednak ci 
nieliczni, co ich tutaj wymienimy, nie z racji szlachectwa, jak 
już powiedzieliśmy, ale aby wybierając, jak można najlepiej, 
zebrać wiązankę, pozostaną za siebie i za innych, a są to 
następujący: 

Mistrz zakonu Chrystusowego D. Lopo Dias de Sousa, sio- 
strzeniec królowej D. Leonor, mający więcej ziem w Portugalii 
niż Mistrz zakonu Avis, który zobaczywszy, że król Kastylii 
złamał traktaty, opowiedział się za Portugalią jako prawdziwy 
Portugalczyk i służył Mistrzowi będąc przewodniczącym Rady, 
aż go wzięto do niewoli podczas oblężenia Torres Novas, który 
to gród opowiedział się za Kastylią. 

Mistrz zakonu Santiago, D. Fernando Afonso de Albuquerque, 
nieślubny syn D. Juana Alfonsa de Albuquerque, który przyłą- 
czył się do Mistrza i ofiarował mu ziemie swojego zakonu; 
D. Lourengo, arcybiskup Bragi; doktor Gil de Ossem; doktor 
Joao das Regras; doktor Martim Afonso, który potem był arcy- 
biskupem Bragi; Lourenco Eanes Fogaca; Diogo Lopes Pacheco, 
który w niepewnych czasach przybył z Kastylii,85 z synami 

85 Diogo Lopes Pacheco uciekł do Kastylii przed gniewem króla D. Pedra. 
Powrócił do Portugalii za panowania D. Fernanda, ale ponieważ był przeciw- 
nikiem Leonor Teles, znowu zbiegł do Kastylii. Był tam przez jakiś czas doradcą 
króla Henryka II. 



Joao Fernandesem, Lopo Fernandesem i Fernao Lopesem, aby 
dołączyć do Mistrza; Joao Rodrigues Pereira, syn Rui Vasquesa 
Pereiry; Rui Pereira, który poległ we flocie; Fernao Pereira, 
brat Nuna Alvaresa; Rodrigo Alvares, jego drugi brat; Gil Va 
sques da Cunha, Lopo Vasques da Cunha; Mem Rodrigues de 
Vasconcelos i Rui Mendes, jego brat, którzy zostawili swego 
ojca Goncala Mendesa w Coimbrze i przyłączyli się do Mistrza; 
Lopo Dias de Azevedo, który pozostawił wszystkie swe dobra 
i przybył do Mistrza, aby mu służyć; [itd., itd., Lopes wymie- 
nia długą listę nazwisk tych, co służyli Mistrzowi zakonu Avis, 
Joao]. 

Innych wielu męczenników było w królestwie, którzy moją 
walkę popierali wiernie, ale spośród tych, co związali się z Mi- 
strzem w jego strapieniu podczas oblężenia, chciałabym choć 
część imion spisać, aby pamięć wielu z nich całkiem się nie 
zagubiła." 

Jednak, ponieważ dobry zamiar wiele razy bywa przemija- 
jący i krótkotrwały, a sprawiedliwy każdego dnia siedem razy 
pada i tyle razy się podnosi, nic dziwnego w tym, że niektórzy 
spośród szlachciców, przedtem wymienionych, po wybitnych 
usługach, jakie świadczyli królestwu, porzucili swe dobre za- 
miary z powodu ludzkiej słabości i zmienności czasów oddala- 
jąc się od tego, co byli zaczęli. Ci zaś, co byli prawdziwymi 
Portugalczykami i wiernymi sługami Mistrza, tak z początku, 
jak i następnie, otrzymali wielkie honory i przywileje, jak to 
słusznie można zanotować. 

A kto w wyliczeniu tych męczenników i apostołów nie od- 
nalazłby swego ojca lub brata czy innego krewnego, któremu 
dobrze życzy, niech nas nie krytykuje: dzieło to bowiem, choć 
z wielką pieczołowitością ułożone, nie wszystkich może zado- 
wolić, jak wiatr nie może podobać się wszystkim żeglarzom 
naraz; niech więc mają cierpliwość, jaką mają ci święci, któ- 
rych nie ma w litanii ani w modlitwach odmawianych podczas 
nabożeństw. 



ROZDZIAŁ CLXII 
O nazwach niektórych miejscowości, które opowiedziały się 

za Portugalią 

Kiedy wymieniliśmy tych apostołów i męczenników, wypada, 
byśmy znowu zapytali miasto Lizbonę, mówiąc: 

„O wielce szlachetne miasto Lizbono, życie i serce tego kró- 
lestwa, oczyszczone od wszelkiego brudu w ogniu wieczności! 
Skoro już znamy wielu męczenników, którzy za ciebie cier- 
pieli, kim byli wyznawcy, co zawsze służyli twoim celom, a wiara 
w nich nigdy nie wygasła?" 

A ona, odpowiadając na to pytanie, może odpowiedzieć tak: 
„Ci, co wierzyli wraz ze mną, że papież Urban jest prawdzi- 

wym pasterzem Kościoła, a Mistrz Regentem i Obrońcą tych 
królestw, to mieszkańcy dobrego i wiernego miasta Porto, 
które bardzo współdziałało ze mną w tej ciężkiej potrzebie, 
udzielając wielkiej pomocy i funduszy, aby podeprzeć sprawę, 
której ja broniłam. A wraz z nim Coimbra, Evora i Guarda, 
Viseu i Lamego, i miasto Silves, jak również z nimi po bra- 
tersku w królestwie Algarve: Castro Marim, Tavira, Faro i inne 
miejscowości tego królestwa; Sines, Santiago do Cacem, Mou 
rao, Serpa, Elvas [itd., itd. Lopes wymienia listę miejscowości, 
które popierały Mistrza]. 

Wszystkie pozostałe opuściły mnie, jedne ze słabości serca 
ich mieszkańców, inne jako że ich mieszkańcy byli nieuczciwy- 
mi Portugalczykami, jeszcze inne z powodu zbytniej udręki, 
nie mogąc jej znieść; a niektórzy szydzili ze mnie i z walki, 
jaką prowadziłam, by wydobyć się z ujarzmienia w jakie 
przeciw rozumowi nasi nieprzyjaciele siłą nas chcieli wtrącić. 
A te wymienione były moimi współwyznawcami i zawsze wie- 
rzyły w to samo co ja, będąc mymi towarzyszami w ucisku 
i strapieniu, jakie dla obrony królestwa gotowa byłam cierpieć. 

I gdy tak byłam wdową niepocieszoną, nie mając nikogo 



innego, kto by mnie wspomógł, jak tylko Mistrza, mego póź- 
niejszego małżonka i pana, w którym pokładałam wielkie za- 
ufanie i nadzieję, zebrano się w mieście Coimbrze i przyjęto 
mnie wraz z nim publicznie, dając mi go za króla i pana, jak 
to później usłyszycie. Którego zawsze zamierzam kochać i mu 
służyć, i być całkowicie posłuszna, nie tylko jemu, ale wszystkim 
jego potomkom, w jakiejkolwiek sprawie raczy rozkazać, 
a moje dobre chęci zdołają podołać." 

ROZDZIAŁ CLXIII 
O siódmej erze, jaka się zaczęła na świecie w epoce Mistrza 

Ciągnąc dalej nasze wywody i aby zakończyć to, co powiedzie- 
liśmy, w tym miejscu musicie zwrócić uwagę, że ci, co opisy- 
wali różne czasy, jak Euzebiusz 86 w De temporibus i Beda 87, 
i inni niektórzy, wszyscy oni mówili o sześciu erach w dziejach 
świata. Pierwsza — od Adama i Noego, a trwała przez 1656 
lat, w których mieściło się dziesięć generacji, a która zakoń- 
czyła się z powodu potopu. 
Druga — od Noego do Abrahama, i zajęła okres 296 lat, podczas 
których było następnych dziesięć generacji. 
Trzecia — od Abrahama do Dawida, i trwała 940 lat, podczas 
których było czternaście generacji. 
Czwarta — od Dawida aż do upadku Babilonu, w której było 
następnych czternaście generacji, a trwała 373 lata. 
Piąta — od upadku Babilonu aż do przyjścia Zbawiciela, która 
zawiera w sobie czternaście generacji, a trwała 589 lat. 
Szósta — w której teraz żyjemy, a trwała 1443 lata, nie ma 

86 Euzebiusz Pamfiliusz (267—340), biskup Cezarei w Palestynie. 
87 Św. Beda, zwany Venerabilis (ok. 672—735) — słynny mnich anglosaski, teo- 

log i historyk. Mowa tu o jednym z jego dzieł pt. Historia ecclesiastica gentis 
Anglorum. 



ustalonej długości ani w latach, ani w generacjach, ale niektó- 
rzy sądzą, że się skończy, kiedy skończy się świat; a ten, jak 
mówią, ma istnieć 6000 lat, z których już przeszło 5297, czyli 
pozostałoby do końca świata 703 lata. 

Wszelako nikt się nie odważył mówić o następnej erze, poza 
tym, co niektórzy powiedzieli, że tak jak Bóg stworzył świat 
w ciągu sześciu dni, a siódmego odpoczął, tak odpoczynek dusz 
bezcielesnych, jaki będą mieć w Raju, będzie siódmą erą. Ale 
takie opinie są do odrzucenia przez uczonych, skoro bowiem 
Jezus Chrystus w Ewangelii mówi, że nikt nie zna dnia osta- 
tniego, nawet aniołowie w niebie, tylko Ojciec, takie gadanie 
mało ma w sobie prawdy. 

My jednak odważymy się mówić i przez śmiałe porównanie 
tutaj wyznaczamy siódmą erę, kiedy to zrodził się inny, nowy 
świat i nowe generacje ludzi. Gdyż synowie ludzi tak niskiej 
kondycji, że nie wypada nawet mówić, z powodu swej dobrej 
służby i trudu zostali w tym czasie pasowani na rycerzy i zaraz 
tworzyli nowe rody, przybierając nowe nazwiska. Inni przypi- 
sali się do dawnych rodów szlacheckich, o których już pamięć 
zaginęła, tak iż przez godności, honory i urzędy w królestwie, 
jakimi ich pan, będąc Mistrzem, a potem królem, obdarzył, 
tak się wznieśli do góry, że ich potomkowie dzisiaj tytułują 
się Dom i są wielce szanowani. I tak jak Syn Boży powołał 
swoich apostołów, mówiąc że uczyni ich łowicielami ludzi, tak 
wielu z tych, których Mistrz wyniósł, tyle dla siebie złowili 
z powodu swego wielkiego i zaszczytnego stanu, iż — jak by- 
wało — mieli zawsze ze sobą dwudziestu i trzydziestu konnych, 
a w wojnie, która nastąpiła, towarzyszyło im trzysta i czterysta 
włóczni oraz kilku rodowych szlachciców. 
Tak jak powiedzieliśmy, ta era się rozpoczęła od czynów 

Mistrza i wedle ery Cezara, stosownie do której ta kronika 

jest ułożona, trwa już sześćdziesiąt lat.88 I trwać będzie do 

końca świata albo jak Bóg zechce, który je wszystkie stworzył. 
[Mistrz zdobył kilka fortec, niektóre same się poddały. 
W tym czasie Nuno Alvares Pereira również zajął kilka 

miejscowości.] 
88 Wynika z tego, że Lopes pisał kronikę w 1443 roku. 



ROZDZIAŁ CLXXII 
O tym, jak Nuno Alvares wyruszył [z Elvas], aby zdobyć Vila Vicosa, 

jak zginął jego brat i jak oblegał twierdzę, lecz jej nie zdobył 

Opowiadano wiele razy i już to słyszeliście, że gdy Nuno 
Alvares wyruszył zdobywać Vila Vicosa, którą Vasco Porcalho 
oddał Kastylijczykom, przy wejściu do miasta poległ jego brat, 
i nikt w to nie wątpi, ale nikt nie jest pewien, jakie były po- 
wody, które popchnęły Nuna Alvaresa do udania się do Vila 
Vicosa, jak to uczynił, a sprzeczne sądy historyków zmuszają 
do męczącego wysiłku. 

Jedni mówią bowiem, iż dowiedziawszy się, jakoby komandor 
urządzał wesele i gościł jednego swego sługę, którego zwano 
Alvarem Machado, pomyślał Nuno, iż będą z tej okazji tego 
dnia na wielkich i radosnych godach i że kiedy narzeczeni 
udadzą się do kościoła, a wszyscy inni razem z nimi, wówczas 
raptownie i szybko będzie mógł zdobyć to miejsce, i dlatego 
wyruszył. 

Inni opowiadają, że niektórzy znaczniejsi w Vila Vicosa po- 
słali do Nuna Alvaresa wezwanie, aby tam przybył, a otworzą 
mu jedną z bram miasta, by mógł tam wejść. Zaś on bardzo 
był zadowolony z tej ambasady i zaraz się przygotował, by 
to uczynić. Wyruszył tedy ze swymi ludźmi nocą, udając, że 
jedzie w inne strony, a gdy jego chorągiew wyjeżdżała przez 
bramę miasta Elvas, złamało się drzewce chorążemu, który ją 
trzymał, co wszyscy tam uznali za wyraźny omen i mówili Nuno 
Alvaresowi, by za nic nie odjeżdżał i zrezygnował z drogi, 
w jaką chciał się udać; ale on nie przejął się wcale tym, co mó- 
wiono, i kazał chorągiew założyć na inne drzewce, pozostając 
przy tym, co zamyślił. 

Gdy przebyto te cztery leguas, jakie dzielą obie miejscowości, 
zbliżył się do Vila Vicosa i zatrzymał się bardzo cicho i spokoj- 
nie niedaleko, w miejscu, które zwą Arelhal. Następnego dnia 



rano kazał zdobyć miasteczko, według informacji, jaką mu na- 
desłano; wysłał w przedniej straży Fernao Pereirę, swego brata, 
i Alvara Coitado z ludźmi pewnymi, którzy konno i uzbrojeni 
w hełmy, jak w takiej okazji należało, przybyli szybko do Vila 
Vicosa i zeszli z koni, by skoczyć do wewnątrz przez bramę, 
zwaną Od Wieży, najbardziej obronną, jaką ma miasteczko, 
a wyglądającą tak: 

Jest to wieża bardzo szeroka, sklepiona nad bramą wejściową, 
a nikt nie może podejść do bramy, jeśli nie przejdzie pod 
sklepieniem, które ma takie otwory w połowie, że każdy, kto 
chce, może przez nie rzucać wielkie kamienie. Ponieważ Fernao 
Pereira i inni chcieli przebiec pod tym sklepieniem, aby dopaść 
bramy, duży kamień spadł z góry i uderzył Fernao Pereirę, 
miażdżąc mu hełm i całą głowę, tak iż zaraz zmarł; w taki 
sam sposób zabili giermka, który biegł za nimi, zwanego Vicente 
Estevens. 

Wszakże Alvaro Coitado dotarł do samej bramy bez prze- 
szkód czy jakichkolwiek kłopotów, ale gdy chciał wejść, został 
zraniony, złapany i zabrany do grodu; zabrali również ciało 
Fernao Pereiry, który był jednym z najdzielniejszych i naj- 
piękniejszych mężczyzn w królestwie, wówczas w wieku lat 
dwudziestu czterech. 

Na to wszystko przybył Nuno Alvares ze swoją chorągwią 
i ludźmi, a gdy się dowiedział, że brata zabito, Alvara zaś 
schwytano rannego, tak się zmartwił, że bardziej nie można: 
a nie mogąc nic już zrobić, gdyż bramy były zamknięte, wejście 
bardzo niebezpieczne, pojechał o legua drogi do Borby, która 
opowiedziała się za Mistrzem. 

Otóż wiedzcie, że inny piszący tę historię, opowiadając o od- 
jeździe Nuna Alvaresa z Vila Vicosa, nie zgadza się z taką 
opowieścią; mówi on, że Vasco Porcalho podstępnie napisał do 
Nuna Alvaresa wezwanie w imieniu trzech czy czterech znacz- 
niejszych w mieście, prosząc, żeby się Nuno postarał przybyć 
tam ze swymi ludźmi i zdobyć miasteczko wraz z tymi, co w 
nim byli, a oni go wpuszcza do środka. On zasię sadząc, że to 
prawda, ruszył, jak mówiliśmy, i doznał tej wielkiej zdrady 
i oszustwa. I z pewnością ta opowieść jest bliższa zdrowego 



rozsądku niż wszystkie inne, skoro bowiem ci z miasteczka 
w wielkim sekrecie coś takiego przedsięwzięli na szkodę 
i krzywdę komandora i tych, co tam byli, czyż nie byłoby śmier- 
ci, by pomścić się na tych, co im taką podłość uczynili? Nie 
znaleźliśmy jednak historii, w której mówiono by, że cokol- 
wiek ich za to spotkało złego, przeciwnie, wszyscy czuwali i byli 
w pogotowiu, gdy Fernao Pereira przybył, co wydaje się wska- 
zywać, że o tym wiedzieli. 

Inni mówią w tym względzie, że czatownicy, zauważywszy 
ich, dali sygnał i dlatego byli już gotowi. 

Następnego dnia Nuno Alvares, bardzo zmartwiony strata, 
jakiej doznał, posłał do Vasca Porcalho wezwanie, aby mu wy- 
dał ciało brata, i zaraz mu je przyniesiono. Kazał go pochować 
w klasztorze św. Franciszka w Estremoz, co jest stamtąd 
o jedną legua, strapiony i przekonany, że ten fatalny wypadek, 
który spotkał brata, nastąpił z powodu kolczugi i szpady 
D. Garcii Fernandesa, które łamiąc przysięgę ów zabrał.89 

Nuno Alvares jednak, mimo wszystko, tak jak należy wiel- 
kim panom, nie okazał na zewnątrz całego zmartwienia, jakie 
nosił w sercu zarówno z tego powodu, iż nie mógł dokonać 
tego, co przedsięwziął, jak i z powodu śmierci brata. I jako 
człowiek wielkiej siły ducha pocieszył się i pocieszył swoich 
ludzi, i kazał zwołać po okolicy więcej towarzyszy, niż miał 
ze sobą. 

I wysłał do Elvas po machinę oblężniczą, po czym udał się 
oblegać Vila Vicosa, stał pod nią przez jakiś czas, ostrzeliwu- 
jąc ją noc i dzień z tej machiny; podczas potyczek i walki nie 
mógł uczynić jej szkody, jaką chciał, w grodzie byli bowiem 
dzielni ludzie, Portugalczycy i Kastylijczycy, bardzo obficie 
zaopatrzeni, którzy dobrze go bronili; a więc aby nie zginęli 
niektórzy dzielni spośród tych, co z nim byli, a których bardzo 
kochał, jak również by zaradzić innym rzeczom, które poja- 
wiały się w okręgu, a którymi trzeba było się zająć dla służby 
Mistrzowi, zwinął obóz i powrócił do Estremoz. 

Ani nawet, jak twierdzą, położenie jego [z powodu niedosta- 
tecznej ilości wojska] nie było bardzo właściwie dla dalszego 

89 Zob. Rozdział CLVIII tejże kroniki. 



prowadzenia oblężenia, gdyż to mogło pociągnąć za sobą wielkie 
niebezpieczeństwo, a zawsze wolał mu stawić czoło w polu, 
mówiąc, że kto zwycięży w polu, łatwo zdobędzie okoliczne 
grody. 

[W następnych rozdziałach pisze kronikarz o zajęciu 
zamku w Gaia przez mieszkańców Porto, co było 
zemstą za złe potraktowanie przez żonę alkada oko- 
licznych wieśniaków. Ponieważ zamek należał do hra- 
biego Goncala Telesa, zawiązał on spisek z kilku panami 
przeciw Mistrzowi. Brali w nim udział hrabia D. Pedro, 
Joao Afonso de Beca, D. Pedro de Castro, Garcia Gon 
calves i alkad zamku, Aires Goncalves de Figueiredo. 
Spisek został odkryty, hrabia Goncalo i Aires Goncalves 
uwięzieni w twierdzy w Evorze, inni uciekli, a Garcia 
Goncalves, który opowiedział szczegóły spisku, został 
spalony. Mistrz rozdał dobra zdrajców wiernym sobie 
ludziom.] 

ROZDZIAŁ CLXXXI 
O tym, jak Mistrz przybył do Coimbry i jak go przyjęło całe miasto 

Wyruszył Mistrz z Leirii w drogę do Coimbry nie zatrzymując 
się nigdzie, a w to samo miejsce udał się D. Afonso, brat 
D. Pedra de Castro, razem z Garcia Rodriguesem. 

Jednak co do zamiaru, jakim kierował się Mistrz, niektórzy 
autorzy nie są zgodni, z którego to powodu brak pewności pod- 
suwa różne możliwości: jedni piszą, że Mistrz udawał się na 
kortezy w sprawie tytułu króla, gdyż proszono go, by go przyjął, 
i chciał się zorientować, czy ma go przyjąć, czy nie; inni mówią, 
że miał zamiar rządzić i bronić królestwa tylko do czasu, aż 
infant D. Joao zostanie uwolniony, by wówczas mu je oddać; 
i że to byłby najbardziej honorowy czyn, jakiego człowiek 



mógł dokonać, za który bardzo by go chwalili wszyscy, którzy 
by się o tym dowiedzieli. 

Jeszcze inni mówią, że kazał zwołać to zgromadzenie tylko 
w sprawie prowadzenia wojny i ustalenia, jak będzie z pienię- 
dzmi na potrzebne do niej wydatki. Twierdzą też, że wszystkie 
okręgi miały się tam zebrać tylko po to, aby go uczynić królem, 
i że z taką wolą jechał; a potem dopiero miano mówić o spra- 
wach wojny i rzeczach do niej potrzebnych; i ta racja, jak 
nam się zdaje, zawiera większą część prawdy niż inne. W peł- 
nomocnictwie bowiem — jakie Lopo Martins, w tym czasie 
korregidor Lizbony, oraz Joao de Veiga Afonso Goncalves, Sil 
vestre Estevens, Alvaro Gil i wielu innych w mieście uczynili 
dla Pedra Afonsa Sardinha, syna Afonsa Eanesa, i Martima 
Lourenco, swych pełnomocników, wysyłanych na te kortezy — 
od razu specjalnie wpisali następujące słowa i uprawnienia: 
,,że dla nich i w ich imieniu mogliby wynieść i przyjąć 
za króla i pana tych królestw wielce szlachetnego D. Joao, 
Mistrza Kawalerii zakonu Avis, złożyć mu hołd jako swemu 
królowi i panu, wziąć od niego obietnicę i przysięgę, że zacho- 
wa i utrzyma ich przywileje, prawa oraz obyczaje". Tak samo 
mówiło pełnomocnictwo okręgu Evory i wszystkich innych gro- 
dów i miast królestwa, których przedstawiciele tam się zgro- 
madzili, co wyraźnie wskazuje, że [Mistrz] jechał specjalnie 
po to. 

Gdy tak jechał drogą do Coimbry, to zanim dojechał, wy- 
szedł go powitać ze wszystkimi swymi ludźmi Goncalo Gomes 
da Silva; był on z Montemor-o-Velho, które już się za nim 
opowiedziało; Mistrz przyjął go z honorami i bardzo gorąco. 
Ale nie wyszedł mu na spotkanie Goncalo Mendes de Vascon 
celos, który był w mieście i miał zamek, mówiąc, jak to rzekł 
Garcia Rodrigues, że opowiedział się po stronie królowej D. Le 
onor, której należą się wszelkie hołdy po śmierci króla D. Fer 
nanda i że jej musi być posłuszny; chociaż niektórzy twierdzą, 
że miał on zamiar opowiedzieć się za Portugalią, ponieważ król 
Kastylii złamał traktaty, wchodząc do królestwa, zanim miał 
do tego prawo, a także dlatego że dwaj jego synowie już jakiś 
czas przedtem przyłączyli się do Mistrza. Inni znów mówią, że 



Goncalo Mendes był taki, co nie trzymał ani z Portugalią, ani 
z Kastylią, póki nie zobaczy, kto będzie górą, żeby tego wziąć 
stronę, jak to robili inni; jednak długo nie zwlekał, zaraz bo- 
wiem za kilka dni przyłączył się do Mistrza i był na jego elek- 
cji, kiedy go obrali królem. 

Ci z miasta przygotowali się, by iść przyjąć Mistrza, kler 
w procesji i świeccy ze swoją muzyką i tańcami, a także szlach- 
ta i pełnomocnicy miast, wszyscy razem, na najlepszych wierz- 
chowcach, jak to było możliwe. A wielu chłopców, zbierając 
się jedni z drugimi, zaczęło bez niczyjego rozkazu wychodzić 
z miasta na drogę, którą nadjeżdżał Mistrz, niby cwałując na 
kijkach z wystruganymi konikami, które każdy sobie zrobił, 
zaś w rękach mieli pałeczki z chorągiewkami i wszyscy biegli, 
krzycząc: 

— Portugalia! Portugalia! Za króla D. Joao! W dobrą go- 
dzinę przybywa nasz król! 

I tak biegli przez długi czas, około jednej legua. Mistrz i Nuno 
Alvares, i wielu, co z nimi jechało, zdumieli się tym wielce, 
mając to za rzecz dziwną i prawie cudowną; mówili między 
sobą, że Bóg ich natchnął do uczynienia tego i przemawiał 
przez usta tych młodych jak przez usta proroków. Tak biegli 
przed nim do miasta, gdzie był z wielkimi honorami przyjęty. 

Gdy Mistrz przybył do miasta i zobaczył idącą procesję, 
zsiadł z konia, a z nim wszyscy inni, pokornie ukląkł na zie- 
mi i ucałował krzyż; i poszedł w procesji pieszo, wszedł do 
miasta wielce odświętnego i radosnego z powodu jego obecno- 
ści; zabrano go do zamku w twierdzy, gdzie miał zamieszkać. 
A było to dnia trzeciego, w marcu, w piątek, roku już wspom- 
nianego. 



ROZDZIAŁ CLXXXII 
O jakich sprawach mówiono, zanim zebrały się kortezy, i o imionach 

niektórych, którzy brali w nich udział 

Gdy się zebrali tam prałaci i szlachta, która chciała bronić 
Portugalii, oraz przedstawiciele niektórych miasteczek i miast 
królestwa, zaczęli rozmawiać jedni z drugimi, tak rycerze, jak 
giermkowie i pomniejsi ludzie, publicznie lub potajemnie na 
temat rządzenia krajem i tego, kto byłby dobry na króla. 

Zwolennicy infanta D. Joao, który znajdował się uwięziony 
w Kastylii, głośno opowiadali się za nim i nie mając co do 
tego wątpliwości oddawali mu zaraz królestwo prawem linii 
prostej i dziedzictwa, mówiąc, że tylko on powinien być kró- 
lem i nikt inny, a że Mistrz powinien rządzić i władać króle- 
stwem, aż tamten zostanie wypuszczony z więzienia lub w ja- 
kiś inny sposób odzyska wolność. A gdyby zmarł, to wtedy 
królem zostałby D. Dinis, jego brat, albo Mistrz, albo ten, 
kogo by uznano bardziej godnym i pożytecznym dla królestwa; 
ale wybierać nowego króla, zważywszy na sytuację, w jakiej 
się znajdują, byłoby rzeczą bardzo niesłuszna i nie można się 
na nią zgodzić. Te opinie głosili niektórzy ze szlachty, jedni 
publicznie, inni po kryjomu, szczególnie zaś Martim Vasques 
da Cunha, jego bracia i ludzie z nimi związani. 

Największa liczba innych ze szlachty i drobny lud byli cał- 
kowicie temu przeciwni, podając wiele powodów odmiennych 
od opinii tamtych: że jeden z infantów jest uwięziony i nigdy 
go nie wypuszcza, a poza tym brał udział w wojnie przeciw 
królestwu,90 a drugi również brał w takiej udział 91 w czasach 
króla Henryka Kastylijskiego; dlatego należy wybrać takiego 

90 Infant Joao napadł Portugalię podczas trzeciej wojny króla Fernanda z Ka- 
stylią i w lipcu 1381 r. oblegał Elvas. 

91 Infant D. Dinis uczynił podobnie podczas drugiej wojny z Kastylią, w latach 
1372—1373. 



człowieka, który by rządził krajem i narażał się dla niego, nie 
myśląc więcej o innych możliwych spadkobiercach. 

I o tym wiele mówili podając swoje niezgodne racje i wy- 
powiadając niekiedy tak ostre słowa, iż już wszyscy wiedzieli, 
którzy ze szlachty wypowiadali się przeciw Mistrzowi, jako nie 
powinien być królem, a którzy wypowiadali się za nim; tak 
więc utworzyły się dwie grupy, o czym Mistrz zaraz się do- 
wiedział. 

W tym wszystkim nadszedł dzień, kiedy mieli rozpocząć 
obrady kortezów, a obecni byli następujący prałaci: D. Lou- 
renco, arcybiskup Bragi; D. Joao, biskup Lizbony; D. Lourengo, 
biskup Lamego; D. Joao, biskup Porto; D. Joao, biskup Evory; 
D. Frei Rodrigo, biskup Coimbry; D. Vasco, biskup Guardy; 
przeor klasztoru Santa Cruz; opat od św. Jana de Alpendurada; 
opat z Bostelo; Rui Lourenco, wielce uczony dziekan Coimbry, 
oraz inne szacowne osoby duchowne. 

Poza tym byli tam ze szlachty Vasco Martins de Sousa, rico 
-homem92; Nuno Alvares Pereira; Vasco Martins da Cunha star- 
szy; jego synowie Martim Vasques da Cunha, Vasco Martins 
młodszy, Gil Vasques da Cunha i Lopo Vasques; Goncalo Men 
des de Vasconcelos, Mem Rodrigues i Rui Mendes, jego syno- 
wie; Diogo Lopes Pacheco, Joao Fernandes i Lopo Fernandes, 
jego synowie; Goncalo Vasques Coutinho; Joao Rodrigues Perei- 
ra, Alvaro Pereira; Goncalo Gomes da Silva i Joao Gomes, jego 
syn; Martim Afonso de Sousa; Vasco Martins de Melo, Goncalo 
Vasques, Vasco Martins i Martim Afonso, jego synowie; Fernao 
Pereira, brat Nuna Alvaresa; Estevam Vasques de Gois, Fernao 
Vasques de Resende, Afonso Vasques Correia, Alvaro da Cunha 
i inni ze szlachty, których nie wymienimy. 

Byli tam również, tak jak Afonso Furtado 93, wielki kapitan 
floty: Afonso Eanes Nogueira, Goncalo Eanes z Castelo de Vide, 
który już przystąpił do Mistrza; Fernao Rodrigues, który potem 
był mistrzem zakonu Avis; Martim Gil, wielki komandor zako- 
nu Chrystusowego; Pero Lourenco de Tavora, Rui Lourenco, 

92 R i c o - h o m e m — należący do najwyższej szlachty portugalskej. Wszyscy 
dalej wymienieni należą do znaczniejszych rodów szlacheckich. 
 93 Wymienieni niżej należeli do szlachty portugalskiej. 



jego brat; Alvaro Gil Cabral; Lourenco Mendes de Carvalho; 
Gomes Martins de Lemos; Nuno Viegas młodszy; Rui Vasques 
de Castelbranco; Antao Vasques, rycerz; Egas Coelho; Goncalo 
Goncalves Borges; Martim Afonso Valente, Estevam Vasques 
Filipe, Rui Cravo oraz inni liczni pełni zalet rycerze i giermko- 
wie i wielu z ludu. I byli również pełnomocnicy miasteczek 
i miast, tych, które wymieniliśmy już przedtem jako stronni- 
ków [Mistrza] we właściwym miejscu.94 

ROZDZIAŁ CLXXXIII 
O tym, co doktor Joao das Regras powiedział na kortezach, wykazując, 

że było czterech spadkobierców tronu 

Gdy wszyscy znaleźli się na dworze, umilkli i siedzieli po po- 
rządku, a był tam między nimi pewien znakomity mąż, czło- 
wiek o wielkim autorytecie, bardzo mądry i wielce uczony 
w prawie, zwany doktorem Joao das Regras, którego mister- 
ność i jasność mowy jeszcze dziś wśród uczonych jest bardzo 
w cenie. Ten zabrał głos na tych kortezach, starając się uczenie 
i rozsądnie wykazać prawdę oraz wagę tak wielkiej sprawy jak 
ta, pozostawiając ludziom staranie o wybór takiej decyzji, jaką 
zechcą. 

Ale któż mógłby spamiętać obfitość jego słusznej mowy, którą 
okazał tyle mądrości w tak wielkiej sprawie, jak o tym piszą? 
O tej mowie niektórzy przepisując urywki, które udało się im 
znaleźć, mówią, że zaczął ją w ten sposób: 

„Panowie szlachta i szacowne osoby, które tu jesteście obec- 
ne! Dobrze wiecie, że jesteśmy tutaj, bowiem z łaską Bożą i Jego 
pomocą musimy traktować i zgodzić się co do rzeczy potrzeb- 

94 W rozdziale CLXII. 



nych dla rządzenia tymi królestwami, szczególnie zaś w sprawie 
wojny obronnej, jaką musimy prowadzić i która, jak wszyscy 
wiemy, jest tak blisko. 

A także, aby pomówić o tym, czy te królestwa po śmierci 
króla D. Fernanda, który jako ostatni je posiadał, zostały bez- 
pańskie i opuszczone, bez króla i prawowitego obrońcy, który 
je może i powinien odziedziczyć według prawa; i aby temu za- 
radzić w taki sposób, żeby królestwa były utrzymane w prawie 
i sprawiedliwości, a my zachowani i bronieni od naszych wro- 
gów i przeciwników. 

Ale ponieważ niektórzy mówią, że nie ma tu prawowitego 
dziedzica, inni zaś twierdzą, że mamy go z pewnością, i dlatego 
jesteście w niejakiej zwadzie, chcąc oszczędzić wam trudu de- 
baty na korzyść racji tych, co powinni dziedziczyć, zamierzam 
wykazać, że nie tylko jest spadkobierca, ale że mamy ich więcej 
i możemy wybrać tego, kto się nam spodoba. 

Lecz zanim o tym wypowiemy słowa, chcę dać odpowiedź 
niektórym, co mówią, że ponieważ jest nas tak mało, to nie mo- 
żemy wybrać ani obrać króla, bo królestwo samo jest podzie- 
lone i nie jesteśmy wszyscy zgodni, ale należy czekać, aż spo- 
kój powróci, i potem, kiedy Bogu się spodoba, aby całe króle- 
stwo było zgodne i w pokoju, jak dawniej bywało, wtedy wszy- 
scy powinni obrać króla, jakiego zechcą, dla korzyści królestwa; 
dopiero wtedy jego wybór będzie ważny, bo za zgodą wszy- 
stkich, a nie tak niewielu, jak nas jest teraz, i inaczej zrobić 
tego nie można ani nie byłaby to elekcja ważna. 

Ale ci, co tak mówią, nie są winni, gdyż nie znają podstaw 
ani nauk prawnych. Bo jeśli papieża, który jest czymś więcej, 
może wybrać jeden kardynał, gdyby wszyscy inni zmarli, a on 
sam pozostał, zaś gdyby i ten zmarł, wówczas kler może wybrać 
pasterza Kościoła i będzie on prawdziwym papieżem, to tym 
bardziej my, postawieni w takiej potrzebie, choć jest nas mało 
i królestwo jest podzielone, możemy wybrać tego, kto będzie 
rządził królestwem i nas obroni przed naszymi wrogami. I o tym 
nie warto więcej mówić tracąc czas, tym bardziej że tutaj ze- 
brało się przecież pięćdziesięciu pełnomocników miasteczek 
i miast królestwa. 



Pozostawmy więc to i przystąpmy do rzeczy, bowiem króle- 
stwa te są opuszczone i potrzebują króla i obrońcy, który się 
nimi zajmie; spójrzmy więc, czy mamy dla nich dziedzica, który 
może i musi je odziedziczyć prawowicie, a zobaczymy, że mamy 
ich wielu, z których możemy wybrać jednego. 

Zaraz powiedzmy o królu Kastylii, co teraz panuje, że był 
bratem ciotecznym króla D. Fernanda; co do którego pokrewień- 
stwa nie ma wątpliwości, bowiem król D. Fernando był synem 
D. Konstancji, żony króla Portugalii, D. Pedra, a ten król Ka- 
stylii jest synem D. Juany, żony króla D. Henryka, a obie 
były siostrami, córkami D. Juana Manuela, tak więc byli brać- 
mi ciotecznymi, synami dwóch sióstr. Poza tym ożeniony jest 
z D. Beatriz, prawowitą córką wspomnianego D. Fernanda, któ- 
ry był ostatnim właścicielem tych królestw, więc jest ona spad- 
kobierczynią wymienionych królestw, jak również jej mąż, dzię- 
ki temu małżeństwu. 

A gdyby ich nie było, mamy infantów D. Joao i D. Dinisa, 
synów króla D. Pedra, braci króla D. Fernanda, którzy żyją i są 
tak bliskimi krewnymi, że nie można z racją powiedzieć, jakoby 
te królestwa były bezpańskie i bez następcy [tronu], który je 
powinien odziedziczyć. Tak więc mamy spadkobierców." 

ROZDZIAŁ CLXXXIV 
Dowodzenie tego doktora, że królowa D. Beatriz nie może dziedziczyć 

królestwa 

„Zważywszy, że mamy dość spadkobierców, z których możemy 
wybrać tego, którego zechcemy, pozostaje dowieść rozumnie, 
który z nich powinien być wybrany, aby godnie panował, jak 
nakazują prawa. I aby wam oszczędzić tej pracy, chcę wykazać 
jasnymi racjami i prawem, że te królestwa, obecnie opuszczone 



i bezpańskie, w żadnym z tych, których wymieniłem, nie mogą 
mieć spadkobiercy, wbrew temu, co się niektórym wydaje, z po- 
wodów, jakie przytoczyłem. 

Abyście to jednak jasno, panowie, zobaczyli, należy przede 
wszystkim odrzucić z serc cały afekt i sympatie, jeśli ją macie 
dla któregoś z tych wymienionych, a która na tych kortezach 
nie może mieć głosu ani nie powinna być w żadnym z was. Bo- 
wiem według tego, co mówią mędrcy, afekt każdy człowiek musi 
porzucić, gdyż z jego powodu rozum traci słuszny sąd, tak iż nie 
sądzi wedle tego, co jasno rozumie, ale wedle tego, co kocha, 
wzgardzając rozumnym sądem. 

My zatem, porzucając więzy afektu, spójrzmy, co najbardziej 
korzystne i co nakazuje potrzeba, w jakiej się znajdujemy; 
zaś łaska Boga i Jego pomoc, która dała dobry początek naszym 
czynom, zechce również dać dobry początek tej sprawie, bo 
wszystko stanie się wedle jego chwały i służby oraz dla honoru 
i obrony tych królestw. 

Otóż, panowie, powiedziałem, że mamy dość spadkobierców, 
aby wybrać, którego chcemy; i wymieniłem najpierw króla Ka- 
stylii, mówiąc, że był ciotecznym bratem króla D. Fernanda, 
ostatniego króla tych królestw, i z powodu tego pokrewieństwa, 
a także z powodu królowej, jego żony, córki tego króla, miał on 
prawo do dziedziczenia królestwa. Pokrewieństwem nie będę 
się zajmować, ponieważ są inni bliżsi krewni, to znaczy bracia; 
ale co do tego, że miałby dziedziczyć z powodu małżeństwa ze 
swoją żoną, a także z powodu traktatów, jakie z okazji tego 
małżeństwa zawarto między tymi królestwami a królestwem 
Kastylii, stwierdzam, że w żadnym wypadku tak być nie może, 
a udowodnię to następująco: 

Królowa D. Beatriz, obecna żona króla Kastylii, nie jest pra- 
wowicie urodzona; skoro jej matka, w czasie gdy poślubiła kró- 
la D. Fernanda, nie mogła była za niego wychodzić i prawnie 
to małżeństwo jest niebyłe, to tym bardziej córka nie może być 
prawowicie spadkobierczynią i dziedziczyć. A że ona nie mogła 
go poślubić, to dobrze wiemy wszyscy, którzy tu jesteśmy. Pew- 
ne jest, że królowa D. Leonor, zanim poślubiła króla D. Fer- 
nanda, była żoną Joao Lourenca da Cunha, od którego miała 



córkę, która zmarła, i Alvara da Cunha, który jest tutaj. I mimo 
że po tym, jak król ją poślubił, ona go nazwała Alvarem de 
Sousa, mówiąc, że jest synem Lopo Diasa de Sousa i pewnej 
kobiety jej domu, którą zwano Elwirą, a to w tym celu, aby 
się podać jako dziewica przed królem Fernandem, mówiąc, że 
mąż jej nigdy z nią nie spał, to choć król się chwalił, że dostał 
ją dziewicą, pewne jest, że Alvaro jest jej synem. Zaś kiedy 
Joao Lourenco zachorował w Lizbonie, a Mistrz poszedł się z nim 
zobaczyć, zanim zmarł, ten go poprosił, aby uczynił mu łaskę 
i temu młodzieńcowi dał jego dobra i pozwolił mu na ich otrzy- 
manie i posiadanie, jako jego synowi, którym był, a którego 
nigdy nie śmiał nazwać synem za życia króla D. Fernanda; a te- 
raz dobra te otrzymał i odziedziczył, jak wszyscy wiedzą. Otóż 
kiedy już trzy lata byli małżeństwem, król D. Fernando zabrał 
mu żonę, przyjmując ją następnie publicznie, czego nie wolno 
mu było robić, skoro żył jej mąż, który bardzo z tego powodu 
cierpiał. 

A jeśli ktoś powie, co jest prawdą, że królowa D. Leonor była 
krewną Joao Lourenca, który z tego powodu nie mógł być jej 
mężem i dlatego mogła poślubić innego i było to małżeństwo 
ważne, odpowiem, że takie słowa nie obalają mego dowodzenia, 
gdyż było całkiem inaczej, bowiem otrzymali dyspensę z Rzy- 
mu, aby ich małżeństwo było ważne, o czym dobrze wie Diogo 
Lopes Pacheco i wielu innych, co tu są, i wie to także Vasco 
Martins de Sousa 95, który dyspensę widział i miał w ręku, i po- 
kazał ją staremu hrabiemu, mówiąc z nim o tych wydarzeniach. 
Tak więc była jego prawowitą żoną i nie mogła poślubić nikogo 
innego. 

Z innego jeszcze powodu powiem, że nie mogła być w żaden 
sposób żoną króla Fernanda nie mając na to specjalnej dyspensy 
od papieża: bo była jego bliską powinowatą, jako że król D. Fer- 
nando i Joao Lourenco, jej mąż, byli synami braci ciotecznych 
w drugiej linii. I spójrzcie, w jaki sposób: Joao Lourenco da 
Cunha był prawowitym synem Martima Lourenca da Cunha 
i D. Marii de Briteiro, która była córką D. Marii Afonso Chichor- 

95 Był on kanclerzem zmarłego króla D. Fernanda. 



ra, wnuczki króla D. Afonso, hrabiego de Boulogne 96, dziada 
króla D. Afonsa IV, ojca króla D. Pedra, który był ojcem króla 
D. Fernanda; tak więc wspomniany król D. Fernando i Joao Lou 
renco, mąż D. Leonor, byli braćmi ciotecznymi trzeciego stop- 
nia, synami braci ciotecznych drugiego stopnia, i tak się nie- 
kiedy nazywali, a wiadomo mi, że wie o tym pokrewieństwie 
Vasco Martins de Sousa, który pochodzi z tego rodu. 

Powiedzcie tedy, jak mogła być prawowitą żoną i mieć dzie- 
ci, które mogły i powinny dziedziczyć, skoro ożenił się z kobietą 
zamężną i wiedząc, że jest jego powinowatą w tak bliskiej linii? 
A więc to małżeństwo nie było ważne ani przed Bogiem, ani 
przed światem, raczej był to związek wstydliwy i przykro o nim 
słuchać, tak w tych królestwach, jak i w Kastylii. 

Jeszcze powiem o innym powodzie, choć już ich tu nie brak: 
że każda kobieta o złej sławie, co podłość czyni swemu mężowi, 
a o tym powszechnie wiadomo, gdy urodzi dzieci, to prawo 
uważa je za podejrzane, jako mogące być nie od jej męża; po- 
nieważ taka z dwoma śpi, bardzo trudno być pewnym, od któ- 
rego staje się brzemienna. I tę regułę zastosowała raz królowa 
D. Leonor do króla D. Fernanda, który nie uznał za swego chło- 
paka, którego urodziła pewna kobieta zamężna, z którą on sy- 
piał, a którego już miał zamiar uznać, nie mając wątpliwości, 
nie dbając wiele o te rzeczy; ale królowa, która w tych spra- 
wach była rozsądniejsza, zapytała tej kobiety o czas, w którym 
ostatnio spała ze swym mężem, nim się król z nią zadał, i uzna- 
ła, że było za mało czasu, aby można mieć pewność, czyj był ten 
syn, i w ten sposób spowodowała, że król go się wyparł. 

Wracając do naszej sprawy, do tego, że o królowej D. Leonor 
krążyła zła fama, iż nie była wierna swemu mężowi, to nie 
warto tu prawić kazania, gdyż o wiele lepiej jest milczeć o tych 
brzydkich rzeczach, niż rozgłaszać je bezwstydnie. I powracam 
do moich racji; że jeśli mamy wybrać spadkobiercę wśród wy- 

96 D. Afonso III (1210?—1279), piąty król Portugalii, drugi syn Afonsa II, prze- 
bywał jakiś czas na dworze Ludwika IX we Francji, gdzie się ożenił z Matyldą 
hrabiną de Boulogne, otrzymał hrabstwo i został wasalem króla. Nieudolność 
jego brata D. Sancha II spowodowała, że interweniował papież Innocenty IV na 
korzyść osadzenia Afonsa na tronie Portugalii. Objął go w 1248 r. (od 1245 r. 
był regentem). 



mienionych, nie wybralibyśmy jej córki, bowiem prawo ma ją 
za podejrzaną, gdyż jest córką niecnotliwej matki. Nie możemy 
wybierać na dziedziczkę tronu, aby nad nami panowała, osoby 
niepewnej, ale tylko bardzo pewną i nie podejrzaną. Bowiem 
jakże możemy uczynić słusznym to, co prawo czyni niesłusz- 
nym? I jak możemy powiedzieć, że urodziła się jako prawowita, 
skoro prawo ma ją w podejrzeniu? 

A jeśli ktoś powie, że wiele dzieci takich kobiet dziedziczy 
ich dobra i dobra ich mężów i nie wysuwa się przeciw nim za- 
strzeżeń, przyznaję, bowiem na niektóre rzeczy zgadza się prawo 
w sprawach nieważnych i małych, ale w wielkich stawia w wąt- 
pliwość i nie zezwala z powodu niebezpieczeństw jakimi to gro- 
zi [...], tak jak to jest z dziedziczeniem tronu czy z podobnie 
ważna sprawa." 

ROZDZIAŁ CLXXXV 
Inne racje tego samego doktora, dla których król Kastylii ani jego żona 

nie powinni byli być przyjęci za panów 

"Zostawiając na boku takie przeszkody ze strony matki i inne 
z powodu jej samej, nad którymi moglibyśmy się zatrzymać, 
jak na przykład to, że jest bratanicą swego męża, córką jego 
ciotecznego brata, i że dyspensa, jeśli była, pochodziła od nie- 
prawdziwego papieża, i tym podobne racje, które mogą wyka- 
zać prawnie, że jej małżeństwo jest nieważne, przejdziemy do 
innej większej kontradykcji. 

Pewne jest, iż dziedzictwo tego królestwa miało im przypaść 
w określonych latach i pod pewnymi warunkami, których on 
i jego żona przysięgli dotrzymać, pod groźbą wielkich kar za- 
wartych w traktatach, które to wszystkie król potwierdził, za- 
nim ją pojął za żonę w Badajoz, przysięgając na swą wiarę i kła- 



dąc ręce na święte Ewangelie i na poświęcone Ciało Boże, które 
biskup tego miasta, ubrany w szaty pontyfikalne, trzymał na 
patenie, na którą król położył ręce, przysięgając, że zachowa 
i spełni wszystkie rzeczy i każdą z osobna w nich zawartą. [...] 
I tak samo przysięgali na poświęcone Ciało Boga [...] pano- 
wie i szlachta jego królestwa, hołd składając na ręce tu obec- 
nego Goncala Mendesa de Vasconcelos, wraz z przysięgą, że jeśli 
ich pan, król Kastylii, nie dochowa traktatów, tak jak postano- 
wiono, czy wystąpi przeciw choć jednej rzeczy w nich zawartej, 
to oni odejdą od niego, połączą się z Portugalczykami i wypo- 
wiedzą mu wojnę. [...] 

[W dalszym ciągu swego przemówienia Joao das 
Regras stwierdza, że król Kastylii opowiedział się po 
stronie papieża Klemensa VII w Awinionie, a tym sa- 
mym stał się heretykiem w oczach tych, którzy pozo- 
stali wierni papieżowi w Rzymie. Dlatego więc wyjaśnia 
dalej:] 

Jeśli papież Urban, nasz pasterz i Bóg na ziemi, nakazuje 
nam i napomina, abyśmy prześladowali wszystkich niewiernych 
schizmatyków, tak samo jak heretyków i odszczepieńców Ko- 
ścioła, uznając ich za ekskomunikowanych największą ekskomu 
niką, a nam przyznając za to takie przywileje i odpusty, jakie 
przyznaje tym, co występują przeciw nieprzyjaciołom wiary, 
z pomocą idąc Świętemu Grobowi, jakże moglibyśmy wziąć za 
króla i pana tego, kto był i wyraźnie jest przeciw papieżowi 
będąc głową tylu niegodziwości i schizmy? 

Z pewnością tak być nie może. Powszechnie bowiem wiado 
mo, że król D. Fernando zaraz na początku schizmy był z na- 
szym panem, papieżem Urbanem, a potem, nakłoniony nalega- 
niami króla Kastylii, opowiedział się za antypapieżem, aż do 
przyjścia Anglików, którzy nakłonili go do powrotu na pierwot- 
ną drogę prawdy. 

Skoro więc król Kastylii i ci, którzy z nim trzymają, z powo- 
du swoich złych czynów i niegodnych zamiarów są potępieni 
przez naszego pana, papieża, jako schizmatycy i heretycy, jakże 
moglibyśmy takie osoby wziąć za naszych królów i panów?" [...] 



ROZDZIAŁ CLXXXVI 
O tym, jak doktor wykazał jasno, że nigdy nie było pewne, czy D. Ines 

była żoną króla D. Pedra 

,,A więc skoro mamy króla i królową nie nadających się do kró- 
lowania, obaczmy, czy znajdziemy jakichś innych bliskich krew- 
nych, którzy mogliby panować w ich miejsce. 

I mamy ich zaraz pod ręką: są to infanci D. Joao i D. Dinis, 
synowie króla D. Pedra; wielu uważa za zbędne dyskutować, 
czy powinni dziedziczyć, czy nie, bowiem tak jak ten, kto chce 
być zbawiony, nie wątpi w żadną rzecz dotyczącą wiary, jaką 
wyznaje, tak jest z nimi: ludzie nie podają ich w wątpliwość 
i zawsze są gotowi słyszeć, że są prawowitymi dziedzicami, nie 
znajdując w tym sprzeczności [...]. 

A ponieważ wszystkie nasze racje muszą prosto być podane, 
aby wyjaśnić, czy to słuszne bez innych argumentów i dyskusji, 
stara prawda każe najpierw poznać dwie rzeczy w tej sprawie: 
po pierwsze, czy jest pewne, że D. Ines była żoną króla D. Pe- 
dra; po drugie, nawet jeśli ją był poślubił, to czy prawo po- 
zwalało, aby została jego żoną i jej dzieci miały prawo do dzie- 
dziczenia. 

Nie dziwota, że wielu sądzi, jakoby pojął ją za żonę; zważyw- 
szy bowiem na przysięgi, które sam król i inni w tej sprawie zło- 
żyli, na słowa, jakie hrabia de Barcelos w tymże mieście po- 
wiedział onego czasu, a także na list z dyspensą, który zaraz 
ogłosił wszystkim, można było sądzić, że była jego żoną, nie po- 
dając tego w wątpliwość. Ponieważ te rzeczy znane są wszy- 
stkim i obecni tu są liczni, co temu towarzyszyli, nie będę dłu- 
żej mówić, jak się wszystko odbyło. Ale dając odpowiedź co do 
pierwszej rzeczy, jaką należy w tej sprawie wiedzieć, to znaczy, 
czy była jego żoną, czy nie, powiem, że nigdy nie było pewne 
za życia króla D. Afonsa ani potem, jakoby ją [D. Pedro] pojął 



za żonę, choć [później] poczyniono w tym tutaj mieście odpo- 
wiednie zapewnienia wymagane przez prawo. 

A że o tym nie wiedziano za życia króla, jego ojca, można 
wykazać jasno w następujący sposób: pewne jest, że za życia 
króla D. Afonsa, ojca króla D. Pedro, wówczas infanta, ożenio- 
nego z D. Konstancją, przywieziono na dwór królewski Ines de 
Castro, siostrzenicę D. Tareyi de Albuquerque, jako dworkę kró- 
lowej. Gdy tak przebywała na dworze królewskim, a miała 
wdzięczny wygląd, zakochał się w niej infant D. Pedro: po jego 
zachowaniu się wobec niej zrozumiał to król, jego ojciec; zaś 
będąc bardzo dbały o swój dom, jak się zaraz dowiecie, nie był 
zadowolony z takich amorów, zarówno z powodu D. Konstancji, 
której dobrze życzył, jak i z powodu jej ojca, D. Juana Manu- 
ela 97, z którym się przyjaźnił: i zaraz kazał odesłać Ines do ciot- 
ki. Gdy tak się sprawy z nią miały, zmarła D. Konstancja. 

A że infant nie zapomniał o swoim uczuciu, posłał zatem 
wiadomości ciotce i siostrzenicy, którą w końcu posiadł; to się 
bardzo nie podobało królowi, jego ojcu, tym więcej że niektórzy 
mówili, jakoby była jego żoną, inni zaś twierdzili, że to być 
nie może. Gdy tak infant mieszkał z nią i miał z nią dzieci, król, 
żeby rozwiać wątpliwości, czy jest jego żoną, czy nie, gdy był 
kiedyś w tym mieście Coimbrze, gdzie infant przebywał w gro- 
dzie Santa Cruz, posłał doń Dioga Lopesa Pacheco, który tu 
jest, i mistrza Johane, którzy należeli do jego Rady, i przez 
nich kazał mu powiedzieć, że skoro mu się nie podobało ożenić 
raczej z królewską córką i tak kocha D. Ines, niech się z nią 
połączy, przyjmie ją za żonę, co jemu się spodoba i szanować ją 
będzie jako jego małżonkę. 

Infant wówczas odpowiedział, że nie ma zamiaru tego uczynić, 
choćby na niego nalegali, ani nie ma zamiaru poślubić jej nigdy 
w życiu. 

A gdy król rozmawiał o tym ze swymi zausznikami, niektó- 
rzy powiedzieli, że ich zdaniem infant tak czyni, gdyż uważa 
takie małżeństwo ze wszech miar dla siebie nieodpowiednie. 

97 Był to Kastylijczyk Juan Manuel, diuk de Penafiel. Matką Konstancji była 
księżniczka Aragońska. 



Gdy bowiem D. Ines na dwór przybyła, nie nazywano jej D. Ines, 
jeno Ines Peres, bo była nieślubną córką D. Pedra de Castro; 
i jeszcze więcej wam powiem; nigdy nie słyszałem ani nie zna- 
lazłem na piśmie, kim była jej matka. 

Dopiero kiedy infant wziął ją i z nią zamieszkał, wtedy za- 
częto ją nazywać D. Ines. W ten sposób za życia króla D. Afon- 
sa nigdy nie było wiadome, czy ją pojął za żonę, ani infant nic 
takiego nie powiedział. A gdyby ktoś chciał zaprzeczyć temu, co 
mówię, dajcie Ewangelię do zaprzysiężenia Diogo Lopesowi Pa 
checo, który tutaj jest, aby powiedział, czy jest prawdą to, co 
mówię, a sądzę, iż powie, że tak właśnie to było.98 

Ani nie nazywano jej synów infantami, jak dopiero wtedy, 
gdy D. Pedro został królem; a kiedy król D. Afonso dawał coś 
któremuś z nich, mówił w dokumencie, który z tej okazji pi- 
sano: „chcąc uczynić łaskę D. Joao, memu wasalowi, synowi 
infanta D. Pedra, mego syna", i nigdy inaczej. Ani król D. Afon- 
so, gdyby wiedział, że była jego prawowitą żoną, chociaż nie 
była na to przewidziana, nigdy w żadnych okolicznościach nie 
kazałby jej zabić. Ale uważając ją za nałożnicę, polecił to uczy- 
nić, tak jak wiecie. 

Lecz nie zważając na to, co powiedziałem, jako za życia króla 
D. Afonsa nigdy nie usunięto wątpliwości w tej sprawie, strona 
przeciwna może powiedzieć, że później stało się to całkiem pew- 
ne, kiedy król D. Pedro w tym mieście kazał powiadomić wszy- 
stkich, że ją był pojął za żonę. To, że wielu temu uwierzyło, 
nie jest dziwne ani nie należy ich o to winić, bowiem kłamstwa 
ukrywające się pod pozorem prawdy łatwo przekonują mało roz- 
ważne serca. Ale człowiek rozsądny, który kieruje się rozwagą, 
nie przyjmuje takich rzeczy lekko ani nie idzie za opinią wielu, 
raczej bada sprawy, aby nie popełnić omyłki. I my tak musimy 
postąpić, którzy stoimy w obliczu takich ważnych problemów 
jak ten, gdyż mówię wam, iż owo ogłoszenie wtedy uczynione, 
a zawiadamiające, że była jego żoną, bardziej się przyczyniło 
do wykazania, iż tak nigdy nie było, niż do przekonania tego, 
który w to powątpiewał; tak więc, gdy sądzono, iż rzecz stała się 

98 Diogo Lopes Pacheco złożył przysięgę potwierdzającą słowa Joao das Re 
gras. 



dostatecznie jasną, aby wszyscy w nią uwierzyli, pozostały miej- 
sca tak wątpliwe, że nie ma człowieka, nawet najbardziej roz- 
targnionego, który by na nie się nie natknął. I patrzcie, jakim 
sposobem. 

Król, składając przysięgę, powiedział w Castanhede, że mogło 
minąć jakieś siedem lat mniej więcej, lecz nie przypomina sobie 
miesiąca ani dnia, kiedy pojął był tę D. Ines za żonę; a ponieważ 
to małżeństwo przez wielu nie było dobrze widziane, zaś on oba- 
wiał się swego ojca, nie odważył się za jego życia o tym powie- 
dzieć i dopiero teraz to obwieszcza, aby ulżyć swemu sumieniu. 
Wówczas przybył tutaj hrabia de Barcelos i mistrz Afonso das 
Leis z wielu innymi, których król przysłał, i wypytano Estevana 
Lobato i biskupa miasta Guardy, których ze sobą mieli jako 
świadków dla tej sprawy; a na podstawie tego, co oni zeznali, 
i widząc dyspensę, jaką zaraz rozgłosili, wszyscy naiwni, co tam 
się zebrali, uwierzyli nierozważnie, że tak było, jak oni mówili; 
i wówczas w całym królestwie stało się wiadome, jako król po- 
wiedział, że była jego żoną; na tej podstawie zaraz ogłoszono 
i zatwierdzono to publicznie, na korzyść i pożytek synów. 

Ale spójrzcie, i oby Bóg was wspomógł, że to historia, w którą 
żaden człowiek rozumny nie może uwierzyć! Pewne jest, że kie- 
dy jakiś postępek ma wielkie znaczenie, uważany jest za ważny 
i zachowywany w sekrecie, tym bardziej pamięta o nim ten, 
co go dokonuje, i ci, którzy byli przy tym obecni. Jakże więc 
to możliwe, aby wypadła mu z pamięci w tak krótkim czasie 
taka rzecz jak małżeństwo, i to takie, które zawierał w wielkim 
sekrecie i z takim strachem i obawą przed swym ojcem, jak 
o tym mówił? Bowiem nie przypominał sobie ani dnia, ani mie- 
siąca, w którym je zawarł, i to nie tylko on, ale i ci, którzy 
w takim zaufaniu zostali wezwani, aby ich połączyć małżeń- 
stwem. 

Z pewnością rozum tego przyjąć nie może, nie ma bowiem tu- 
taj między wami takiego, który by zapytany o dzień swego mał- 
żeństwa, choćby to nie był dzień świąteczny, jeno zwyczajny, 
i minęłoby wiele lat, nie przypomniał sobie dnia i miesiąca, 
a i godziny tego wydarzenia, choćby nawet całkiem zapomnieli 
roku! 



A tam gdzie Estevan Lobato uważał, że całkiem potwierdza 
[to małżeństwo] mówiąc, że było [zawarte] w styczniu, te jego 
słowa spowodowały jeszcze więcej wątpliwości i wznieciły tyle 
podejrzeń, że mu nie uwierzono; [bo skoro powiedział,] że było 
to pierwszego stycznia, który jest dniem tak wielkiego święta, 
obchodzonego przez wszystkich, zważcie, czy byłby to dobrze 
wybrany dzień, aby przypominać królowi taką sprawę, nawet 
gdyby przeszło sto lat od jej zaistnienia. Ale zdaje się, że w tam- 
tych czasach ludzie łatwo tracili pamięć... 

Drugi powód podany wówczas, by wytłumaczyć, dlaczego król 
[D. Pedro] nie ogłosił małżeństwa, jest jeszcze mniej przekony- 
wający i trudniejszy do uwierzenia; gdyby bowiem on za swego 
życia był zawsze bardzo posłusznym synem i nigdy ojcu nie 
sprawił w niczym kłopotów, można by jeszcze jakimś sposobem 
uwierzyć, że było tak, jak mówił; ale czy mógł się obawiać ta- 
kiego wyznania człowiek, który tyle zmartwienia sprawił swe- 
mu ojcu, biorąc sobie taką kobietę mimo swego stanu i podda- 
jąc się takiemu szaleństwu, jakie go ogarnęło, kiedy ją sobie 
brał, i długo po jej śmierci? Nie obawiał się dobrać sobie wszy- 
stkich złoczyńców i podleców, ilu ich było w królestwie, i wraz 
z nimi prowadzić wojnę przeciw królowi, swemu ojcu, oblegając 
miasteczka i zamki, rabując i podpalając na swej ziemi, jakby 
była nieprzyjacielską. A mówił, że lękał się i czuł strach przed 
wyznaniem, że D. Ines jest jego żoną! 

Lepiej byłoby wówczas to ogłosić, a lud powiedziałby, że król 
uczynił bardzo źle zabijając jego żonę, i byłby do niego lepiej 
usposobiony. 

[...] I niech wam się nie zdaje, że napadał miasteczka i miej- 
scowości małe, ale również warownię i zamek w Lizbonie przed 
nim chroniono i strzeżono przez prawie trzy miesiące; i płacono 
pensję wasalom królewskim, którzy w niej przebywali, jakby to 
była największa wojna przeciw prawdziwym wrogom.99 Czyniąc 

99 Autor kronik powstałych w XVI wieku, Cristovao Rodrigues Acenheiro (który 
przepisywał stare kroniki królestwa, dziś zaginione, i który najprawdopodobniej 
miał Jeszcze w ręku niektóre z kronik Fernao Lopesa, następnie zaginione), po- 
daje w jedynej zachowanej Cronica dos Reis de Portugal (wyd. w XVIII w.), że 
wojna Afonsa z jego synem Pedrem wzbudziła oburzenie w narodzie, który za- 
żądał jej zakończenia, co wkrótce nastąpiło. 



więc takie i inne rzeczy oświadczył, że lękał się wyznać, iż 
D. Ines jest jego żoną! 

Kto by teraz zapytał Dioga Lopesa, który tu jest, i dowie- 
dział się, jakie cuda D. Pedro wyczyniał w królestwie i ilu zni- 
szczeń dokonał w dobrach Airesa Gomesa da Silvy i Diogo Go 
mesa de Abreu, i w wielu innych, za które potem król im za- 
płacił, słusznie mógłby stwierdzić, iż taki syn nie mógł się oba- 
wiać powiedzenia ojcu, że D. Ines jest jego żoną! 

Ale przypuśćmy, że tak było, i za życia swego ojca nie od- 
ważył się powiedzieć, iż D. Ines jest jego żoną; a co mu prze- 
szkadzało po śmierci króla zaraz to ogłosić, gdy zaczął panować, 
skoro tak mu było miłe, aby to wszyscy wiedzieli? Mógł prze- 
cież godnie załatwić sprawę w Alcobaca, wezwawszy prałatów 
i szlachtę i ogłosiwszy, że ją pojął za żonę, a także wszystko, 
co zaszło z tej okazji; zaś wszyscy uwierzyliby, że tak było; 
jednak dopiero po czterech latach od śmierci króla, gdy już nikt 
o tym nie myślał, rozkazał ogłosić, że ją był poślubił, jak to 
tutaj w Coimbrze uczynił. 

Jak myślicie, dlaczego tak się stało? Bowiem ani za życia 
króla, jego ojca, ani potem aż do tamtego czasu, nigdy nie 
otrzymał dyspensy od papieża, aby uznać swoich synów za 
prawowitych. Więc dokonał tego obwieszczenia, jak słyszeliście, 
po to, aby dowieść za wszelką cenę, że byli z prawego łoża." 

ROZDZIAŁ CLXXXVII 
O przeszkodach, jakie podał doktor, dla których D. Ines nie mogła być 

żoną króla D. Pedra 

„Wykazawszy jasno, iż nigdy nie było pewne, jakoby D. Ines 
była żoną króla D. Pedro, i że całe jego mówienie było bardzo 
podejrzane i świadczyło o dużej niezręczności, pozostaje przyj- 



rzeć się innej sprawie, ważniejszej: jeśli przypadkiem została 
pojęta za żonę, to czy takie małżeństwo było ważne. 

I zaraz dowiodę, że nie, z powodu następujących przeszkód. 
Pewne jest, że D. Ines była bratanicą króla D. Pedra, córką jego 
stryjecznego brata, a to dlatego: król D. Pedro był synem kró- 
lowej Beatriz, córki króla Sancha Kastylijskiego. A D. Violanta, 
żona D. Fernao Rodriguesa de Castro, i owa królowa były sio- 
strami, córkami wspomnianego króla D. Sancha, choć nie z jed- 
nej matki. Bowiem D. Violantę Sanches miał król od pewnej 
pani, którą zwano panią Marią Afonso, a była ona żoną D. Gar- 
cia de Urzeiro; zaś ta D. Violanta Sanches była matką D. Pedra 
[Fernandeza] de Castro, którego zwano ,,da Guerra", [od Wojny] 
i jego córką była ta D. Ines; tak więc była jego bratanicą ze 
strony ojca, córką jego stryjecznego brata. 

[...] 

Ale poza tym zważmy na inną wielką przeszkodę, z powodu 

której papież nie dałby dyspensy w żadnym wypadku, bowiem 
z powodu tej przeszkody żadną miarą nie mogła być jego żoną. 
A mianowicie: kiedy D. Pedro był infantem ożenionym 
z D. Konstancją, mieli syna, którego nazwali D. Luisem. A kiedy 
kazali go ochrzcić w tym mieście Coimbrze, D. Ines została 
matką chrzestną, i tym samym kumą króla D. Pedra, i D. Kon- 
stancja potem wiele razy ją pozdrawiała jako kumę, będąc z nią 
w poufałości, jak to jest w zwyczaju. 

Więc rozważcie, jak król mógł być prawowitym mężem swo- 
jej kumy, matki chrzestnej swojego syna? Z pewnością to jest 
niemożliwe. 

[...] 

A nawet gdyby mogli byli zawrzeć ślub bez dyspensy, czego 
nie mogli, i gdyby ich synowie urodzili się prawowicie, co pew- 
nym jest, że tak nie było, to wystarczy fakt, iż synowie ci wy- 
stąpili w służbie i kompanii swoich nieprzyjaciół przeciw kró- 
lestwu, z którego pochodzili, aby je zniszczyć, nie raz, ale wiele 
razy, i to wystarczy, aby żaden z nich nie mógł panować, na- 
wet gdyby urodzili się z prawego łoża. 

Co do tego, że wystąpili przeciw tym królestwom, wiadomo 
jest wszystkim, że infant D. Dinis, w czasach króla D. Fernanda, 



wkroczył do królestwa uzbrojony i ze swymi ludźmi, w kom- 
panii króla D. Henryka 100, i doszedł aż do Lizbony, wojnę czy- 
niąc ogniem i rabunkiem, zabijając i niszcząc, ile mógł. Tak 
samo infant D. Joao ze swymi ludźmi w kompanii tego króla 
Kastylii, który teraz panuje, na jego rozkaz przyszedł oblegać 
Trancoso i oblegał je przez kilka dni; a gdy wjechał do króle- 
stwa od strony Valle de la Mula101, uczynił rzecz przeciwną na- 
turze, podkładając ogień własną ręką; tak samo oblegał Elvas 
i przebył całe królestwo stale wojując. 

A wiadomo mi, że wiedzą o tym Vasco Martins de Sousa, Dio 
go Lopes Pacheco i Vasco Peres Bocarro, i Gil Martins Cocho 
fel, i wielu innych, co tu są. Tak więc bardzo nierozsądnie uczy- 
nilibyśmy wybierając królem tego, który się wyrodził i przeciw 
królestwu wystąpił, aby je zniszczyć, a nie dając go temu, który 
tyle wysiłków i śmiertelnych niebezpieczeństw zniósł, aby go 
bronić, i dalej gotów jest je znosić." 

ROZDZIAŁ CLXXXVIII 
O niezgodzie, jaka panowała między szlachtą a ludem z powodu elekcji, 

jaką mieli uczynić 

Nie zważając na te wszystkie racje i na inne, których nie przy- 
taczamy, a które podał tenże doktor, dla których wszyscy po- 
winni byli osiągnąć zgodę co do wyboru króla pozbywając się 
wątpliwości i ponieważ afekt jest bardzo trwały w wyobraźni 
tego, który kocha, i nie można go tak łatwo zabić, jakiekolwiek 
by przytaczać racje, te wszystkie, jakie usłyszeliście, nie mogły 
z woli i pragnienia niektórych usunąć ich pierwszej intencji, 
jaką wobec infantów mieli, tak jak ją miał Martim Vasques, jego 

100 Był to Henryk II (de Trastamara), król Kastylii. 
101 To znaczy z Kastylii. 



bracia i wszyscy z tej grupy; mówili oni, że pomimo tego, co 
usłyszeli, królestwo bez żadnej wątpliwości należy prawnie do 
infanta D. Joao i że w jego imieniu powinni prowadzić wojnę, 
aż doczekają czasu, kiedy się zakończy jego uwięzienie102; dla- 
tego wydaje im się bardzo dziwne dać godność króla Mistrzowi, 
bowiem królestwo należy do innego. 

Tak byli uparci, że pewnego dnia 
Martim Vasques wyszedł z narady 
skarżąc się donośnym głosem: 

— Wy możecie robić, co wam się podoba, i uczynić królem, 
kogo chcecie, bo ja jestem tylko pojedynczą osoba i mój głos 
mało znaczy; a kogo uczynicie królem, będę go wspomagać i bro- 
nić królestwa aż do śmierci; ale żebym się miał zgodzić na to, 
aby został nim Mistrz, jest to rzecz, której nigdy nie powiem! 

Nuno Alvares z innymi szlachcicami, a także z przedstawi- 
cielami gmin byli całkiem przeciwni tym słowom mówiąc, że 
Mistrz w każdym wypadku musi zostać królem. I na ten temat 
czynili na stronie oddzielne narady; szlachta między sobą, a peł- 
nomocnicy grodów i miast ze swojej strony. 

A gdy tak wiele o tym rozmawiali, zaczął mówić jeden z nich: 
— Po co te wszystkie rozmowy już od tylu dni i to zwleka- 

nie bez pożytku, powodujące wątpliwości co do tego, co wszy- 
scy jasno widzą? Patrzcie tylko, i niech nas Bóg ma w opiece, 
co ci szlachcice chcą nam włożyć do głowy! Mówią, abyśmy pro- 
wadzili wojnę w imieniu infanta D. Joao, aż umrze lub zostanie 
uwolniony, i abyśmy poświęcili życie i wszystko, co mamy na 
świecie, aby dać królestwo człowiekowi, który przeciw niemu 
wystąpił, aby je zniszczyć i oddać w całości królowi Kastylii! 
Tym bardziej że jasno się okazało, bo dobrze to widzieliśmy, 
jako do żadnego z nich [synów Ines de Castro] nie należy ono 
prawem. Mówię wam, że nigdy mi takie słowa nie przejdą przez 
usta; raczej powiem nie zwlekając dłużej: wynieśmy Mistrza na 
króla, bo więcej jest racji dać królestwo jemu, który naraził się 
na tyle niebezpieczeństw, by go bronić i wspomagać, niż temu, 
co chciał je tak tanio sprzedać swym nieprzyjaciołom. Nie zwa- 

102 Infant D. Joao (zob. też Kronika... D. Fernanda) został uwięziony w Ka- 
stylii, gdyż król Kastylii obawiał się jego konkurencji w walce o tron portu- 
galski. 



żajmy na tych, co mówią, żeby go bronił jako Regent i Obroń- 
ca, ale niech go broni jako król, bo zawsze słyszałem, jak mó- 
wiono: przeciw królowi tylko król, wszystko inne na nic się nie 
zda. A ponieważ król ma nam wydać wojnę, niechże król będzie 
obrońcą naszym i królestwa. 

Wszyscy wówczas rzekli, że tak będzie bardzo dobrze i aby 
w tej intencji wytrwać. 

Tak samo szlachta odbyła swoją naradę na stronie, podczas 
której, jak powiedzieliśmy, Martim Vasques da Cunha będący 
głową tej grupy głównie sprzeciwiał się temu, aby Mistrz został 
królem. 

Nuno Alvares Pereira, który bardzo pragnął czegoś odwrot- 
nego, był głównym w drugiej grupie. A ponieważ miłości i nie- 
nawiści nie można dobrze ukryć, niekiedy takie debaty zdarza- 
ły się między nimi dwoma, że przekraczały rozsądek, co bardzo 
martwiło Mistrza. Nie dlatego, aby Martim Vasques i ludzie 
z jego stronnictwa chcieli przeszkodzić obronie królestwa ani 
żeby podobało się im, aby je dostał król Kastylii, ani też żeby 
mieli żywić niechęć do Mistrza; ale z powodu wielkiej miłości 
i sympatii, jaką mieli do infanta D. Joao, jak już mówiliśmy, 
służyli mu bowiem w stosownym okresie i byli z nim blisko, 
kiedy infant przebywał jeszcze w tym królestwie. Tak więc 
Vasco Martins da Cunha i jego syn Martim Vasques, jego bracia 
i rodzina, i inni sprzymierzeńcy przeciągali do siebie dużą część 
szlachty. 

Mistrz dowiedziawszy się, jak się wśród nich działo i mówiło, 
bardzo się martwił. Wezwał Nuna Alvaresa i powiedział, że do- 
brze wie, jako Martim Vasques i jego bracia mają wielu ludzi 
i posiadają fortece, nie trzeba więc, by w jego służbie sprzecza- 
li się w takich czasach, i że go prosi, aby w tym okresie nie 
było między nimi niezgody. 

— Panie — powiedział Nuno Alvares — nie macie tutaj 
nikogo innego, który by był przeciw waszej służbie ani kto by 
przeszkadzał wam w zostaniu królem, jak ten pyszałek Martim 
Vasques. I jeśli chcecie, uwolnię was od tej przeszkody. 

Mistrz odparł, że Bóg nie zechce takiej rzeczy, ale żeby się 
z nimi ułożyć po przyjacielsku, tak aby nie było zwady, bowiem 



tamten nie czynił tego z powodu jakiejś niechęci do niego, ale 
dlatego, że to mu się wydaje sprawiedliwe. 

Nuno Alvares odpowiedział Mistrzowi, że chętnie zastosuje się 
do jego rozkazu, pod warunkiem że tamci go nie upokorzą, gdyż 
w razie gdyby zachowali się zuchwale, pewne jest, że nie będzie 
mógł polegać na swoim sercu, iż coś takiego zniesie. 

W tym wszystkim nadszedł dzień, kiedy udali się do rezyden- 
cji Mistrza Martim Vasques i jego bracia oraz inni, co z nimi 
byli: a gdy się znaleźli wewnątrz, udał się tam Nuno Alvares, 
aby porozmawiać z Mistrzem, zabierając ze sobą trzystu gierm- 
ków w kolczugach i naramiennikach, z przypasanymi szpadami 
oraz ze sztyletami. A gdy Nuno Alvares pojawił się w takim 
towarzystwie, Mistrz bardzo się zmartwił, obawiając się tego, 
co mogłoby się między nimi zdarzyć, jako że ich widział tak 
skłóconych; ale nie okazał niczego ani Nuno Alvares nie okazał 
żadnej zaczepności, kiedy tam był, tylko bardzo spokojnie roz- 
mawiał z Mistrzem i tak samo z niektórymi jego ludźmi. 

Martim Vasques i jego bracia, a także ich rodzina i inni sprzy- 
mierzeńcy, kiedy ujrzeli Nuna Alvaresa wchodzącego w taki 
sposób, z wolna zaczęli wychodzić. Nuno Alvares został sam 
rozmawiając z Mistrzem, a potem powrócił do swego mieszka- 
nia. 

Mistrz, przemilczając to, co zrozumiał, spostrzegł zachowanie 
Nuno Alvaresa i jego intencję, i uznał go za bardzo odważnego. 
Wezwał doktora Joao das Regras, opowiedział mu wszystko, co 
zaszło z Nunem, w jaki sposób ten się zjawił i czego się obawiał 
w konsekwencji takich czynów, dodając wiele rzeczy na temat 
intencji Martima Vasquesa. 

— Panie — odparł doktor — dość już się wysilałem, aby 
wykazać opierając się na żywych racjach i prawie, że te kró- 
lestwa są całkiem bez władcy i że wybór jego należy do ludu; 
zebrałem wiele dowodów z różnych źródeł, które powinny wy- 
starczyć temu Martimowi Vasquesowi i innym, którzy dużo 
więcej wiedzą. Ale wydaje się, że miłość i życzliwość, które 
zwyciężają wszystko, nie pozwalają im zrozumieć racji przeze 
mnie podanych i są nadal przeciwnej opinii, tak jak byli. Skoro 
tak jest, przyrzekam wam, że to, co zamierzałem przemilczeć, 



a co czyni sprawę jeszcze brzydszą, powiem pierwszego dnia, 
kiedy będzie się o tym mówić. I odtąd niech rzecz się rozstrzyga 
wedle waszej woli. 

Ponownie zabierając głos, gdy się wszyscy zebrali w tym 
samym miejscu jak co dzień, zaczął ten wielki uczony mówić, 
co następuje: 

ROZDZIAŁ CLXXXIX 
O posłaniu, jakie król D. Afonso wysłał na dwór papieski, aby jego syn 

nie poślubił D. Ines 

„Kiedy D. Pedro mieszkał z Ines de Castro i nie wiedziano 
na pewno, czy jest jego żoną, czy nie, powiedziano królowi, jego 
ojcu, że infant kazał wysłać na dwór papieski prośbę do Ojca 
Świętego o dyspensę, aby mógł poślubić D. Ines. A było to 
jakieś trzy lata przed śmiercią D. Ines. Król D. Afonso, który 
przebywał wówczas w Alenquer, gdy o tym usłyszał, bardzo 
był niezadowolony z takiego poselstwa i potajemnie napisał do 
arcybiskupa Bragi, który akurat był w Rzymie, by uzyskał od 
papieża nieprzychylenie się do prośby infanta, bo jest mu bar- 
dzo nienawistna i ujmę przynosząca. 

Gdybym wam teraz opowiedział w skrócie racje, jakie król 
przytoczył w swym liście, i o poselstwie, jakie infant, zostaw- 
szy królem, wysłał do papieża, oraz o odpowiedzi, jaka nade- 
szła z dworu papieskiego, powiedzielibyście, że to wszystko 
słowa nieprawdziwe, łatwe do zmyślenia, które mówię, bo są 
zgodne z moim celem. Ale żebyście nie mieli takich podejrzeń, 
nie dodam nic więcej ani nie powołam się na prawa, tylko 
wam przeczytam list, jaki D. Afonso IV napisał wówczas do 
Rzymu, do arcybiskupa Bragi, oraz opowiem o ambasadzie, 



jaką król D. Pedro później wysłał do papieża, i o odpowiedzi, 
którą ten mu przysłał, odrzucając jego prośbę. To wystarczy, 
aby rozwiać wątpliwości wasze, a nawet większe. I na tym 
zakończymy tę sprawę." 

Wówczas przeczytał po łacinie pisany list, który zaraz tłuma- 
czono na portugalski, a jego treść była następująca: 

„«Afonso, z łaski Bożej król Portugalii i Algarve, do wielce 
czczonego w Chrystusie ojca D. Goncalo, z tej samej łaski arcy- 
biskupa Bragi, śle pozdrowienia, itd., itd. Wiedzcie, że D. Pedro, 
mój syn pierworodny i spadkobierca, upojony został miłością 
i skłoniony słowami niektórych, aby ożenił się z pewną kobieta, 
jak mówią, córką D. Pedro Fernandeza zwanego da Guerra 
i matki, co nie była jego prawowitą żoną; a nakłaniają go do 
takiego małżeństwa nie zważając, że niektórzy, co są krewnymi 
infanta w drugim stopniu pokrewieństwa,103 używają jej do 
nieodpuszczalnych celów. Mówią, że aby obalić przeszkody, 
infant gotów jest wysłać listy na dwór papieski do niektórych 
swoich przyjaciół, aby mu uzyskali dyspensę od papieża, która 
w razie jej udzielenia spowodować może wielki skandal między 
mieszkańcami naszego królestwa. A ponieważ w rodzinie, z któ- 
rej mój syn pochodzi, zawsze aż do teraz małżeństwa były 
zawierane czcigodnie i z kobietami będącymi córkami królów 
w prawowitym małżeństwie pożenionych; a także zważywszy 
na honor naszej królewskiej godności, którą prawem natury 
mój syn ma nadzieję odziedziczyć; i tak samo zważywszy na 
wszystkich jego czcigodnych krewnych, wspomniane małżeń- 
stwo, gdyby miało być zawarte, sprawiłoby wielki dyshonor: 
więc usilnie was prosimy, iżbyście sekretnie z naszej strony 
poinformowali papieża, jako to małżeństwo byłoby niepotrze- 
bne i nieodpowiednie, i aby Jego Świątobliwość zechciał w tej 
sprawie nie wysłuchać supliki infanta, mego syna. A gdyby 
trzeba było mocniej zaświadczyć papieżowi tę oto naszą wolę. 
wówczas potajemnie pokażecie mu nasz list. I w tej sprawie 

103 Prawdopodobnie chodzi tu o Kastylijczyka Juana Alfonsa de Albuquerque, 
krewnego infanta Pedra, gdyż był wnukiem króla Portugalii Dionizego po ką- 
dzieli, tak jak Pedro był nim po mieczu. Kastylijczyk, wraz z braćmi Ines de 
Castro, namawiał Pedra, by sięgnął po tron Kastylii, czemu, jak już wspomnie- 
liśmy, król Afonso, jego ojciec, stanowczo się sprzeciwiał. 



działajcie tak gorliwie w naszej służbie, abyśmy mieli powód 
wyświadczyć wam łaskę.» 

List ten został wysłany na dwór papieski, kiedy już nie żył 
ów papież Jan XXII, od którego król D. Pedro, gdy był infan- 
tem, otrzymał generalną dyspensę; po jego śmierci nastąpił 
Benedykt XII, a potem Klemens VI, a wtenczas papieżem był 
Innocenty VI. 

Gdy umierali papieże i przeszło trochę lat, zdarzyła się śmierć 
D. Ines, a w nieco ponad dwa lata zmarł król D. Afonso. I czy 
to opierając się na własnym rozumieniu, czy też ktoś mu taką 
myśl podsunął, zaczął D. Pedro mieć wątpliwości, jak to było 
naprawdę; czy na podstawie wyżej wspomnianej dyspensy 
[generalnej] zawarte małżeństwo było takie, jakie być powinno, 
i dzieci z niego zrodzone prawowite, aby mogły dziedziczyć 
i wstąpić na tron w razie śmierci infanta D. Fernanda, jego 
pierworodnego syna i spadkobiercy, który do sukcesji królew- 
skiej miał prawo bezpośrednie. 

Wątpliwości co do takiego małżeństwa były bardzo rozsądne, 
nawet gdyby ją był pojął za żonę, a to dlatego, że już na pod- 
stawie dyspensy generalnej, jaką uzyskał będąc młodym, zawarł 
związek z D. Blanką, córką infanta D. Pedro, której później 
nie chciał. A kiedy zawierał związek małżeński z D. Konstancją, 
córką D. Juana Manuela, i miano ich pobłogosławić w Lizbonie, 
już wówczas niektórzy powątpiewali, czy na podstawie tamtej 
dyspensy mógł się z nią żenić, czy nie. A kiedy król, jego 
ojciec, nakazał, aby wszyscy prałaci tej ziemi byli obecni na 
uroczystości błogosławieństwa, powątpiewał D. Goncalo, arcy- 
biskup Bragi, czy na podstawie tej dyspensy mogą się pobrać. 
I początkowo założywszy protest, kazał sprawdzić biskupowi 
tego miasta, D. Joao, czy może przybyć na zaślubiny wspo- 
mnianego infanta bez narażenia godności swego stanu, na co 
biskup Lizbony odpowiedział, że widział tę dyspensę generalną 
papieża Jana i mówił o niej z uczonymi w prawie, którzy stwier- 
dzili, że wydała im się wystarczająca, aby na jej podstawie 
zawarli małżeństwo. I na podstawie tej samej dyspensy, jak 
to twierdził, ożenił się następnie z D. Ines, czego nie powinien 
był robić z powodu różnych przeszkód, jakie istniały. 



Otóż dla rozstrzygnięcia tej wątpliwości i w innych sprawach, 
dotyczących jego urzędu, kazał król wysłać na dwór papieski, 
swych ambasadorów przez których posłał papieżowi to posłanie, 
które tutaj mamy." 

I pokazał duży zwój pergaminu, zniszczony od starości, pod- 
pisany przez Gomesa Pais de Azevedo, przez mistrza Afonsa 
oraz innych należących do Rady króla D. Pedra, na którym 
to pergaminie, między innymi rzeczami, o jakie posyłał prosić 
papieża, znajdowała się w trzech miejscach prośba o uznanie 
ważnym jego małżeństwa i legalizację dzieci, wyrażona tymi 
słowami: 

„Poza tym powiecie papieżowi na osobności, że król pojął 
za żonę słownym zobowiązaniem, jak każe Kościół Święty, 
D. Ines de Castro, której niech Bóg przebaczy grzechy, z którą 
miał dzieci i ma, a z którą był w pokrewieństwie; i że go prosi, 
aby Jego Świątobliwość zgodził się ratyfikować i zatwierdzić 
wspomniane małżeństwo, nie uważając za przeszkodę wspo- 
mnianego pokrewieństwa rodowego, które między nimi było, tak 
aby przez to zatwierdzenie i uprawomocnienie wspomniane ży- 
jące dzieci stały się prawowite i miały oraz mogły mieć to, co 
im należne; nad tym pilnie pracujcie i czyńcie usilne starania, 
aby otrzymać od niego odpowiedź." 

Po kilku prośbach o biskupstwa i o inne rzeczy, król pisał 
w innym miejscu: 

„Poza tym jeśli zobaczycie, że papież udziela wam każdej 
z czterech pierwszych rzeczy, to znaczy przychyla się do próśb 
dotyczących kościołów, zaraz proście i o to, czyli o uprawomoc- 
nienie małżeństwa, a potem dopiero o inne rzeczy, tak jak 
tutaj napisano. A jeśli wam nie udzieli żadnej z czterech rze- 
czy, wy wszakże czyńcie tak, abyście otrzymali zgodę na za- 
twierdzenie małżeństwa, aby chłopcy stali się prawowitymi 
synami: a jeśli idzie o inne sprawy, o które proszę, nie dbajcie 
o nie." 

„Tak oto — powiedział doktor — gdy zobaczyliście treść 
tej ambasady, czyli słowa nie moje ani żadne sztuczne prawne 
konstrukcje, można się domyślić, ile uczynili wysłannicy na 
dworze papieskim, aby uzyskać przychylne załatwienie sprawy. 



Ale zostawmy to i zobaczmy, co papież odpowiedział, i prze- 
stańmy dalej rezonować." 

Pokazał wówczas list, jaki papież posłał do króla D. Pedra, 
przepraszając go za nieprzychylenie się do jego petycji w owych 
sprawach, w którym było, co następuje: 

„Innocenty, biskup, sługa sług Bożych, do wielce umiłowanego 
w Chrystusie syna Pedra, wielce szlachetnego króla Portugalii, 
z życzeniami zdrowia i apostolskim błogosławieństwem. 

Niech twoja królewska jasność będzie pewna, że uprzejmie 
przyjęliśmy twych szanownych i szlachetnych ambasadorów. 
I między innymi rzeczami, jakie twoja ambasada nam przedsta- 
wiła, specjalnie znajdowała się taka: że ty, w twym zadufaniu 
i zuchwałości, korzystając z generalnej dyspensy, jaką w zwy- 
czajowej formie, na prośbę twoją i twego bardzo szlachetnego 
ojca, króla D. Afonso, uzyskałeś od naszego poprzednika, dobrej 
pamięci Jana XXII, poślubiłeś i przyjąłeś za żonę D. Ines, 
córkę D. Pedra de Castro, która z jednej linii bocznej w drugim 
stopniu pokrewieństwa była twoją powinowatą; i również 
z drugiej linii bocznej w trzecim stopniu była twoją krewną, 
a w czwartym stopniu powinowactwa była twoją bratanicą 
stryjeczną. Dlatego pobożnie nas proszono i błagano, abyśmy 
z naszej apostolskiej mocy łaskawie naszym pismem zadekla- 
rowali, jako owo małżeństwo zostało przez was legalnie za- 
warte na zasadzie tej dyspensy, i aby dzieci z niego zrodzone 
uznać za prawowite. A gdybyśmy owej łaski odmówili, błagają 
nas w twoim imieniu, aby apostolską decyzją spodobało nam 
się uznać za prawowite potomstwo twoje i D. Ines oraz całko- 
wicie przywrócić im bezpośrednie prawo dziedziczenia, aby we 
wszystkim było uprawnione do sukcesji, tak jakby wasze mał- 
żeństwo od początku było ważne i prawnie zawarte, a twoje 
potomstwo prawowicie od niego pochodziło. 

Z pewnością, kochany synu, myśleliśmy o tym życzliwie 
i rozważyliśmy wszystko, o co wspomniani ambasadorowie w 
twoim imieniu nas prosili. I chociaż mamy najlepszą wolę speł- 
nić twoje pragnienie i dogodzić twojej królewskiej wysokości, 
to w sprawie zatwierdzenia wspomnianego małżeństwa jesteśmy 
zmuszeni nie spełnić twojej prośby ani jej nie przyjąć, a to 



z kilku uzasadnionych powodów opartych na prawie, które mu- 
simy zawsze zachowywać. 

W drugiej sprawie przez ciebie przedstawionej, na temat 
legalizacji dzieci twoich z D. Ines zrodzonych, konkludując od- 
powiadamy ci, że Święta Stolica Apostolska nie ma zwyczaju 
przyznawać takich dyspens ani legalizacji, chyba że wielkim 
i szlachetnym osobom, i to z kilku uzasadnionych powodów, 
które w opisie twojej prośby nie są wyrażone ani przytoczone, 
czyli że taką legalizację mielibyśmy przyznać na szkodę innego, 
który ma nadzieję na prawo do sukcesji; chyba że osoba trzecia, 
która ma prawo do sukcesji, poprosiłaby o to, suplikę składa- 
jąc, albo jeśliby w jakiś inny sposób jasno wynikało, że twoja 
prośba przesłana jest za specjalną zgodą tej osoby, co jest ko- 
nieczne, tym bardziej w tym przypadku, w którym chodzi 
o legalizację dającą sukcesję tronu osobom nie należącym do 
ziem poddanych doczesnej jurysdykcji Kościoła. 

Dlatego, bardzo kochany synu, Święta Stolica Apostolska 
uznaje za słuszne nie przychylić się do twojej prośby ani nie 
udzielić ci podobnej łaski, i z cała życzliwością prosimy twoją 
królewską jasność oraz doradzamy, abyś zniósł cierpliwie naszą 
decyzję, gdyż powody, którymi się kierujemy, zmuszają nas, 
by uczynić przeciwnie, niż nas prosisz: bowiem naszemu pa- 
sterskiemu urzędowi nie przystoi łamać prawa Chrystusa, na- 
szego Zbawiciela, ale mu się podporządkować i nie oddalać się 
od jego doktryny. Dan w Awinionie 104, idy lipcowe 105, naszego 
papiestwa rok dziewiąty." 

„Oto macie tutaj — powiedział ów doktor — ni mniej, ni 
więcej, całą historię małżeństwa D. Ines i uprawomocnienia jej 
dzieci; bacząc na honor infantów, chciałem uniknąć jej opowia- 
dania, pomimo sytuacji, w jakiej się znajdujemy, i sądzę, że 
lepiej byłoby tak zrobić, niż publicznie rozgłaszać i rozsiewać 
po wsze czasy ich kazirodcze urodzenie." 

104 Papieże mieli swoją siedzibę w Awinionie w okresie od 1308 do 1377 r 
następnie, od 1378 r., w okresie Wielkiej Schizmy, pozostawał tam tzw. anty 
papież. 

105 I d y — według rzymskiego kalendarza piętnasty dzień miesiąca marca, 
maja, lipca i października, a trzynasty dzień innych miesięcy. 



ROZDZIAŁ CXCI 
O tym, jak szlachta i lud uzgodnili, aby wynieść Mistrza zakonu Avis 

na króla 

Gdy ukazał jasno, jak sprawy się miały w związku z tym wiel- 
kim i ważnym problemem, który budził tyle wątpliwości, wszy- 
scy zdumieli się bardzo usłyszawszy te rzeczy, o których dawniej 
nie wiedzieli; a ci, co już coś podejrzewali, zostali utwierdzeni 
w tych podejrzeniach; inni, jak Martim Vasques da Cunha 
i wszyscy jego sprzymierzeńcy, wyzbyli się wszelkich wątpli- 
wości i uwierzyli w coś innego niż przedtem. 

I po omówieniu różnych rzeczy, które dla skrócenia zamie- 
rzamy pominąć nie opisując, a także sprawdziwszy wszystkie 
dowody rozstrzygające o tym, w czym byli w niezgodzie, ustalili 
między sobą, z miłą i pokojową zgodą, decyzję szlachetną 
i ostateczną, to znaczy: aby wybrać króla. 

„Panowie — powiedział ów doktor — ponieważ już jasno 
widzicie to, co do czego mieliście wątpliwości, i ponieważ spo- 
dobało się Bogu, iż już nabraliście świadomości, że te króle- 
stwa są całkiem bez króla i pozostawione do naszej dyspozycji, 
abyśmy wybrali władcę, co by ich bronił i nimi rządził, nie 
troszczmy się więcej o stare historie, które jeszcze moglibyśmy 
opowiedzieć; a ponieważ zawsze [królestw tych] bronił i utrzy- 
mywał je król, i my sami tego nie możemy dokonać, jak tego 
wymaga potrzeba, w jakiej się znajdujemy, należy nam w tym 
położeniu wybrać koniecznie króla, aby zrobił wszystko to, co 
należy, abyśmy się nie dostali pod władzę naszych nieprzyja- 
ciół schizmatyków, którzy robią, co mogą, nie tylko dla naszej 
szkody i zguby, ale także przeciw Świętemu Kościołowi i pa- 
nującemu nam papieżowi, którego są największymi wrogami. 
A ponieważ jest nie mniej ważne zastanowienie się nad osobą, 
która powinna zostać wybrana, jak nad korzyściami, jakie z jej 
wyboru odniesie królestwo, spójrzmy najpierw, jakich warun- 



ków od niej wymagamy; i jeśli takie znajdziemy w tym, kogo 
chcemy wybrać, nasza elekcja będzie rozsądna i nikt jej nie 
skrytykuje. 

I powiem krótko, wedle tego, co mędrcy mówią, że między 
innymi cechami, jakie powinien mieć król, musi on być czło- 
wiekiem dobrego pochodzenia i wielkiej odwagi, aby bronić 
ziemi; następnie musi kochać swych poddanych; a z tym musi 
być dobry i pobożny. 

To, że te cechy można znaleźć w Mistrzu, naszym panu, któ- 
rego mamy zamiar wybrać, jest jasno widoczne, o czym wszyscy 
dobrze wiecie. 

Co do dobrego pochodzenia, czyż nie jest królewskim synem? 

To, że ma wielką odwagę, okazał i okazuje, kiedy mając tak 
małą część królestwa, jak ma, z cudowną dzielnością znosił 
tyle niebezpieczeństw, jakie mu groziły, i gotów jest na wiele 
większe, jak tego wymaga czas, w jakim żyjemy. 

Co do miłości do poddanych, czyż mógł zrobić więcej ponad 
to, że w czasie takiej potrzeby, jaką był głód i oblężenie Li- 
zbony, nigdy nie chciał się zgodzić na żadne ugody i obietnice, 
które kazał mu uczynić król Kastylii, obiecując wielkie ko- 
rzyści dla jego honoru i stanu? 

Co do dobroci, jawnie się ona okazała, kiedy ci z Lizbony 
chcieli ograbić Żydów, jak również przy wykupywaniu jeńców 
i w pomocy, jakiej wówczas udzielał, zgodnie ze stanem każdego 
z nich. 

Co do pobożności i postępowania zgodnie z wolą bożą, zważcie 
na jałmużny, jakie czynił, na rozmowy z bratem Janem z Wą 
wozu, a uznacie te wszystkie jego czyny za bardzo godziwe 
i z dojrzałości umysłu płynące. 

Poza tym tak rozsądnie rządził wszystkim, co dotyczyło 
obrony królestwa, że nikt inny nie mógłby lepiej. A więc po 
tym, co dotąd wiedzieliśmy, tenże D. Joao, Mistrz zakonu Avis, 
który tyle czynił i czyni dla honoru i obrony królestwa, jest 
osobą godziwą, odpowiednią i zasługuje na zaszczyt królewskie- 
go stanu. 

Dlatego więc, ponieważ należy do służby Bożej oraz korzy- 
ści i honoru Świętego Kościoła, abyśmy nie zostali zniszczeni 



przez naszych nieprzyjaciół, a On nie przeszedł w ręce schiz 
matyków, dojdziemy do zgody w imię miłości i wspólnych 
celów. W imieniu Boga, który jest Świętą Trójcą, Ojcem i Sy- 
nem, i Duchem Świętym, wybierzmy w najlepszy, jak to mo- 
żliwe, sposób na króla i pana tych królestw tegoż D. Joao, syna 
króla D. Pedra: i przyzwólmy mu, aby się nazwał królem i roz- 
kazywał rządząc i broniąc wszystkich spraw królestwa z tytułu 
królewskiego urzędu, zgodnie z tym, co mieli zwyczaj czynić ci, 
którzy dotąd tu panowali." 

Wtedy zaczęto mówić wiele rzeczy, o których moglibyśmy 
powiedzieć, ale nie jest to potrzebne, i za ogólną jednomyślną 
zgodą wszystkich wielkich i zwykłego ludu postanowiono pod- 
nieść go do wysokiej godności królewskiego stanu i nie pozwolić, 
aby ktokolwiek przeciw temu coś mówił; a także udać się zaraz 
do niego, by mu to oznajmić. 

ROZDZIAŁ CXCII 
O tym, jak szlachta i lud rozmawiali z Mistrzem i jak został wyniesiony 

na króla 

Gdy nastąpiła ugoda, jaką widzieliśmy, prałaci, szlachta i peł- 
nomocnicy gmin i okręgów wszyscy razem udali się do Mistrza 
i poprosili go, aby uczynił łaskę i zechciał się zgodzić na te 
elekcję, jaką uczynili, przyjął wybór oraz wziął na siebie 
godność i zaszczyt królowania, a także obowiązek obrony kró- 
lestw, które dla niego zachował Bóg, a z Jego woli to wszystko 
się stało. 

Mistrz, słysząc te słowa, zaraz odpowiedział mówiąc, że składa 
wielkie dzięki Bogu i jest Mu bardzo wdzięczny za to, że za- 
szczepił w ich sercach chęć powołania go do tak wysokiego 
stanu, i dziękuje im bardzo za dobre chęci, jakie mu okazują: 



ale że widzą dobrze, a on to czuje, jako nie jest ani nie może 
być dość dobry, aby przyjąć i zatrzymać dla siebie taki zaszczyt 
i godność, jakim jest stan królewski; głównie dlatego, że jak 
wiedzą, istnieją przeszkody takie jak defekt jego urodzenia 106 

oraz to, iż złożył śluby w zakonie Avis; tak więc nie może 
przyjąć obowiązków, do jakich go wybrali, i nie może się na 
nie zgodzić. 

Poza tym mówił, że jego wola nie skłania się ku temu z in- 
nego powodu, a mianowicie: choć jest gotów w obronie kró- 
lestwa działać, ile będzie mógł, aż do śmierci, i oczekiwać króla 
Kastylii z całą jego potęgą, by z nim walczyć, i co do tego nie 
mogą mieć wątpliwości, to gdyby go pokonał, na co ma nadzieję, 
będąc rycerzem, jakim jest, zyska wielką sławę i oni również, 
ale gdyby stało się inaczej, czego oby Bóg nie dopuścił, mniejszy 
będzie dyshonor [przegrać] jako rycerz, niż gdyby został poko- 
nany jako król. Zająć się więc trzeba zebraniem ludzi i roz- 
ważeniem, jak można obronić królestwo i skąd wziąć na to 
pieniądze, a innymi rzeczami niech się nie zajmują. 

Wówczas wszyscy prałaci i szlachta, i pełnomocnicy ludu od- 
czuli wielką przykrość i niezadowolenie z powodu tej odpo- 
wiedzi, uważając, że jeśli D. Joao nie przyjmie miana i godno- 
ści króla, to nie weźmie tak bardzo do serca obowiązku obrony 
królestwa i starań, jakie uważali za konieczne, i nie będzie tro- 
szczyć się o obronę ani o przygotowanie się na należyte przyję- 
cie swych wrogów, z którego to powodu w narodzie osłabłyby 
serca i królestwa te byłyby narażone na wielkie niebezpieczeń- 
stwo dostania się w ręce nieprzyjaciół, w dodatku schizmatyków 
i wrogów Świętego Kościoła. 

Trwając tedy w swoim mocnym zamiarze i nie chcąc ponie- 
chać tego, co zaczęli, jeszcze raz rzekli Mistrzowi, że z powodu 
wielkiej potrzeby, w jakiej się znajdują, uważają za jedyne wyj- 
ście z wielkich trudności, w jakie popadli, za jedyny sposób, aby 
zaradzić wszystkiemu, wyniesienie go na króla i pana, co będzie 
dla nich ratunkiem i mniej odczują straty oraz niebezpieczeń- 
stwa, jakimi grozi król Kastylii; a ponieważ mają zamiar bro- 

106 Joao był, jak pamiętamy, nieślubnym synem króla D. Pedra I. 



nić się przed tym królem oraz ratować honor Ojca Świętego 
Urbana VI, prawdziwego papieża z Rzymu, więc proszą go usil- 
nie o łaskę, wołając wielkimi głosy, by ich nie opuszczał ani nie 
pozostawiał w takim strapieniu i zechciał przyjąć i nosić miano, 
godność i zaszczyt stanu królewskiego, widzi bowiem, jak to 
jest potrzebne i jemu, i królestwu, i jakie zło oraz szkodę spo- 
wodowałby, gdyby się na to nie zgodził; obiecali pomagać mu 
własnymi osobami i dobrami, podtrzymywać w stanie godności 
królewskiej oraz prowadzić dalej wojnę; i więcej, że poślą do 
Rzymu godnych ambasadorów do papieża, aby otrzymać od nie- 
go wszelką dyspensę i łaskę, tak aby usunąć przeszkody jego 
urodzenia i stanu oraz aby uzyskać zatwierdzenie jego elekcji 
na króla. 

Kiedy Mistrz usłyszał ich usilne błagania, ich propozycje, uj- 
rzał ich dobrą wolę i zważył na wielką potrzebę, w jakiej się 
znajdowało królestwo, a rozumiejąc, że Bogu się spodoba, iżby 
został królem, skoro tak się upierali, choć było mu trudno z po- 
wodów, o jakich napomknął, postanowił wyrazić zgodę i po- 
wiedział, że ponieważ nie może postąpić inaczej, więc przyj- 
muje elekcję, miano króla i godność królewską oraz propozy- 
cje, jakie mu uczynili, aby bronić królestwa w imię honoru 
i rewerencji dla Ojca Świętego i Kościoła Rzymskiego. 

Gdy ustalono to oraz dzień, kiedy go mieli wynieść na króla, 
wielce się wszyscy ucieszyli i Nunowi Alvaresowi powierzono 
zarządzenie przygotowaniami dworu, gdzie się to miało odbyć. 
A gdy szedł przez salę, gdzie król miał jeść wraz z wieloma, 
którzy mu towarzyszyli, z radości wielkiej, jakiej doznał, choć 
był powściągliwy w mowie, nie mógł się powstrzymać i powie- 
dział do nich: 

— Tym razem mój pan, Mistrz, będzie królem na chwałę 
Bogu i na złość tym, którym się to nie spodoba. 

A kiedy przyszedł czwartek, szóstego tego miesiąca kwietnia 
już wspomnianej ery czterechset dwudziestu trzech lat107 — 
a był wówczas Mistrz w młodym i kwitnącym wieku lat dwu- 
dziestu sześciu, jedenastu miesięcy i dwudziestu pięciu dni — 

107 To znaczy w 1385 r. 



wyniesiono go na króla i spełniono obrządek tak kościelny, jak 
i świecki, dając mu ten wysoki królewski stan, na który tak 
zasługiwał; [odbyło się to] w połączeniu z wielkim świętem i ra- 
dością, również z rzucaniem oszczepem w tavolado oraz innymi 
zabawami i igrami, zgodnie ze zwyczajem owego czasu i nie 
tylko w Coimbrze, ale i w innych miasteczkach i miastach, któ- 
re za nim się opowiedziały i wspierały go. Szczególnie w Liz- 
bonie, gdzie odbyła się solenna i wspaniała procesja, która wy- 
ruszyła z katedry do klasztoru św. Dominika. A po uczcie ra- 
dosnej i wielce przyjemnej obnoszono chorągiew po mieście 
wśród wielkiej radości wykrzykując: „Arraial! Arraial! Za króla 
D. Joao!" 

I postawiono na ulicy Nowej jako tavolado wielki i wysoki 
maszt karaki, ale od strony morza, tak by nie przeszkadzał ru- 
chowi na ulicy. 

ROZDZIAŁ CXCIII 
O tym, jak Nuno Alvares został mianowany konetablem, i o jego sposobie 

życia 

Gdy wybrano Mistrza i wyniesiono na króla, zaraz zaczęto mó- 
wić, że trzeba mianować konetabla, aby prowadził wojnę, w ja- 
kiej się znajdowali, tak jak to po raz pierwszy uczynił król 
D. Fernando, gdy w jego czasach przybyli Anglicy.108 I rozkazał 
król, żeby nim był jego bardzo wierny i lojalny sługa Nuno 
Alvares Pereira, który miał wówczas lat dwadzieścia cztery, 
dziewięć miesięcy i dwanaście dni, a wiedziano o nim, że był 
dobrych obyczajów i bardzo uzdolniony w czynach rycerskich. 
Tak więc, zważywszy na jego roztropność i wielką szlachet- 

108 pierwszym konetablem Portugalii był przyrodni brat Ines de Castro, D. A1 
varo de Castro, od 1371 r. hrabia de Viana, od 1377 r. hrabia de Arraiolos. 



ność, można o nim powiedzieć, że choć ślepa fortuna na tym 
ziemskim padole pozostawia bez nagrody niektórych, co na nią 
zasłużyli, wobec niego nie była niewdzięczna i wyniosła go do 
wysokości wielkiego i zaszczytnego urzędu w wojnach i wojsku; 
a używał go w taki sposób, że rósł z dnia na dzień w czynach 
rycerskich, które, jak później zobaczycie, przysporzyły mu wie- 
lu gorących naśladowców. Bowiem jeśli dzielność jest usilnym 
pragnieniem dokonania rzeczy wielkich i znoszenia wielkich 
trudów, ten, nie obawiając się surowych nocy i srogich dni, nie 
wahał się wziąć udziału w żadnej wojennej przygodzie, aby 
osiągnąć zwycięstwo nad wrogami, nie dlatego aby gardził z wy- 
niosłą pychą ich wielką ilością, ale dlatego że żadna z dawnych 
sztuk wojennych nie mogła dorównać sztukom i fortelom tego 
młodego wojownika; jednak nigdy nie był zadufany i lekko- 
myślny w swych szczęśliwych zwycięstwach. 

Tak mądrze kierował swymi poczynaniami, że nikt inny nie 
mógł wiedzieć, jakie są jego intencje, poza tymi, z którymi miał 
zwyczaj o nich rozmawiać. Odwagą i umiejętnością dowodzenia 
— co jest rzeczą najważniejszą w wojnie — był tak obdarzony, 
że kto by chciał podobnego mu wśród śmiertelników znaleźć, 
bardzo by się musiał wysilić; dlatego pisze się o nim, że był po- 
tężnym i silnym murem i drugim ramieniem obrony królestwa. 
Tedy z wielkim zapałem mówili o nim później w narodzie, że 
nikt lepszy od niego nie mógł być wybrany do podobnie za- 
szczytnej funkcji, z której, gdy ją pełnił, tyle pożytku spłynęło 
na królestwo i na królewską wysokość. 

Jak poranna gwiazda błyszczał wśród swojej generacji, pro- 
wadził uczciwe życie i dokonywał godnych czynów, i wydawać 
się mogło, że błyszczą w nim rozumne obyczaje dawnych i wiel- 
kich mężów. 

Jego zachowanie i sposób prowadzenia wojny dawały mu taki 
autorytet, że nikt mu podległy nie odważył się atakować nie- 
przyjaciół bez jego rozkazu; tak więc każdy gotów był wykonać 
wszystkie jego polecenia i nie wolno było nikomu ich złamać, 
w żadnej okoliczności. Jednakże cechowała go zawsze rozważna 
łagodność, która jest matką dobrych obyczajów. 

Nikomu nie było wolno zabierać ze sobą kobiet ani grać w ko- 



ści: a kiedy wybuchała między jego ludźmi jakaś kłótnia, na 
skutek czego przestawali ze sobą rozmawiać, zaraz starał się ich 
pogodzić i uczynić przyjaciółmi; tak więc jego obóz nie wyda- 
wał się zastępem wojska, ale szacownym zakonem obrońców. 

We wszystkich sprawach postępował bardzo rozumnie, roz- 
dzielając sprawiedliwie kary i nagrody tym, którzy od niego 
zależeli, a kiedy gniewał się na kogoś, przemawiał łagodnymi 
słowy, tak iż ludzie bardziej szanowali jego spokojną surowość, 
niż się jej obawiali. Owdowiawszy zachowywał się inaczej niż 
inni ludzie i skupiał w sobie wszystkie zalety, które można 
wskazać w godnym pochwał mężu, jakby krył w sobie skarb 
mądrości; myśl jego stale krążyła wokół szlachetnych rzeczy, 
zaś wprowadzanie ich w czyn zajmowało mu dużo więcej czasu, 
niż to się należało jego młodemu wiekowi. 

A ponieważ takie zalety nie są pospolite wśród ludzi, były 
w nim bardzo cenione. Dlatego tam, gdzie mieszkały takie cno- 
ty, z trudem można posądzić, by jakieś wady mogły zagościć, 
ani nikt nie mógł nań rzucić cienia nie będąc uznany za złośli- 
wego; a choćby nawet starał się przyćmić swoją wielce godną 
pochwały sławę, jego zacne czyny były jej głosicielami. 

W wielkich i ważnych naradach był zawsze główną osoba 
i nic ważnego nie czyniono bez jego zgody. Był wzniosłej i roz- 
ważnej mowy tam, gdzie trzeba, miłej i przyjacielskiej do tych 
z niższego stanu, zaś dla najmniejszych tak łagodny jak dziecko. 

Miał litość dla biednych i potrzebujących, nie pozwalając, aby 
cierpieli krzywdę; a jego hojna ręka zawsze gotowa była do 
dawania, gdzie tylko honor ludzki czy potrzeba duchowa wy- 
magały jego daru. 

Zarządzał tak swoją własnością, że unikał nadmiernych wy- 
datków, których unikać należało; w żadnej więc z wojennych 
czy innych potrzeb nie zażądał na swoich ziemiach trybutu czy 
służby, czy innego obowiązku w postaci podatku; a miał takich 
administratorów swego majątku, że mało lub wcale nie popeł- 
niali błędów. 

W czystości jego obyczajów nic nie było ukryte ani udane; 
jego słowo było nie mniej pewne, niż gdyby je potwierdził 
przysięgą. 



Duchowe czyny przedkładał nad wszystkie inne, pamiętał 
o wszystkich religijnych obowiązkach, nigdy nie zaniedbując ich 
wypełnienia, nawet gdy odwiedzała go jakaś osobistość wielka 
i potężna. 

Tak bardzo był czystego sumienia, że dla zbawienia duszy 
do tego stopnia miarkował wybuchy gniewu, które u wielu 
przypominają szaleństwo, iż choćby stokrotnie miał rację, niko- 
mu nie przeszkodził mówić, bowiem niemożność wypowiedze- 
nia się bywa przyczyną największych nienawiści, gdyż rodzi 
różne gryzące podejrzenia. 

On był pierwszym, który zaczynał każdy dzień od wysłucha- 
nia dwóch mszy, mówiąc, że tak jak panowie mają przewagę 
nad prostym ludem w dostojeństwach tego świata, tak powinni 
ją mieć w rzeczach duchowych. 

Podczas głównych świąt roku, kiedy Kościół ma zwyczaj urzą- 
dzać procesję, rozkazywał, by przechodziła przez obóz ze świe- 
cami w rękach, wedle dnia, w jakim przypadała, wysłuchując 
kazania i mszy najbardziej uczciwie i pobożnie, jak to było moż- 
liwe w takich miejscach. 

A jeśli opowiadają na chwałę Rzymian, że choć byli poga- 
nami, nie odważali się rozpocząć bitwy ani wojny bez uprzed- 
nich ofiar, jakie musieli składać bogom wojny, i że najpierw 
modlili się do bóstw tych ziem, które każde z nich miało pod 
swą opieką, tym większe pochwały należą się temu, który w peł- 
nym zaufaniu i pełen nadziei, jakie niezmiennie miał w wiel- 
kim Bogu, zawsze najpierw odmawiał pobożną modlitwę do 
Pana, w którego mocy jest wszelkie zwycięstwo, a potem wesół 
i bez żadnej obawy walczył z nieprzyjaciółmi. 

Onże nie tylko był obdarzony rzeczywistymi darami łaski, 
godnymi podkreślenia, ale również dobrami fortuny oraz tak 
wielkimi i niezwykle cennymi zaletami, że od początku króle- 
stwa aż do jego czasu nie ma wzmianki o podobnym. A chociaż 
niektórzy mówią, że zwyczajny dobrego młodzieniec rzadko za- 
sługuje na trwałe pochwały, ten odwrotnie — tak w rzeczach 
ziemskich, jak duchowych, żywy i po śmierci, zawsze doświad- 
czał wielkiej czci i szacunku całego ludu, jak to dalej usłyszycie. 
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ROZDZIAŁ IX 
O tym, jak król przybył do miasta Porto i był przyjęty od jego 

mieszkańców 

Wyjechał król z Coimbry, jak to zarządził, do Porto, odległego 
o osiemnaście leguas, miasta, w którym nigdy nie był ani nawet 
go nie oglądał z daleka. Miasto owo położone jest nad rzeką 
zwaną Douro i robi się w nim wiele dobrych naw i innych 
statków, więcej niż w jakiejkolwiek innej miejscowości króle- 
stwa. Rzeka, która tam przepływa, jest bardzo głęboka, tak iż 
podpłynąwszy do jej brzegu zrzucają deskę na ziemię, by móc 
iść do miasta. 

Ci z miasta dowiedziawszy się, że król ma przyjechać, przy- 
gotowali się na jego przyjęcie i zarządzili, aby nikt nie wyko- 
nywał swego zawodu i by wszyscy poniechali jakiejkolwiek 
pracy. A przyjęcie zarządzili następująco: wszystkie nawy, które 
były na rzece, ozdobiono wcześnie rano chorągwiami i sztanda- 
rami, a w niektórych miejscach położono wiele zielonych ga- 
łęzi, tak jak każdemu wydało się najładniej. Łodzie również 
wszystkie przystrojono gałęziami, trąbkami i chorągwiami na ru- 
fie i na dziobie, a pełne były ludzi, dobrych wioślarzy, jednych 
w koszulach i słomkowych kapeluszach z różami, innych przy- 
strojonych w najlepsze ubrania, z bukietami zieleni i kwiatów. 
Ludzie miejscy, wolni od wszelkiego smutku, w nowych i naj- 
lepszych odzieniach, jakie kto miał, roili się chodząc wszędzie, 
a każdy wysilił się, aby tak się ochędożyć, żeby nikt nie miał 
nic do zarzucenia. Ulice, po których król miał przejeżdżać, aż 
do dworu, gdzie miał się zatrzymać, były drogami z gałęzi, kwia- 
tów i pachnących roślin, tak iż nie widać było ziemi. Drzwi do- 
mów na tych ulicach wszystkie były otwarte i przystrojone 
wawrzynem oraz innymi świeżymi gałęziami, a z nich zwisały, 
gdzie trzeba, inne, tak gęsto splątane, że nie zostawiały odkry- 
tego miejsca. A to mogli łatwo zrobić onego czasu, gdyż był 



miesiąc maj. Każdy wysilał się, aby przewyższyć sąsiada w ozdo- 
bieniu portalu i domu, kładąc przy drzwiach defumatory o tylu 
szlachetnych zapachach, że mogły odkazić każde złe i szkodliwe 
dla zdrowia powietrze. Z okien wywieszono materie, przykrycia 
i inne tkaniny, co bardzo upiększało ulice, po których chodzili 
ludzie odpowiednio do tego wyznaczeni, by usunąć lub popra- 
wić wszystko, czego było za dużo lub niedostatecznie, a co mo- 
głoby zepsuć ład, porządek i ozdobny wygląd. Okna domów 
zapełniły się pięknymi paniami i kobietami innej kondycji, cze- 
kającymi z wielką miłością i chęcią ujrzenia go, przystrojonymi 
z taką sztuką, że brzydota i zły wygląd nie odważyły się tego 
dnia wejść do miasta. W niektórych miejscach grupy kobiet 
śpiewały różne pieśni oraz naciągnięto struny w instrumentach, 
aby kiedy król przybędzie, mogli na nich zagrać mężczyźni, co 
to umieli robić. Rzemieślnikom i wielu innym ludziom polecono 
tańce i inne zabawy, w których brali udział starzy i młodzi, 
a wszyscy z wielką uciechą. To samo czyniły kobiety w swojej 
grupie, a wykonywały wszystko bardzo dobrze i przy akompa- 
niamencie wielu piosenek, jednych skomponowanych na cześć 
króla, innych zwyczajnych; i to nie tylko ze średniego stanu 
i kondycji, ale wiele spośród znaczniejszych w mieście razem 
z nimi tak robiło z powodu uroczystego święta. Przy bramie, 
którą miał wjechać król, stało wielu mieszczan ubranych bar- 
dzo godnie, z ozdobami ze złota i srebra, i wiele innego ludu 
z herbami miasta, jedni z pałkami w rękach, aby kierować 
graniem, kiedy przybędzie król, inni, by mu towarzyszyć aż do 
dworu, gdzie miał się zatrzymać. Nie mniej honorowo przygo- 
tował się, aby go przyjąć wraz ze swoim klerem, czcigodny 
D. Joao, biskup tego miasta, przybrany bogato i pięknie w szaty 
pontyfikalne, i tak samo wszyscy inni odświętnie ubrani, w co 
mieli najlepszego. 

A gdy tak wszyscy oczekiwali, każdy na swoim miejscu, uka- 
zali się ludzie królewscy od strony Gaia, za rzeką, skąd miał 
nadjechać, a łodzie, które pruły wody rzeki, zaraz się tam udały 
w pełni gotowe, a swoją radość objawiano na nich wielkim 
krzykiem i grą trąbek; między nimi znajdowała się duża i pięk- 
na barka, bogato przybrana i osłoniona baldachimem, na którą 



miał wsiąść król. A gdy król wsiadł ze szlachtą i innymi ludźmi, 
ilu się zmieściło, w tę i inne łodzie, zaczęli wszyscy płynąć 
wzdłuż rzeki, łódź króla na przedzie, przystrojona chorągwiami, 
a inne za nią, aż przyjemnie było patrzeć. A przy bramie Mi- 
ragaia, gdzie go oczekiwano, jak powiedzieliśmy, wysiadł król 
na lad po szerokiej i długiej desce. Wówczas całowanie ręki 
i okrzyki „Niech cię Bóg ma w swej opiece, panie!" tak długo 
trwały, że nie każdy mógł spełnić swe pragnienie. A po pew- 
nym czasie, jaki im to zajęło, przemówił jeden z mieszczan, 
któremu to poruczono, i powiedział: 

— Panie, weźcie tę chorągiew w swe ręce i z nią oddajemy 
się wam we władzę oraz hołd wam składamy i przysięgę, że 
służyć wam będziemy własnymi osobami i dobrami, aż do od- 
dania życia za honor królestwa i w waszej służbie. 

Król, kiedy ów człowiek to powiedział, położył ręce na drzew- 
cu chorągwi mówiąc, że tak samo gotów jest oddać życie i sie- 
bie całego w obronie królestwa, w ich obronie, oraz że ich ma 
za dobrych i wiernych, i uczyni im wiele łask, kiedy o nie po- 
proszą. 

Wówczas zaczęto tańce i zabawy, podczas których często jas- 
nym, gromkim głosem krzyczeli mówiąc: „Niech żyje król 
D. Joao! Niech żyje!" Król szedł przez miasto wolno, gdyż ina- 
czej nie mógł, bo było na ulicach tak wiele ludzi, którzy chcieli 
go zobaczyć, iż wydawało się, że powpadają do rzeki. A panie, 
znajdujące się w oknach, głośno mówiły: „Oby Bóg go zacho- 
wał przez wiele i dobrych lat i oby miał życie długie i dobre", 
i inne miłe słowa. A to mówiąc, rzucały z góry wiele róż i kwia- 
tów, i proso, i pszenicę, i inne takie rzeczy. A to święto wielu 
z nich wyciskało łzy z oczu, które spływały po ich pięknych 
twarzach słodko i przyjemnie. Wśród tej radości i uciechy król 
został odprowadzony do dworu, w którym miał zamieszkać, lu- 
dzie zaś powrócili w świątecznym nastroju do swoich domów. 

Tego dnia, po jedzeniu, przyszła doń na rozmowę żona kone 
tabla, której nigdy nie widział ani ona jego. Król przyjął ją 
bardzo dobrze i okazał jej wiele serdeczności i szacunku. A nie- 
którzy mówią, że zanim odjechał, uczynił jej i jej mężowi dar 
z ziem Bouco, ziem Basto i Pena, i Barroso, a poza tym z Bar- 



celos, Penafiel i Bastum, i że zaraz kazał wypisać listy daro- 
wizny i przywileje, które się przy tym należały. Ale my odrzu- 
camy te opinie i popieramy tę, która mówi, że te i inne ziemie 
zostały darowane konetablowi, kiedy król po bitwie dał mu 
hrabstwo Ourem i Barcelos, jak to później usłyszycie 1. 

[Nowy król Portugalii zaczął zdobywać niektóre wsie 
i miasteczka na północy kraju, a niektóre same oddały 
mu się w ręce. W tym czasie oddział kastylijski wtargnął 
do Portugalii i grabił okręg Beira, ale go zlikwidował 
niewielki oddział portugalski pod dowództwem Goncala 
Vasquesa oraz Coutinho Martima Vasquesa da Cunha 
i Joao Fernandesa Pacheco podczas bitwy pod Trancoso 
Bitwa ta odbyła się 6 kwietnia 1385 roku. Brało w niej 
udział ze strony portugalskiej ok. 300 ciężkozbrojnych 
i zapewne ponad 1000 piechoty. Ze strony kastylijskiej 
dowodził przeważającymi siłami Juan Rodrigues de Ca- 
stańeda. Dzięki zwycięstwu, jakie wówczas odnieśli, 
„szlachcice z Beiry" wzbudzili podziw wśród swoich 
i wrogów oraz zyskali sobie sławę. Zwycięstwo miało 
również znaczenie psychologiczne i stanowiło jakby 
pierwszy krok do decydującego o losie kraju zwycięstwa 
w mającej nastąpić bitwie pod Aljubarrotą. 

Gdy król Portugalii znajdował się w Guimaraes, do- 
tarła do niego wieść, że król Kastylii wkroczył znowu 
do Portugalii od strony Badajoz. Pośpieszył więc na po- 
łudnie razem z Nuno Alvaresem Pereirą. Nie udało się 
Kastylijczykowi zawładnąć twierdzą w Elvas, zarządził 
więc odwrót do Ciudad Rodrigo. Stamtąd, zwiększywszy 
kontyngent ludzi i dozbroiwszy ich, znów wkroczył do 
Portugalii uderzając ponownie na Beirę. Dnia 14 sierp- 
nia 1385 r. miała się odbyć bitwa pod Aljubarrotą.] 

1 Fernao Lopes myli się w tym miejscu. Nuno Alvares Pereira rzeczywiście 
otrzymał wówczas ziemie i tytuł hrabiego de Barcelos (po zdrajcy Joao Afonso 
Telo, który przeszedł na stronę króla Kastylii). Zresztą sam kronikarz w dalszym 
ciągu będzie go nazywał hrabią, jak się przekonamy. Po bitwie pod Aljubarrotą, 
o czym jest mowa w rozdziale LII, Nuno Alvares otrzymał hrabstwo Ourem 
i inne dobra, ale kronikarz nie wspomina już o Barcelos. 



ROZDZIAŁ XXIX 
O tym, jak król Kastylii wkroczył do Portugalii i o niektórych rzeczach, 

co się wydarzyły przed bitwą 

Król Kastylii z zamiarami, o jakich mówiliśmy, wkroczył do 
Portugalii przez okręg Beirę: nie zatrzymywał się w żadnym 
miejscu, ale każdego dnia odbywał wraz ze swymi zastępami 
drogę, która nie mogła być zbyt długa z powodu towarzyszących 
mu wielu ludzi i pojazdów. Zdobył zaraz zamek zwany Celorico 
i pozostawił tam załogę. I tak postępował nie za wolno, aż do- 
tarł pod Coimbrę. Za rzeką Mondego, w kierunku Sao Jorge, 
zatrzymały się jego zastępy, które były tak liczne, aż dziw było 
patrzeć, a ci, co je widzieli, zważywszy na miejscowości, które 
już się przedtem za nim opowiedziały, sądzili, że w krótkim 
czasie cała Portugalia będzie stracona.2 

A że był to miesiąc sierpień i rzeka Mondego miała mało 
wody, większość wozów przejechała pod arkadami mostu. Nie- 
którzy z tych, co weszli w ulicę Direita, mieli potyczkę z tymi 
z miasta przed bramą Almedina, w której z obu stron niewielu 
było poległych i ranionych. Ludzie zbrojni zaczęli rozbiegać się 
na wszystkie strony, jedni brzegiem rzeki w dół w kierunku 
Montemor-o-Velho, a stamtąd do Aveiro i dalej do Soure; po- 
wrócili z wielką grabieżą, a z nią wiedli również kilku rolników; 
król kazał ich wszystkich ściąć. 

A wiedzcie, wedle tego, co pisze doktor Christophorus w roz- 
dziale Postquam vero, w paragrafie et prenota, że kiedy król 

2 W rzeczywistości sytuacja nie przedstawiała się tak tragicznie: w 1385 r., 
kiedy to miała miejsce rozstrzygająca bitwa pod Aljubarrotą, stronę króla Ka- 
stylii trzymały 43 miasteczka i grody, natomiast stronę króla Portugalii 79 (zob. 
mapę na str. 348). F. Lopes o tym nie wiedział i często tak podaje fakty, iż 
mogłoby się zdawać, że większość Portugalii była po stronie króla Kastylii, co 
daje nieco wypaczony obraz sytuacji i czyni zwycięstwo króla Portugalii nieomal 
cudownym, a w każdym razie niezrozumiałym. 



Kastylii tym razem wtargnął do królestwa, aż doszedł do Leirii, 
nigdy nie zaniechał wielkich okrucieństw, tak wobec mężczyzn, 
jak kobiet i dzieci, każąc im odcinać ręce i języki i popełniać 
inne podobne okrucieństwa; kazał także kłaść ogień pod kościo- 
ły, szczególnie pod kościół św. Marka, tam gdzie była bitwa 
o Trancoso, o której już słyszeliście, wypowiadając wielkie groź- 
by, więżąc i wysiedlając. Jak zapewniają niektórzy, czynił to 
z dwóch powodów: po pierwsze z zemsty i wielkiej nienawiści 
do Portugalczyków, jakiej nabrał, gdy odstępował od Lizbony, 
za to że się nie podporządkowali jego woli; po drugie tym razem 
nikt się za nim nie opowiadał ani nie przybywał do niego, by 
iść z nim. Dlatego stosował tak srogie okrucieństwo, które nie- 
wiele mu honoru przydaje. 

Stamtąd udał się król do Leirii, sporego grodu i z warownym 
zamkiem, gdzie alkadem był Garcia Rodrigues Taborda, już wy- 
żej wspomniany. I choć nie ugościł króla w grodzie ani w zam- 
ku, jednak dał mu żywności za zapłatą i ofiarował swoje usłu- 
gi, a potem był z nim razem w bitwie. I nie tylko on; bowiem 
szybkie przybycie króla Kastylii z wielką potęgą, jaką wiódł, 
jasno ukazało wielu z jego zwolenników, co się jeszcze wahali, 
iż wahania trzeba zmienić w pewność i warto się doń przyłą- 
czyć. A gdy się dowiedzieli, jakich dowódców król pozostawił 
w miejscowościach Estremadury3, to znaczy w Santarem, Obi 
dos, Alenquer i kilku innych, gdy już sam był w Leirii, a także 
gdy dowiedzieli się, że król Portugalii szykuje się do wydania 
mu bitwy, której przyjęcia nie mógł odmówić, każdy wyruszał 
ze swego miejsca z największą ilością ludzi, jaką mógł zebrać, 
by dołączyć do króla i wziąć udział w bitwie. To samo uczynili 
kapitanowie galer i naw, jakie stanęły pod Lizboną, zabierając 
większość ludzi, tak konnych, jak z piechoty i kuszników, i uda- 
jąc się wszyscy razem do króla, tam gdzie przebywał. 

Portugalczycy, dowiedziawszy się, że tylu ludzi dołączyło do 
niego, aby pomóc w bitwie, z którego to powodu wzrośnie liczba 
jego armii i trudniej będzie jej dać odpór, mówili do króla, że 
dobrze by zrobił wychodząc im naprzeciw i zagradzając im dro 

3 Właśnie na terenie Estremadury leży Lizbona, na której zdobyciu tak królowi 
Kastylii zależało. 



gę, aby nie dołączyło jeszcze więcej ludzi. Król słuchając tych 
racji, a wiedząc, czemu je wygłaszali, odpowiedział mówiąc: 

— Nie martwcie się tym; dajcie im iść. Bo choć teraz wszy- 
scy się zbierają i zdążają do swego pana, nie sądzę, że ich znaj- 
dziecie tak blisko niego, kiedy im przyjdzie umierać z waszych 
rąk. 

A mówił to, aby im dodać ducha i dzielności, choć ich racje 
wydawały mu się dobre. 

Wiedzcie teraz, że tam, w Leirii, dowiedział się król Kastylii 
na pewno, że król Portugalii gotuje się ze swymi ludźmi, aby 
oczekiwać go w polu i wydać mu bitwę; gdzie niech sobie zo- 
stanie, sposobiąc się do czynu, jak mu się podoba, a my podą- 
żymy, by przyjrzeć się naradzie, jaką miał król z konetablem 
w kilka dni potem, jak zostawiliśmy go w Abrantes. 

ROZDZIAŁ XXX 
O naradzie, jaką król [Portugalii] miał ze swoimi na temat wydania 

bitwy, i o słowach, jakie tam mówiono 

Gdy król był w Abrantes 4, gdzie go zostawiliśmy, rozpoczął na- 
radę z konetablem i innymi, z którymi miał zwyczaj rozmawiać 
o swych sprawach sekretnych. A chodziło o dwie sprawy: po 
pierwsze, czy wydać bitwę swym wrogom, czy też prowadzić 
wojnę podjazdową, bowiem wynik bitwy w polu był bardzo 
wątpliwy. A jeśli już opowiedzieliśmy, jako to król Kastylii, 
zanim wszedł do królestwa, odbył wielką i ważną naradę nad 
tym, czy należy wejść i rozstawić ludzi po okręgach, to i tutaj 
nie mniej użyto słów i nie mniej się odbyło sporów; ale aby 

4 Do Abrantes wezwał król Nuno Alvaresa na naradę, jak również szlachtę 
z Beiry, która pokonała Kastylijczyków pod Trancoso, a także gubernatora Liz- 
bony. 



skrócić to, co mówiono, powiemy tylko niewiele rzeczy, aby 
łatwiej było je zrozumieć. 

Podział między nimi był niewielki, bowiem większość nale- 
gała, żeby nie wydawać bitwy, i mówili, co następuje: ponieważ 
król Kastylii wszedł do królestwa, niech król uda się do Alen 
tejo i niech wkroczy do Andaluzji; a kiedy król Kastylii o tym 
się dowie, również się tam uda na spotkanie, aby wspomóc swo- 
ją ziemię, i tym sposobem odwiedzie się go od natarcia na Liz- 
bonę, którą chciał zniszczyć. A gdy ruszy mu naprzeciw, król 
powróci do królestwa inną drogą; w ten sposób uniknie bitwy, 
która jest wątpliwa i niebezpieczna, bowiem król Kastylii przy- 
był bardzo zadufany, z wielką siłą ludzi, gdy tymczasem on jest 
w gorszym położeniu; a gdy się poprowadzi wojnę w taki spo- 
sób, zyska się na czasie i tymczasem mogą nadciągnąć Anglicy 
z pomocą, bowiem wiadome jest, że mają nadciągnąć, i oczeki- 
wani są każdego dnia; albo dojdzie się do jakiejś ugody z kró- 
lem Kastylii, która przyniesie pokój i spokój. 

Prawie wszyscy z Rady zgadzali się z taką opinią przed na- 
dejściem konetabla — i również potem. Gdy hrabia ją usłyszał, 
bardzo mu się nie spodobała taka ugoda, jako temu, który ni- 
czego innego nie pragnął, jak spotkać się z królem Kastylii 
w polu. Sam król, choć miał takie samo pragnienie, zważywszy 
na tyle głosów tych z Rady, by go odwieść od tego, skłaniał się 
na ich stronę i nie bez racji, bowiem zwycięstwo było wątpliwe, 
ponieważ tylu Portugalczyków miało wspomagać nieprzyjaciół. 
Jednakże hrabia, aby zmienić ich zdanie, podał wiele i dobrych 
racji, wykazując, jako korzystne było dla Portugali i dla honoru 
króla wydanie bitwy królowi Kastylii, skoro go miał w swoim 
królestwie; w innym wypadku, jeśli tego nie zrobią, okażą sła- 
bość i tchórzostwo, co złamie serca Portugalczyków oczekują- 
cych, że król ich obroni, a doda wiele animuszu wrogom. Zaś 
jeśli się pozwoli, by doszli do Lizbony, mogłoby się zdarzyć, że 
miasto się podda będąc w takich opałach. A gdy się straci Liz- 
bonę, straci się całe królestwo. 

— Poza tym, panie — powiedział do króla — wiecie dobrze, 
że kiedy napisaliście do Lizbony, aby wam przysłała wojsko, 
jakie powinna przysłać, powiadomiliście ją, że macie pewne wia- 



domości, jako król Kastylii nadciąga z wielkimi siłami, aby ją 
zaatakować, ale żeby trzymali się mocno, bowiem z Boską po- 
mocą król Kastylii znajdzie drogę tak zagrodzoną, że straci ocho- 
tę na wyprawę do Lizbony. Co więcej, posłaliście list do Alvara 
Pais, jak to wiedzą ci, co tu są, powiadamiając go o tym, co 
wam powiedziano, [a mianowicie] że Fernando Eanes, skarbnik 
hrabiego D. Alvara Peresa de Castro, był w zmowie z Kastylij- 
czykami, aby im dać wejście do miasta przez jedną z bram, 
i daliście polecenie temuż Alvarowi Pais, aby ukarał owego Fer- 
nandesa Eanesa i jego wspólników. A jakby tego było mało, 
teraz przechwycono listy króla Kastylii do Dioga Gomesa Sar 
mento, które dobrze widzieliście, a w których to wspomina o in- 
nym liście, jaki wysłał do Pera Afonsa da Ribeira, kapitana 
swojej floty, w którym go prosi, aby porozmawiał z kimś sobie 
przyjaznym, co by list przejął w Lizbonie i podał do wiadomo- 
ści jego treść. Skoro w liście, który mogliśmy przeczytać — po- 
wiedział Nuno Alvares — są takie rzeczy jak ta, to co znajduje 
się w innych, które mu towarzyszyły i których nie czytaliśmy? 
Z tego wynika, że jakieś złe nasienie znajduje się w czystej 
pszenicy tego miasta i w nim pokłada król Kastylii swoją na- 
dzieję. Zaś miałby ją jeszcze większą i zapanowałaby w sercach 
tych, co przygotowali jakąś zdradę, gdyby zobaczyli, że pan nasz, 
król, nie odważa się wyjść mu w pole, a miast tego jedzie na 
spacer do Sewilii, aby tam ściąć dwie spróchniałe oliwki. Czego 
doprawdy nie powinno się czynić w żadnym wypadku, zważyw- 
szy na cierpienia i kłopoty, jakie przeżyła Lizbona i dalej prze- 
żywa, aby doprowadzić sprawę do końca dla honoru królestwa 
i służby królowi, panu naszemu; wy natomiast mówicie mu, by 
w nagrodę za jej tak wielką służbę szedł do Sewilli, tracąc czas 
i ludzi bez żadnej korzyści, a zostawił Lizbonę we władzy jej 
nieprzyjaciół, bez dowódcy i bez ludzi do obrony, aby jej miesz- 
kańcy umierali z głodu jak psy, jak umierają każdego dnia! 
Bo teraz większy tam jest głód, niż gdy była oblegana przez 
króla Kastylii. A gdy zdobyta zostanie Lizbona, król ją każe 
złupić, jakby należała do niewiernych, zabijając i znieważając 
tylu znaczniejszych ludzi, ilu w niej znajdzie, a innych użyje 
jako sługi niewolne; wie on bowiem, że była ona i jest głową 



tych wszystkich, którzy przeciw niemu się zbuntowali w króle- 
stwie. Zaś król, nasz pan, będzie musiał wówczas stać się jego 
wasalem i my wszyscy razem z nim. Taki będzie koniec wojny, 
jeśli pojedziemy, by ją prowadzić w Sewilli, gdyby w ogóle 
nam pozwolono ją prowadzić. Bo Sewilla nie jest wioską o dzie- 
sięciu dymach, która nie będzie się przeciw nam bronić, i okrąg 
wokół niej, kiedy nas tam zobaczą. 

Z pewnością wam powiem, jeśli mojej radzie zawierzycie, 
że ja nigdy bym mu nie pozwolił [królowi Kastylii] na wkrocze- 
nie do Lizbony, i nie mówię już z tymi nielicznymi, o których 
mówiliście, a prawdą jest, że nas mało, ale nawet z dużo mniej- 
szą ilością ludzi wyszedłbym mu naprzeciw i wydał bitwę, ry- 
zykując na los szczęścia, co Bóg mi zechce zesłać. I miałbym 
mocną w Nim nadzieję, że mi ześle coś dobrego, kiedy zważy, 
że walczę przeciw człowiekowi, który występując przeciw praw- 
dzie i łamiąc przysięgę traktatu, jaki zawarł, chce mi siłą za- 
brać królestwo, do którego stracił wszelkie prawa, jeśli je w ogó- 
le posiadał. Pomoc Anglików, których jak mówicie, oczekujemy, 
byłaby bardzo dobra, gdyby ich przyjście nastąpiło w odpowied- 
nim czasie, ale uważam, że już nie zdążą, jak tylko na opatrzenie 
ran. Słuszne jest, abyśmy oczekiwali szlachciców z Beiry, któ- 
rych król kazał wezwać, jednak tylko w wypadku, gdy ich na- 
dejście zdarzy się wcześniej, nim król Kastylii przebędzie cały 
kraj i dotrze do Lizbony. Bowiem gdy już zacznie ją oblegać, 
ufortyfikuje się i przygotuje z potęgą, jaką ma ze sobą, nie bę- 
dziemy mogli pomóc Lizbonie, która poza tym jest wygłodzona 
i nie ma dowódcy, a jeszcze w dodatku jest w niej złe nasienie, 
jak to listy wykazują. A ponieważ król Kastylii ma nadzieję ja 
zdobyć listami, jakie wysyła, pomyślcie, co nastąpi, gdy zacznie 
ją oblegać i będzie mógł rozmawiać do woli z tymi, do których 
słowa tak sekretne pisze. Tak więc, wziąwszy pod uwagę te 
rzeczy i rozważywszy je dokładnie, moja rada nie jest i nie 
może być inna, jak tylko, by oczekując go w polu wydać mu 
bitwę i przyjąć ten wielki honor i szczęście, jakie Bóg nam 
zsyła do rąk. Taka była moja intencja i to powiedziałem królo- 
wi, mojemu panu, który tu jest, kiedy po raz pierwszy otrzymał 
wiadomość w Guimaraes, że król Kastylii chce wtargnąć do kró- 



lestwa. To uzgodniliśmy wówczas i zawsze w nim wyczuwałem 
takie pragnienie. Ale jeśliście wy zmienili jego dobre zamiary 
i chce teraz iść za waszą wolą, może uczynić wedle swej łaski, 
ja jednak nie zamierzam nigdy zmienić mojego zdania. I odtąd 
róbcie, jak chcecie, bo nie mam ochoty więcej o tym mówić. 

Po czym wyszedł z narady i udał się do swego domu. Inni zo- 
stali, prowadząc wielkie debaty, wysuwając wiele różnych racji, 
które wszystkie służyły temu i opierały się na tym, aby bitwy 
nie wydawać. 

ROZDZIAŁ XXXI 
Słowa, jakie król powiedział tym z Rady, i o tym, jak kazał wezwać 

konetabla 

Ponieważ Rada tego dnia niczego nie rozstrzygnęła, następnego 
dnia wcześnie rano, po wysłuchaniu dwóch mszy, jak to miał 
w zwyczaju, kazał hrabia zadąć w surmy i z sercem zasępio- 
nym, pełnym jednak szlachetnej odwagi, nie rozmawiając wię- 
cej z królem ani z nikim innym, wyjechał ze swymi ludźmi 
w stronę Tomaru, dokąd zmierzał król Kastylii. Król, kiedy się 
dowiedział, że hrabia opuścił swą siedzibę i odjechał, zdumiał się 
wielce, myśląc, co było prawdą, że odjechał bardzo niezadowo- 
lony z tego, iż wszyscy byli zdania, aby nie wydawać bitwy. 
Ci z Rady zaczęli mówić, że konetabl bardzo pobłądził odjeż- 
dżając w taki sposób i jego wyjazd jasno wykazuje wielkie lek- 
ceważenie króla i ich wszystkich; przytaczali te i inne racje, 
aby skłócić go z królem i by ten nie przyjął jego rady. 

Ale król, który bardzo mu ufał z powodu jego wielkiej do- 
broci i wiernej służby, nie przejął się tym, co mówili, wiedząc 
dobrze, jaki hrabia jest; i na wszystkie ich racje dał — jak 
mówi ów doktor [Christophorus] — taką odpowiedź, mówiąc: 



— Przyjaciele, dziś w nocy rozmyślałem długo o naszej spra- 
wie i o naradzie, jaką odbyliśmy wczoraj; zważywszy na racje, 
jakie tu przytoczono, i inne, jakie mi przyszły do głowy, wy- 
daje mi się, że powinniśmy przyjąć to, co powiedział hrabia. 
Bo wedle tego, co mówią, a ja wiem z nowych listów, król Ka- 
stylii kieruje się prosto do Santarem, gdzie przez kilka mie- 
sięcy chce pozostać i stamtąd wysyłać ludzi do Sintry i Alen 
quer, i do innych miejsc, które za nim się opowiedziały; i z San- 
tarem każdego tygodnia będą jego ludzie biegać do murów Liz- 
bony, a ilu tylko zdołają złapać, zabiją lub wezmą w niewolę; 
i będą palić, i rabować wszelkie pożywienie, jakie znajdą, aż 
król uderzy na Lizbonę. Przy pomocy głodu i takiego nękania 
zmuszą miasto do poddania się, a wraz z nim — jak on sądzi, 
i słusznie — zabierze całe królestwo bez żadnej bitwy ani in- 
nego rodzaju wojny. A my, gdybyśmy chcieli ruszyć miastu na 
pomoc, kiedy będzie oblężone, z wielkim trudem to moglibyśmy 
uczynić przez wzgląd na liczne zastępy ludzi, z jakimi król bę- 
dzie je oblegać, tak od lądu, jak i od morza. I więcej wam po- 
wiem: nawet gdybyśmy chcieli miasto wspomóc, może się zda- 
rzyć, że jeśli króla Kastylii przepuścimy wolno i zacznie je 
oblegać, to wielu z tych, co tu ze mną są, pójdzie tam bardzo 
niechętnie albo powróci do domów. Co do udania się do Ka- 
stylii, jak niektórzy z was proponują, uważam, że z tego nie 
będzie chwały ani zaszczytu. Tak więc jeśli nie rozstrzygniemy 
tej sprawy na polu bitwy, jak radzi konetabl, królestwo będzie 
zgubione i wszystko, czego dotąd dokonaliśmy, będzie daremne; 
lepiej było w ogóle nie zaczynać. 

A jako że najwięcej budzi w nas wątpliwości to, że ich jest 
tak wielu, a nas mało, więc odpowiem tak, jak powiedział Juda 
Machabeusz swoim ludziom, kiedy książę zastępów Syrii zebrał 
przeciw niemu wielkie wojsko. Ludzie Judy, których było mało 
i obawiali się liczebności nieprzyjaciół, powiedzieli mu: „Jak 
my, tak nieliczni, możemy walczyć z taką masą ludzi i tak sil- 
nych?"; a mówią, że on odpowiadając rzekł: „Drobnostką jest 
dla Pana Boga oddać wielu w ręce nielicznych, bowiem zwycię- 
stwo w bitwie nie zależy od ilości ludzi, ale od wyroków niebie- 
skich." Więc ich zaatakowali, a ów książę oraz jego zastępcy zo- 



stali rozbici przez Judę i przez tych niewielu, jakich miał ze 
sobą. I ja tak samo wam mówię — ciągnął dalej — że nie ma- 
cię co się obawiać tego, iż nas jest tak mało, a ich tak wielu. 
Bowiem wiele razy się zdarzało i co dnia się zdarza, że nielicz 
ni pokonują licznych; a tym bardziej my, którzy bijemy się 
o słuszną sprawę, broniąc naszej ziemi i naszego dobra przed 
tym, kto chce je nam siłą odebrać, przeciw Bogu i prawu, ła- 
miąc traktaty i przysięgi, które na nie złożył; mam zresztą za- 
miar powiedzieć mu najpierw, że domagam się w imieniu Boga 
i św. Jerzego męczennika, aby powrócił na swoją ziemię razem 
ze swoją potęgą i nie chciał czynić szkody temu królestwu, do 
którego nie ma prawa, bo w przeciwnym razie niech będzie 
pewny, że oddam rzecz całą sądowi Boga, aby On zadecydował 
w bitwie zgodnie ze swą łaską. A Bóg, który zna te wszystkie 
sprawy i całe zło, jakie ów chce nam wyrządzić, będzie naszym 
dowódcą owego dnia i da nam zwycięstwo. I zechce Bóg, że 
oni, którzy teraz nazywają mnie szyderczo królem Avisu, będą 
mnie szybko z wielką przykrością nazywać królem Portugalii. 
A gdyby inaczej się zdarzyło, czego Bóg nie zechce, powiedzą 
wszyscy, że uczyniliśmy to, co trzeba, i na zawsze pozostanie 
nam sława i poważanie. A ja mam nadzieję w Bogu i w Jego 
łaskawej Matce, że będzie naszą orędowniczką i osiągniemy zwy- 
cięstwo w naszej sprawie, lepsze i wcześniej, niż myślimy. 

Dlatego z ufnością w Bogu, w Marii Pannie i szlachetnym mę- 
czenniku św. Jerzym wszyscy z dobrawoli każmy wezwać ko- 
netabla, który — jak wiem — odjechał niezadowolony, i wraz 
z nim zdecydujmy, jak należy wydać bitwę. I wszyscy razem 
ruszymy naprzeciw naszych nieprzyjaciół. 

Te i inne słowa, wedle tego, co pisze ów doktor [Christopho- 
rus], mówił król do swoich, aby im dodać ducha. I tak, jak do- 
brze dozowane drożdże podnoszą odpowiednio ciasto, tak i dobre 
racje króla podniosły ducha wszystkich, którzy widząc jego 
uparte pragnienie zgodzili się na wydanie bitwy. Doktor Gil 
de Ossem zabierając głos powiedział między innymi: 

— Panie, weźcie kości w rękę wyobrażając sobie, że gracie 
z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajcie wszystko na los 
bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki 



kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie 
powiedzie, inaczej nie odejdziecie od gry jak z honorem. 

Król zaczął się uśmiechać, tak jak inni. I zaraz kazał wezwać 
konetabla, posyłając doń Joao Afonsa z Santarem, który nale- 
żał do jego Rady; ten przybył do obozu, gdzie już hrabia wraz 
ze swymi ludźmi przebywał; powiedział mu, że król każe go 
prosić, aby powrócił do niego w celu wzięcia udziału w nara- 
dzie, jak sprawę należy najlepiej przygotować i z największym 
dla króla honorem. A hrabia, jako dzielny i odważny rycerz, 
odpowiedział publicznie, tak iż go wszyscy słyszeli, mówiąc: 

— Powiedzcie królowi, panu memu, że nie jestem człowie- 
kiem od wielu rad. A ponieważ już raz, jak dobrze wie, zostało 
przez niego postanowione, że nie przepuści się króla Kastylii 
nie wydając mu bitwy, nie mam zamiaru zmieniać tej decyzji 
ani cofnąć się choćby o krok. Powiedzcie mu więc, że go proszę, 
by łaskawie pozwolił mi iść moją drogą, bo ja, wraz z tymi nie- 
licznymi dobrymi Portugalczykami, którzy są ze mną, zamie- 
rzam wydać bitwę królowi Kastylii. A jeśli jego łaska będzie 
wziąć w niej udział, niech mnie zawiadomi, to poczekam na me- 
go w Tomarze. 

O szczęśliwy król, bardzo szczęśliwy, który zasłużył na tak 
wiernego i dzielnego wasala, co ze swymi nielicznymi, lecz do- 
brymi towarzyszami chciał zwolnić swego pana od tak wiel- 
kiej i wątpliwej walki, gdyby ten zechciał się na to zgodzić. 

Ale szlachetny król, kiedy usłyszał jego godną uwagi i po- 
chwały odpowiedź, posłał doń po raz drugi Fernanda Alvaresa 
de Almeida, który prosił go, by zawrócił, a jeśli zawrócić nie 
zechce, niech się zatrzyma w Tomarze, odległym o pięć leguas, 
zaś król zaraz wyruszy z Abrantes do niego, aby zarządzić bit- 
wę. Konetabl był bardzo z tego zadowolony i zaraz wyruszył do 
Tomaru. A król zrobił to samo następnego dnia i tam się wszy- 
scy spotkali. 



ROZDZIAŁ XXXII 
O posłaniu, jakie konetabl wystosował do króla Kastylii, i o tym, 

co kazał powiedzieć pewnemu jeńcowi 

Gdy tak wszyscy byli razem, król zrobił przegląd i znalazł pew- 
ną liczbę ludzi ciężkozbrojnych, pieszych i kuszników, o czym 
później powiemy. I zaraz król i konetabl ustawili swoje szyki, 
tak z awangardy, jak ariergardy i skrzydeł lewego i prawego, 
oraz wyznaczyli, jacy ludzie i dowódcy mieli stanąć po każdej 
stronie, tak w awangardzie, którą prowadzić miał konetabl, jak 
i w ariergardzie, którą król miał dowodzić. 

Tutaj wiedzcie, że dawniej w Portugalii nie nazywano w bit- 
wach awangardy ani ariergardy, ani skrzydła prawego czy le- 
wego, ale nazywano awangardę dianteira, a ariergardę caga, 
a skrzydła costaneiras. Zaś dali im takie nazwy potem, jak 
przybyli Anglicy za czasów króla Fernanda, o czym już sły- 
szeliście. 

Gdy to uczyniono, zaraz hrabia rozkazał, aby wykonać dwie 
rzeczy: jedną — by wysłać czterech z lekkiej jazdy, aby poje- 
chali schwytać kogoś z kompanii nieprzyjacielskiej i dowiedzieć 
się odeń czegoś pewnego, ile ludzi ma ze sobą król Kastylii i jak 
rozłożył swój obóz, jakie straże ustawia i ma w nocy; drugą — 
by wysłać posłanie do króla Kastylii na piśmie, które zabrał 
jeden z giermków, a brzmiało ono tak: „Powiesz królowi Ka- 
stylii, że pan mój, król Portugalii, i wszyscy jego poddani, co 
z nim są, mówią mu w imieniu Boga i św. Jerzego męczennika, 
aby nie niszczył ich ziemi; i że dla służby Bogu, gdy zachowany 
będzie honor króla, mego pana, i pozostanie on królem Portu- 
galii, to uczyni z nim dobry układ, sprawiedliwy i odpowiedni. 
A jeśli nie zechce odjechać z jego ziemi i opuścić jej, król, mój 
pan, złoży wszystko w ręce Boga i wydając bitwę oczekiwać 
będzie w tej sprawie Jego wyroku." 

Gdy król Kastylii otrzymał pismo i przeczytał te słowa, od- 



powiedział innym posłaniem, które dał giermkowi, a mówiło 
ono, co następuje: 

„Powiedzcie Nuno Alvaresowi Pereira, jako dobrze wie, iż 
poślubiłem królową D. Beatriz, moją żonę, córkę króla D. Fer 
nanda, i moje zaślubiny z nią odbyły się w mieście Badajoz, 
a Mistrz zakonu Avis, który się mieni królem Portugalii, oraz 
wszyscy wielcy królestwa tam przybyli i całowali rękę jej jako 
przyszłej królowej i pani, którą miała być po śmierci króla 
D. Fernanda, oraz moją, jako jej męża; i o tym, że traktat ten 
był zaprzysiężony na poświęcone Ciało Boga. Mam prawo do 
królestwa Portugalii poprzez królową, moją żonę, a jeśli Mistrz 
zakonu Avis i ci, co z nim są, chcieliby się oddać pod moją 
łaskę zapominając o wielkim nieposłuszeństwie, jakie mi oka- 
zali, podzielę między nich te królestwa, dając im ziemie i urzędy 
wielkie i zaszczytne, tak iżby byli zadowoleni. W innym przy 
padku, jeśli zechcą wytrwać w swojej rebelii i nieposłuszeń 
stwie, wszczynając bitwę, wiem, że Bóg mnie wspomoże w moim 
słusznym prawie, i z taką myślą wyjdę im naprzeciw." 

Gdy to posłanie nadeszło do konetabla, powrócili też czterej 
konni, których był posłał i którzy o jedną legua od obozu 
króla Kastylii złapali pewnego giermka portugalskiego, co krą- 
żył po okolicy poszukując łupów, jak to czynili inni; i przy- 
wiedli tego giermka do Tomaru. Trzej konni zostali z nim w 
gaju oliwnym za mostem, zaś jeden z nich przybył, aby po- 
rozmawiać z konetablem, zawiadamiając, że mają tego jeńca; 
a było to pewnego dnia, gdy robiono przegląd i formowano 
szyk wojska do bitwy wedle poprzedniego planu. Hrabia od- 
dalił się samotnie i niepostrzeżenie z tym, który mu przyniósł 
wiadomość, i na osobności dowiedział się od tego człowieka 
nowin o obozie nieprzyjaciół, ilu ludzi tam jest, jakich i wszy- 
stko inne. A gdy wszystkiego się dowiedział, powiedział gierm- 
kowi o tym, że król robi przegląd wojska i czyni przygotowania 
co do szyku, w jakim mają wydać bitwę, i że go prosi i rozkazuje 
mu, aby w obecności króla i wszystkich zbrojnych, którzy tam 
byli, powiedział, że ludzie króla Kastylii są marni i nieliczni 
oraz skłóceni między sobą; a że ci, jakich król Portugalii miał 
ze sobą, wydają mu się tacy i tak dobrzy, iż ich stu zbrojnych 



wartych było więcej niż tysiąc tamtych; i jeśli tak powie, obiecał 
nagrodzić go, zaś gdyby się dowiedział, że inaczej powiedział, 
to każe go zabić i długo nie pożyje. Giermek odparł, że tak 
powie, a nawet dużo lepiej, jeśli mu się uda. Wówczas poje- 
chali tam, gdzie się znajdowali Portugalczycy. 

Konetabl podszedł do króla i powiadomił go, że jeźdźcy przy- 
wiedli tutaj pewnego giermka pojmanego z kompanii króla Ka- 
stylii. Wówczas król publicznie zapytał o nowiny o Kastylij- 
czykach. A giermek powiedział wobec wszystkich to, co mu 
konetabl kazał powiedzieć, okazując wielką pogardę dla ludzi 
króla Kastylii, a chwaląc wielce tych, których tu widział, 
i mówiąc, że tamci zaraz będą rozbici, bo są do niczego, oraz 
inne takie słowa pełne pogardy, które bardzo uradowały serca 
Portugalczyków i nabrali oni większej ochoty i chęci do boju. 

ROZDZIAŁ XXXIII 
O posłaniu, jakie król Portugalii wystosował do króla Kastylii, i o tym, 

jak przybył na pole, gdzie wyznaczono bitwę 

Nie bacząc na to, co ów giermek powiedział, i aby się upew- 
nić, jakie siły miał ze sobą król Kastylii, wysłał król Portugalii 
do obozu kastylijskiego z ustnym posłaniem pewnego giermka 
zwanego Goncalo Anes Peixoto; temu nakazał, aby dobrze zoba- 
czył, ilu ich jest, jak są uzbrojeni i jak uformowani; gdy stanął 
przed królem, przedstawił, co mu kazano, mówiąc: 

— Panie, król Portugalii, mój pan, posyła, by wam powie- 
dzieć jako dobrze wiecie, iż już kilka razy wchodziliście do 
tego królestwa, niszcząc je, pustosząc i czyniąc w nim tyle zła, 
ile tylko wam się udało, usiłując je zdobyć i mieć dla siebie, 
jakby to były dziedziczne dobra, choć dobrze wiecie, że nie 
macie do niego żadnego prawa; a jeżeli jakieś prawo kiedyś 



mieliście, straciliście je łamiąc traktaty, tak jak złamaliście: 
a oto znowu przybywacie, aby królestwo zniszczyć i spustoszyć, 
co jest rzeczą, do której, gdy się dobrze zastanowicie, nie po- 
winniście się przykładać. Jednak jeśli zechcecie, to aby nie 
niszczyć ziemi ani gubić tylu ludzi, ilu w takich wypadkach 
może polec, i jeśli zachowacie jego honor, jak należy, on 
i z dobrawoli stanie się waszym przyjacielem i nieprzyjacielem 
waszych nieprzyjaciół; a to nie ze strachu czy obawy przed 
waszymi ludźmi, ale tylko dlatego, by nie przelewać tyle krwi 
z obu stron, jak się na to zanosi, a czego on ze swej strony 
nie chciałby spowodować; prosi was tedy w imieniu Boga i św. 
Jerzego męczennika, abyście nie chcieli w tej sprawie postąpić 
w inny sposób. 

Król, usłyszawszy te racje, odpowiedział giermkowi, mówiąc: 
— Powiedzcie Mistrzowi, co się mieni królem królestwa, 

które do niego nie należy, jako bardzo się dziwię, iż chce ze 
mną prowadzić taki spór, jaki prowadzi, i mówi, że należy do 
niego królestwo, które jest moje przez małżeństwo z moją żona, 
i usiłuje go bronić, co jest rzeczą, jaka się nigdy nie uda. Ale 
powiedzcie mi, zanim skończę mówić, co to znaczy zachować 
jego honor, jak należy? 

Odpowiadając, rzekł giermek: 
— Panie, zachować jego honor, jak należy, znaczy, że on 
pozostanie królem, jak nim go wybrano z woli Boga i ludu. 
Na to król oburzył się wielce i w złości odpowiedział: 

— Powiedzcie Mistrzowi, że nigdy w życiu tego królestwa 
nie będzie miał i że raczej cała Kastylia zginie w tej wojnie, 
niż on zostanie jego królem, bo do mnie ono należy; i że żądam 
od niego w imieniu Boga i św. Jakuba apostoła, aby mi w tym 
więcej nie czynił przeszkód; i że za całe zło i szkodę, jakie 
wynikną z tego, niech Bóg czyni jego odpowiedzialnym, a nie 
mnie. 

— Skoro jest tak, panie — powiedział giermek — że inaczej 
nie chcecie, to król, mój pan, każe wam powiedzieć, jako będzie 
oczekiwać sądu Bożego w tej sprawie i chce, by zadecydowała 
bitwa, którą zamierza wam wydać tego dnia i w tym miejscu, 
jakie wybierzecie, lub wtedy, kiedy sam uzna za stosowne. 



Król odparł, że bardzo mu to odpowiada; i odprawił giermka, 
który powrócił do Tomaru, gdzie król Portugalii jeszcze się 
znajdował. 

Król, gdy go zobaczył, bardzo się ucieszył; i rozmawiając 
z nim na stronie, potem jak ten mu powtórzył posłanie, kazał 
mu opowiedzieć całą prawdę: jakich ludzi ma ze sobą król Ka- 
stylii, jak uzbrojonych i jaka jest formacja wojska. Na co ten 
odpowiedział, mówiąc: 

— Panie, powiem wam wszystko tak dokładnie, że nie znaj- 
dziecie w tym nic za dużo ani za mało, bowiem tego dnia, kiedy 
przybyłem, król robił przegląd wojska. Wydaje mi się, z tego, 
co widziałem i mogłem ocenić, że będzie ich około siedmiu 
tysięcy włóczni i dwa tysiące lekkiej jazdy; kuszników i piecho- 
ty jest tyle, że nie odważyłbym się wam podać liczby. Paziów 
oraz czeladzi od wozów jest takie mnóstwo, że nie ma w świecie 
człowieka, który by się nie zdumiał. Dowódców i innych osób 
wysokiego stanu widziałem wielu, jak D. Pedro, syn markiza 
de Villena, konetabl Kastylii, o którym mówią, że prowadzi 
awangardę; a z nim D. Pedro Alvares Pereira, obecny mistrz 
zakonu Calatravy, brat waszego konetabla; D. Goncalo Nunes, 
mistrz zakonu Alcantary; D. Pero Diaz, mistrz zakonu św. Jana, 
a mówią, że prowadzi on jedno skrzydło; Pero Goncalvez de 
Mendoca, palatyn królewski, który ma ze sobą wielu ludzi, 
i takoż inni; bowiem sam Juan de Vallasco, królewski paź, któ- 
ry niesie jego hełm, ma swoje pięćset włóczni. Poza tym jest 
również Juan Furtado de Mendoza, wielki chorąży królewski; 
Diogo Gómez Manrique, wielki gubernator Kastylii, D. Juan, 
syn D. Tello, ciotecznego brata króla, i inni, których nie po- 
trafiłbym nazwać. Również z naszego królestwa są dowódcy, 
jak D. Joao Afonso Telo, który był admirałem, i Goncalo Vas- 
ques de Azevedo, i Joao Duque, i Garcia Rodrigues; i wszyscy 
alkadowie miejscowości, co się za nim opowiedziały w Estre- 
madurze; wszystkich chyba tam widziałem wraz z wielu ich 
ludźmi, a ich liczba wydaje mi się tak wielka, iż starczy, by 
wydać bitwę największemu królowi i panu na świecie. 

Król, słuchając tych rzeczy, które ów opowiadał, dał do zro- 
zumienia, że nie przejmuje się nimi, i powiedział giermkowi: 



— Przestrzegam was, abym za nic na świecie się nie dowie- 
dział, że powtórzyliście komukolwiek cokolwiek z tego, co mnie 
powiedzieliście; ale mówcie tym, co was zapytują, że jest ich 
mało i źle uzbrojonych, i że wydają się wam raczej ludźmi 
niższego stanu, a większość jest z gminu, zaś piechoty mają 
mało i złą, a jeszcze gorsi są kusznicy, i tym podobne rzeczy. 
Uczynicie mi przysługę, za którą sowicie was wynagrodzę. I nic 
innego nie mówcie nikomu, nawet najlepszemu przyjacielowi, 
jak to, co wam polecam. 

Giermek odparł, że tak uczyni i nikomu nie powie nic, co 
by mogło odwieść od dobrych intencji. 

Wyruszył wówczas król z Tomaru tym szykiem, jaki ustalił: 
konetabl w awangardzie, oba skrzydła, paź z rozwiniętym pro- 
porcem, chorąży z chorągwią w górze, a król w ariergardzie, 
z tymi, których do tego wyznaczył; i w takim szyku przybyli 
do Ourem, położonym stamtąd o trzy leguas, gdzie hrabia już 
był objął kwaterę dla swoich zastępów na wzgórzu przy osadzie, 
zwróconej ku Atougaia das Cabras. A gdy rozłożono obóz i po- 
stawiono namiot dla króla, podniósł się rogacz na terenie obozu 
i zaczął biegać wokół. Ścigać go poczęli ludzie na koniach, 
ale nie mogli go zranić ani zabić, jak dopiero w namiocie króla, 
gdzie się schronił. I wszyscy uznali to za dobry znak, jak to jest 
w zwyczaju w takich przypadkach, i mówili wszyscy z wielkim 
ukontentowaniem, że tak jak ten rogacz padł, tak ufają w Bogu, 
że król Kastylii zostanie wzięty do niewoli lub zabity w na- 
miocie króla, i tym podobne rzeczy. 

Następnej soboty wyjechał król z Ourem, a konetabl przed 
nim w awangardzie; i cały zastęp zakwaterował się w Porto 
de MOS, odległym o pięć leguas. A w niedzielę, którą tam spę- 
dzili, po mszy, konetabl na rozkaz króla wyjechał do Leirii 
z setką ludzi na koniach, w kolczugach i naramiennikach, 
i z długimi włóczniami; wjechali na wysokie wzgórza, by 
sprawdzić, czy nie dostrzegą nadciągających ludzi króla Ka- 
stylii. A że ich nie zobaczyli, powrócił do obozu i opowiedział 
o tym królowi. 

W poniedziałek o świcie, w przeddzień Marii Panny5, bardzo 
5 W przeddzień 15 sierpnia 1385 r. 



wcześnie, kazał konetabl grać na trąbkach, i w ciemności, zanim 
zaświtało, zaczął słuchać swoich mszy. W jego namiocie kle- 
rycy, którzy byli tam w tym celu, rozdawali św. Sakrament 
tym, którzy chcieli przyjąć komunię. A gdy zaświtało, całe 
wojsko wyruszyło stamtąd w drogę na to pole, gdzie następnie 
była bitwa, o małą legua dalej; konetabl z przodu, aby poszukać 
odpowiedniego miejsca, a król w ariergardzie, jak to mieli 
w zwyczaju. A gdy wyznaczył, gdzie będzie bitwa, i wszystko 
zarządził, nadjechał król, i bardzo mu się podobało, jak było 
wszystko zarządzone. Zszedł z konia i zaczęli układać formację 
bojową awangardy, ariergardy i skrzydeł; paziowie i wszystkie 
wozy z tyłu, otoczeni piechotą i kusznikami, aby nie doznali 
szwanku. 

ROZDZIAŁ XXXIV 
O tym, jak panowie z zastępów króla Kastylii przybyli na rozmowę 

z konetablem i o czym mówiono 

Gdy król ustawił swoją bitwę z czołem wojska zwróconym 
w stronę Leirii, skąd miał nadjechać nieprzyjaciel, co było 
o jakie dwie leguas, dzień już był w pełni, około godziny dzie- 
siątej. Król pasował wówczas na rycerzy każdego, kto chciał, 
i kierował do swoich ludzi wiele słów otuchy, mówiąc, aby 
byli dzielni i odważni i mieli nadzieję, że Bóg ich wspomoże, 
bowiem bronią słusznej sprawy. A gdy tak czekali, zaczęli się 
pokazywać ludzie króla Kastylii, których było tylu, jak okiem 
sięgnąć, iż nikt, kto ich widział, nie mógł przypuszczać, że 
Portugalczycy zdołają się obronić; ci z pawężami i kusznicy 
szli przodem, a wydawali się wielkim stadem krów i innego 
bydła, tak iż wzgórza i doliny kryły się pod wielką ciżbą jednych 



i drugich. A gdy słońce biło w ich lśniącą broń, wydawało się 
że jest ich jeszcze więcej, niż to ludzie mówili; próżno więc 
pytać, czy ich widok budził strach i obawę w tych, co na nich 
patrzyli. Posuwając się bardzo powoli zbliżyli się do Portu- 
galczyków, a słońce stało wówczas w zenicie. Gdy ich zobaczyli 
czekających na miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół św. 
Jerzego, nie chcieli się bić z nimi twarzą w twarz, ale zaczęli 
posuwać się w kierunku Aljubarroty łukiem w stronę morza; 
a Portugalczycy, sądząc, że nie chcą bitwy, mówili jedni do 
drugich: „Och! do diabła! Już sobie idą i nie chcą walczyć!" 

Gdy zastępy przeszły w taki sposób, zaczęły się zatrzymywać 
w pewnej odległości od Portugalczyków i tam przystanęły nie- 
ruchomo. I aby się dowiedzieć, jak jest u Portugalczyków, 
wezwał król Pero Lopeza de Ayalę 6 i Diego Fernandeza, mar- 
szałka Kastylii, oraz Diogo Alvaresa, brata konetabla Nuno 
Alvaresa, mówiąc im pewne rzeczy, o których mieli rozmawiać 
z konetablem, i wykazując, że będą one pożyteczne dla obu 
stron. Udali się tam w pięciu na koniach, w tym dwu rycerzy 
gaskońskich, którzy chcieli zobaczyć, jak wygląda konetabl, 
z powodu wielkiej sławy, jaka się wśród wszystkich cieszył. 
Ustawiwszy się w miejscu, skąd można ich było usłyszeć, dali 
znak dla bezpieczeństwa, jak to w zwyczaju, a jeden zaczął 
krzyczeć, by wezwano Nuno Alvaresa Pereirę, bo go chce wi- 
dzieć jego brat. Król, który był najbliżej owej strony, gdy 
usłyszał, że wołają, kazał wezwać hrabiego i powiedział mu: 

— Weźcie konia — bo dosiadał muła — i idźcie zobaczyć, 
czego od was chce wasz brat, który, zdaje się, tu zmierza. 
Hrabia tak uczynił i zawołał pewnego rycerza, którego zabrał 
ze sobą, i nie chciał brać nikogo więcej. A kiedy się przybliżyli, 

6 P e r o López de Ayala (1332—1407) — polityk (był kanclerzem króla 
Kastylii Juana I), poeta i historyk kastyhjski. Związany z dworami czterech 
królów Kastylii (Pedra I, Henryka II, Juana I i Henryka III), napisał ich kroniki, 
w których dał obraz życia dworskiego oraz relację z wydarzeń politycznych. 
F. Lopes niekiedy opiera się na jego relacjach, a niekiedy je przytacza w bar- 
dzo krytycznym naświetleniu. Po bitwie pod Aljubarrotą Ayala dostał się do 
niewoli portugalskiej, gdzie spędził pewien czas i gdzie częściowo skomponował 
swoje słynne Rimado de Palacio, rodzaj filozoficznego i satyrycznego dziennika 
życia dworskiego. Tam też przetłumaczył z portugalskiego dziełko sokolnika króla 
Fernanda, Pero Menino, Livro de Falcoaria, które zatytułował Libro de la casa 
de las aves. Tłumaczył również z łaciny, m.in. trzy Dekady Liwiusza. 



aby porozmawiać, i Diogo Alvares go zobaczył, okazał wielką 
radość na jego widok, objął go i pocałował w twarz, mówiąc: 

— Och, bracie, jakże się stęskniłem za wami, tak dawno was 
nie widziałem! A kiedy wspomnę na nasze wychowanie i nie 
widzę was po stronie króla, pana mojego, nieomal chce mi się 
umrzeć! Nasz brat, mistrz Calatravy, przesyła wam wiele po- 
zdrowień i zapewnia was, że tak samo za wami tęskni jak ja 
i tak samo chciałby was widzieć z królem, moim panem. 

Hrabia odpowiedział, mówiąc: 
— I ja stęskniłem się za wami i za nim. I tak samo jak wy 

chcielibyście widzieć mnie z wami i po waszej stronie, tak 
samo ja pragnę widzieć was ze mną i po stronie króla, mojego 
pana. A jeśli coś poza tym chcecie mi powiedzieć, to możecie 
to uczynić nie zwlekając. 

Wówczas odezwał się Pero López de Ayala mówiąc: 
— Nuno Alvaresie, dobrze wiecie, jako to Mistrz zakonu 

Avis, który się mieni królem Portugalii, i wszyscy szlachcice, 
co tam są wraz z nim, złożyli przysięgę panu memu, królowi, 
na poświęcone Ciało Boga, że po śmierci króla Fernanda wezmą 
i przyjmą królową D. Beatriz, jego córkę, za królową i prawo- 
witą panią i tak samo króla Juana Kastylijskiego, mego pana, 
jako jej męża. Onże kazał, abyście powiedzieli Mistrzowi, co 
się mieni królem, że żąda od niego w imieniu Boga i św. Jakuba 
apostoła, aby dochował tej przysięgi: a jeśli nie, to niech Bóg 
będzie dziś sędzią w tej sprawie. 

Na to odparł hrabia, mówiąc: 
— Prawdą, jest, że pewne traktaty zostały zawarte między 

królem D. Fernandem i królem Kastylii przy okazji zawierania 
małżeństwa, o jakim mówicie, i że zaprzysiężone je na Ciało 
Boga z jednej i drugiej strony. Ale my uważamy, że król Ka- 
stylii ich nie dotrzymał, jak to był obiecał, raczej je obszedł 
i złamał, przyjmując hołdy i zbywając innych, czego nie było 
powodu czynić; i więcej — objął rządy królestwa, które na- 
leżały do królowej, pani Leonor, co było specjalnie zabronione 
w traktatach; dlatego ludy królestwa zadbały, aby mieć króla 
i pana, który by ich bronił, i taki jest teraz z nimi. A wierzą, 
że maja po swej stronie prawo i sprawiedliwość, co chcą rzucić 



na los bitwy, oczekując sądu Bożego i św. Jerzego męczennika; 
i od tego postanowienia nie zamierzają dać się odwieść. Dla- 
tego powiecie królowi Kastylii, że król, mój pan, żąda od niego 
w imieniu Boga i św. Jerzego męczennika, aby opuścił tę jego 
ziemie i nie próbował więcej nachodzić jego królestwa, jak to 
już przedtem kazał mu powiedzieć. 
Odpowiadając, rzekł Pero López: 

— Mojemu królowi nie można bronić wejścia do tego kró- 
lestwa, które posiada przez swoją żonę, królową panią Beatriz. 
A hołdów i poddaństwa nie zbył, gdyż wiele grodów i zamków 
jest po jego stronie. Co do regencji, o której mówicie, że król 
ja odebrał królowej pani Leonor, a miała ona ją mieć do pew- 
nego czasu, to wam mówię, że król jej nie odbierał, tylko ona 
sama pozostawiła to jego woli i zrzekła się na jego korzyść, 
gdy po raz pierwszy się widzieli w grodzie Santarem. Ale te 
słowa są zbędne. 

— Królowa — odparł hrabia — z pewnością nie miała takiej 
władzy, aby bez zgody i woli wszystkich w królestwie zrzec 
się regencji, którą miała sprawować aż do pewnego czasu, 
według tego, co mówiły traktaty; bo ta władza została jej dana 
na korzyść i w obronie królestwa, aby zawsze było samodzielne, 
nie mieszając się z innymi ani nie dostając się w posiadanie 
króla Kastylii. Dlatego powierzono jej regencję aż do czasu, 
kiedy król Kastylii będzie miał potomka od królowej D. Beatriz, 
swej żony. Tak więc w tym i w wielu innych punktach widzimy, 
że król Kastylii złamał traktaty, i dlatego wszystko, co czyni, 
jest przeciwne rozumowi i prawu. 

— Teraz — powiedział Pero López — nie mówmy o tym 
więcej i przejdźmy do czegoś innego, o czym miałem rzec. Po- 
nieważ jesteście tak dzielnym, jak jesteście, a także przez 
wzgląd na waszego brata, mistrza Calatravy, którego król bardzo 
ceni i kocha, oraz chcąc uczynić zadość prośbom królowej, swo- 
jej ukochanej żony, król, mój pan, każe wam powiedzieć, jako 
martwi go bardzo, iż jesteście tutaj z tymi ludźmi, z którymi, 
jak dobrze widzicie, nie będziecie się mogli obronić, i dlatego 
was prosi, abyście zechcieli uniknąć takiego niebezpieczeństwa 
i przeszli na jego stronę, co bardzo łatwo możecie uczynić; a on 



obdarzy was tylu zaszczytami i łaskami, że będziecie zadowo- 
leni. 

To samo mu powiedział Diogo Alvares od mistrza Calatravy, 
jego brata. 

Konetabl odpowiadając rzekł: 

— Powiedzcie królowi Kastylii, że niepotrzebnie mi kazał 
mówić takie rzeczy. Bowiem gdy on sądzi, że zostaniemy po- 
konani, ja w Bogu ufam, że to on zostanie dziś pokonany, 
rozbity i zabity lub wzięty do niewoli przez króla, mego pana. 
A co do tego, co mi mówicie od mojego brata, mistrza Cala 
travy, powiedzcie mu, aby nie dbał o mnie, a raczej o siebie, 
bo dziś bardzo źle mu się powiedzie, dlatego że nie chciał wie- 
rzyć temu, co mu mówiłem, gdy zaczynała się ta wojna. 

— Doprawdy — powiedział Diego Fernandez — dziwne 
macie zamiary: widzicie przecie, jak was mało, a nas dziesięć 
razy więcej, i to, że nie możecie się obronić nawet przed tym, 
aby was wszystkich wyłapano gołymi rękami, a jak słyszę, za- 
mierzacie w bitwie stawić czoło królowi, memu panu! Wydaje 
mi się, że lepiej uczynicie przechodząc na jego stronę i mówiąc 
Mistrzowi, aby poniechał tego uporu, w jakim trwa, i że król 
przebaczy wszystkim, od największych rzeczy do najmniejszych, 
i nagrodzi wszystkich nadając dobra i zaszczyty, tak iż on sam 
i wszyscy inni będą zadowoleni. A to byłoby dobre dla obu 
stron, lepsze niż wszczynać następną bitwę czy inne niepewne 
potyczki, które, jak dobrze widzicie, nie wyjdą mu na zdrowie. 

— Już wszystko powiedzieliście? — spytał konetabl. 
— Już, panie Nuno Alvaresie — odparł ten. 
— I ja wam przyznaję — powiedział hrabia — że was jest 

dużo i lepiej uzbrojonych, ale jeszcze większy jest Bóg i jego 
moc niż to wszystko, o czym mówicie. 

— O mocy Boga nie mówię — rzekł Diego Fernandez. — Ale 
król, mój pan, nie jest obowiązany do niczego więcej jak do 
uczynienia wam takiej propozycji. A jeśli potem wydarzy się 
wam coś złego, Bóg ani świat niech go nie winią, bowiem sama 
jego awangarda jest większa niż wy wszyscy razem: konni, pie- 
chota, i kusznicy, I więcej jeszcze wam powiem, że sami tylko 
cudzoziemcy, którzy z nami są, ludzie dobrze obeznani z woj- 



na, wystarczą, aby was rozbić, i nikt inny nie musi do tego 
przykładać ręki. 

— Już wam przedtem powiedziałem — odparł konetabl — że 
przyznaję, jako jesteście dużo liczniejsi i lepiej uzbrojeni, ale 
większa jest moc Boga i jego pomoc. 

— A w dodatku — dodał Diego Fernandez — nie sądźcie, że 
my jesteśmy heretykami lub niewiernymi,7 których musicie po- 
konać i podbić! 

— Nie wiem — odparł hrabia — czy jesteście heretykami, 
czy niewiernymi, ale wiem, że to my mamy rację i prawo za 
sobą, a nie wy. I wiem, że król lepiej by zrobił unikając eks- 
komuniki, jaka mu grozi za złamanie traktatu, a tyle razy już 
go złamał, niż posyłając do mnie, aby mi powiedzieć, żebym 
przeszedł na jego stronę, za co mnie obdarzy wielu łaskami. 
Łaski i zaszczyty, jakie mi obiecuje, powiedzcie mu, aby je 
uczynił moim braciom, jako że są w jego służbie i mają na to 
ochotę, bo ja łaski i zaszczyty mam od króla Portugalii, mego 
pana, wystarczające, aby mnie zadowolić. Od żadnego innego 
króla ani pana ich nie chcę ani nie przyjmę. 

— Dosyć! — powiedział Diego Fernandez. — Wydaje się, że 
wy i inni nie chcecie zmienić waszych zamiarów; a ponieważ 
tak jest, wy z tego czynu nie możecie osiągnąć nic innego jak 
chwałę. Jeśli się zdarzy, że zwyciężycie, będziecie najgodniej- 
szymi ludźmi, jacy na świecie istnieli; jeśli zostaniecie rozbici, 
będziecie najgodniejszymi zwyciężonymi, jacy kiedykolwiek byli 
na świecie! — Ale to mówił w sposób szyderczy, a nie w dobrej 
wierze. 

Wówczas się rozstali i rozjechali. A hrabia opowiedział królo- 
wi pokrótce, o czym z nimi rozmawiał. 

7 Diego Fernandez nawiązuje do Wielkiej Schizmy, podczas której król Ka- 
stylii opowiedział się po stronie papieża z Awinionu, czyli antypapieża. 



ROZDZIAŁ XXXV 
O naradzie, jaką król Kastylii odbył co do tego, czy wydać bitwę, czy nie 

Król Kastylii nie był bardzo zdrów, bo już od pewnego czasu 
cierpiał na malarię; a mówią, że tego dnia miał mieć atak cho- 
roby. Takim słabym, jaki był, zdjęto go z noszy, na których 
przybył i leżał wspierając się na jednym z rycerzy i rozmawia- 
jąc ze swymi ludźmi na temat tej bitwy, kiedy Pero López nad- 
jechał wraz z innymi. Jedni mówili, że należy natychmiast za- 
atakować Portugalczyków, inni zaś, że nie, ale czyniono w tym 
czasie wszystkie przygotowania. A kiedy król zobaczył Pero 
Lopeza i innych, uradował się i zapytał, co sądzą o gotowości 
Portugalczyków. 

— Panie — odrzekli — powiedzieliśmy Nuno Alvaresowi 
wszystko, co nam kazaliście, dodając jeszcze to, co uważaliśmy 
za właściwe w waszej służbie. Wniosek z jego odpowiedzi jest 
taki, że sprawy już zbyt daleko zaszły i można je tylko oddać 
w ręce Boga, by przesądził wszystko w bitwie. Jeśli idzie o to, 
o co pytacie, to znaczy, co powinny uczynić wasze wojska, wy- 
daje się nam, za pozwoleniem waszej wysokości i wszystkich 
panów i szlachciców, co tu są, że powinniście uczynić w sposób 
następujący: dzień się już kłoni, bo to godzina popołudniowa, 
poza tym większość waszych ludzi dziś jeszcze nie jadła i nie 
piła, są zmęczeni gorącem oraz drogą, w dodatku wielu pieszych 
i kuszników jeszcze nie przybyło, bo idą z wozami i zaopatrze- 
niem wojska. Wszelako, jak nam się zdaje, awangarda waszej 
bitwy jest w dobrym i szlachetnym stanie, jednak dwa skrzydła, 
gdzie jest wielu i dobrych rycerzy, nie na wiele wam się zda- 
dzą zgodnie z szykiem, jaki ułożono, bo mają przed sobą dwie 
doliny, których nie będą mogli przebyć, aby zaatakować nie- 
przyjaciół i pomóc awangardzie. 



Ale takie pisanie 8 jest oszustwem wymyślonym dla zmylenia 
nieuświadomionych, bowiem nie ma tam dolin ani wzgórz, które 
mogłyby przeszkodzić wojskom, raczej wszystko jest płaskim 
stepem, na którym zmieściłoby się dziesięć takich bitew; ale 
gdyby tam się znajdowały, oznaczałoby to, że ci, co rozstawiali 
wojska, byli nieudolni. Piszą tak, aby pokryć swoje niepowodze- 
nie i brak męstwa. Bo ten sam autor w rozdziale zaczynają- 
cym się od słów: „Mistrz zakonu Avis, który się mieni królem'' 
mówi, że kiedy król Kastylii wyjechał z Soure 9, to przybył na 
pole oddalone o jedną i pół legua od nieprzyjaciół, a następnego 
dnia zbliżył się do nich tam, gdzie się znajdowali w szyku bojo- 
wym, i stanąwszy na równinie ustawił swój szyk bitewny. Tak 
więc ponieważ w jednym miejscu powiada o równinie, a w dru- 
gim o „dolinach, których nie mogli przebyć", jego dzieło mamy 
w małym poważaniu, gdyż mówi w niektórych miejscach coś 
przeciwnego prawdzie, aby umniejszyć zwycięstwo nieprzyja- 
ciół. 

Przechodząc do innych spraw, wspomina ów autor, że kilku 
szlachciców powiedziało do króla: 

— Portugalczycy, panie, mają awangardę i dwa skrzydła po- 
łączone, w których są w obfitości ludzie piesi i kusznicy. A kto 
ma, tak jak wy, tylu dzielnych ludzi, musi ustawić ich tak, aby 
mogli się wzajemnie wspomagać. A ponieważ wasze wojsko stoi 
w polu w dobrym ordynku, wydaje się nam, że powinniście 
rozkazać, aby nie atakowało. Zaś wasi nieprzyjaciele uczynią 
z dwóch rzeczy jedną: albo porzucą korzystny szyk, w jakim się 
ustawili, i zaatakują, albo też nie. Jeśli porzucą, wasi ludzie 
wykorzystają swą przewagę liczebną i wówczas niech Bóg roz- 
sądzi. A jeśli nie zechcą przerwać tego szyku, nie ma wątpli- 
wości, że będzie to oznaką, iż się boją. Nadchodzi wieczór i moż- 
na rozsądnie przypuszczać, że wielu Portugalczyków opuści za- 

8 F. Lopes przytoczył relację Pero Lopeza de Ayala (zawartą w Crómcas de 
los reyes de Castilla, Don Pedro, Don Henrique II, Don Juan I y Don Henrique 
III, rozdz. XIII ł XIV), którą uważa za kłamliwą, i dlatego krytykuje kastylij- 
skiego kronikarza. 

9 W miasteczku tym król Kastylii zatrzymał się przez krótki czas i tam właśnie 
przyjął wysłannika króla Portugalii, o czym była mowa w rozdz. XXXIII. 



stępy, tym bardziej że wiemy, jako nie mają pożywienia więcej 
niż na dziś, gdy tymczasem wy, panie, macie go dość, aby pro- 
wadzić waszą walkę nawet przez kilka dni. Tak więc nasza 
opinia jest, aby wasi ludzie pozostali w niezmienionej pozycji, 
oczekując, co uczyni nieprzyjaciel. 

Byli inni rycerze, którzy powiedzieli królowi coś przeciwnego, 
mówiąc, że ma on wielką przewagę nad Portugalczykami, to 
znaczy: pierwszą w tym, że jest jednym z wielkich książąt i kró- 
lów na świecie, drugą, że ma za żonę córkę króla D. Fernanda, 
z której przyczyny ma prawo do królestwa; i jeszcze to, że ma 
ze sobą tylu dzielnych ludzi, wraz z wielu szlachetnymi panami 
z wielkich rodów; dlatego wydaje im się słuszne, aby król za- 
atakował Portugalczyków, i ufają, że Bóg będzie tego dnia po 
jego stronie i da mu szczęście, a jego nieprzyjaciele, którzy się 
zbuntowali przeciw niemu i odważą się dawać mu pole, w koń- 
cu pokajają się za błąd, jaki popełnili w stosunku do niego i kró- 
lowej Beatriz. 

A gdy tak mówili przed królem wszystko, co o tym myśleli, 
był tam pewien rycerz francuski, którego zwali mosse Jean de 
la Lyre, podkomorzy króla francuskiego 10, człowiek w wieku 
sześćdziesięciu lat, który przybył z posłaniem od swego pana 
do króla. A kiedy zobaczył, że król chce wkroczyć do Portu- 
galii, i mówiono, iż nie uniknie się bitwy, nie chciał opuścić 
króla i zginął tam owego dnia. Wysłuchawszy, co mówili jedni 
i drudzy, powiedział do króla: 

— Panie, jestem podkomorzym króla Francji, waszego brata 
i przyjaciela, i jestem już w wieku, jaki widzicie, a oglądałem 
wiele bitew, tak Maurów, jak chrześcijan, gdy byłem za mo- 
rzem. I widząc różne rzeczy, jakie się zdarzały, nauczyłem się 
tego, że jedną z największych przewag, jakie można mieć nad 
nieprzyjacielem, to ustawienie wojska w dobrym szyku, tak 
w wojnie podjazdowej, jak i w bitwie. W dwu bitwach, w ja- 
kich byłem z królem Filipem i królem Janem 11, moimi panami, 

10 Chodzi o Karola VI (1368—1422), który panował od 1380 r. 
11 Byli to: Filip VI, Walezjusz (1293—1350), i jego syn Jan II Dobry (1319—1364), 

którego Czarny Książę wziął do niewoli. 



przeciwko królowi Anglii i księciu Walii, jego synowi12, obie 
przegrali z braku tej dobrej pozycji. I dlatego wydaje mi się, że 
powinniście kazać wykonać plan Pero Lopeza i innych szlach- 
ciców, którzy go popierają. 

Król powiedział, że się zgadza. 
Podobnie mówili inni, iż im się widzi, jako w żadnym wy- 

padku król nie powinien wydawać tej bitwy, podając następu- 
jące powody: 

— Panie, nam się zdaje, że nie powinniście walczyć za nic 
na świecie z tymi ludźmi, którzy są garstką straceńców, co wy- 
ruszyli w pole, aby dalej prowadzić walkę, jaką zaczęli, i, jak 
mówi Pero López, okazują taką pychę, że nie obawiają się śmier- 
ci ani nie cenią życia, a postępują tak, bo tutaj się waży cała 
ich sprawa. Więc z łaski waszej zastanówcie się, panie, i spójrz- 
cie, czy wam honor przyniesie walka z takimi ludźmi jak oni. 
Jeśli wy zwyciężycie, żaden to dla was honor, a raczej będą was 
krytykować niczym wielkiego wojownika, co walczył z małym 
chłopcem. Gdyby się zaś zdarzyło, że zostalibyście pokonani, 
czego oby Bóg nie zechciał, będziecie najbardziej upokorzonym 
królem na świecie, nazywać was będą wszyscy człowiekiem nie- 
rozsądnym, który tak dobrą kompanię jak ta, którą posiadacie, 
zaryzykował przeciw marnej garstce, co żadnego zaszczytu wam 
nie mogło przynieść. Ryzykować tak wielką siłę, jeśli nie ma 
to przynieść korzyści ani zaszczytu, jest rzeczą, której trzeba 
unikać. Wydaje się nam o wiele lepsze, abyście ruszyli z całym 
waszym wojskiem, jak to postanowiliście, i doszli do Santarem, 
a stamtąd do Lizbony. Gdy zaś ruszycie, nieprzyjaciele zaraz 
się rozproszą i bardzo wątpliwe, czy ponownie sformują się tak 
jak teraz. A zanim się połączą, wy przedtem zakończycie to, po 
co przybyliście, to znaczy weźmiecie Lizbonę, aby wziąć całe 
królestwo. I dlatego, panie, uczyńcie łaskę i nie ryzykujcie spra- 
wy już wygranej dla małego zwycięstwa, z którego nie wy- 
ciągniecie ani chwały, ani pożytku. 

12 Chodzi tu o Edwarda III (1327—1377) i jego syna, tzw. Czarnego Księcia 
(1330—1376). Dotyczy to pierwszego okresu wojny stuletniej. Dwie bitwy prze- 
grane przez Francuzów to bitwa pod Crecy (1346) i pod Poitiers (1356). 



ROZDZIAŁ XXXVI 
O radzie, jaką dał D. Joao Afonso Telo, aby jednak bitwa się odbyła, 

na co król się zgodził 

D. Joao Afonso Telo, o którym już mówiliśmy, był przy tym 
obecny, a wysłuchawszy racji, jakie wszyscy przytaczali, zaczął 
mówić zupełnie coś przeciwnego, to znaczy: 

— Mówię wam, panie, że jestem bardzo przeciwny tej radzie 
i przeciwny tym racjom, jakie wam podają; i wydaje mi się, 
że ten, co tak wam doradza, nie kocha waszego honoru ani 
służby. Oni mówią, abyście za nic nie wszczynali bitwy z tymi 
ludźmi, wykazując, że ze zwycięstwa nad nimi nie zyskacie ani 
korzyści, ani chwały. Na ten temat twierdzą dwie rzeczy: jedna, 
że uważają ich już za zwyciężonych, nie tylko zbrojnie, ale że 
będziecie po prostu rękami ich brać; druga, że gdybyście ich 
zwyciężyli, jak powiadają, żadnego zaszczytu ani korzyści wam 
to nie przyniesie. A ja uważam coś zupełnie odwrotnego. Bo 
co się tyczy zwycięstwa, które mają za pewne, zważywszy na 
małą ich liczbę i wielką liczbę naszych zastępów, to nie uwa- 
żam, aby było takie łatwe, jak oni myślą. Tamci bowiem ludzie, 
co się tam zebrali, dobrze wiedzą, jak ich mało i jak nas dużo 
i lepiej uzbrojonych; przeto będą wytrwali w tym, co rozpo- 
częli. A ponieważ to oni nas szukają i nas oczekują w polu, nie 
wydaje mi się, żeby było łatwo ich stamtąd zruszyć tak szyb- 
ko, jak sądzą ci szlachcice; a kto miałby ich zruszyć, będzie go 
to kosztowało nieco mozołu. 

Na to odpowiedział D. Pero Diaz, przeor zakonu św. Jana 13, 
mówiąc: 

— Tak mówicie, bo są Portugalczykami, jak i wy jesteście! 

— Ja — odparł hrabia — nie dlatego tak mówię, ale dlatego 

13 To znaczy zakonu Szpitalników (zwanych również braćmi św. Jana z Je- 
rozolimy). 



że znam większość z nich i nie sądzę, że będą tak łatwi do pod- 
bicia, jak niektórzy mówią. A co do ich pokonania przez króla, 
nie mówcie, że nie będzie zaszczytu i korzyści: bo zwyciężyłby 
króla, choć go tak nie nazywacie, z całą jego potęgą, który mu 
zagradza drogę do królestwa, należnego mu według prawa, 
i zmusza go do wysiłku, jak to dobrze widzicie. A co do tego, 
że jak mówicie, jestem Portugalczykiem, to prawda, że nim 
jestem, i nie martwi mnie to ani się nie uważam za gorszego 
i nie sądzę, że wy będziecie tymi, którzy tego Portugalczyka 
dzisiaj prześcigną i ukażą swoją nad nim przewagę.14 

I zwrócił się do króla, mówiąc: 
— Mówię wam, panie, że gdy zwyciężymy tego człowieka 

i rozbijemy go, nie będzie już miał wyboru ani nigdy więcej 
nie podniesie głowy i pozostawi wam królestwo otworem, a w 
nim już nie powinien przebywać, tylko pozostawić je całe dla 
was. A jeśli tak nie chcecie zrobić, wydaje mi się, że lepiej 
było pozostać w Kastylii, miast przychodzić z tak daleka, aby 
okazać wasze tchórzostwo. A jeśli ci tutaj wam mówią, co jest 
prawdą, że jesteście jednym z wielkich królów i książąt tego 
świata, to jak myślicie, co powiedzą inni na wieść, że z tylu 
ludźmi jak ci, których ze sobą macie, nie odważyliście się z nim 
walczyć? Już wam poczytają za skazę, że gdy wam bitwę wy- 
dano, nie walczyliście z nimi oko w oko, a nawet zwłokę, jaką 
uczyniliście na tę naradę. A tym bardziej gdybyście przejechali 
obok nich nie odważając się walczyć! Z pewnością wielce wam 
to ubliży, jeśli tylko zechcecie się nad tym zastanowić. Bo je- 
szcze gdybyście przejeżdżali koło nich nie widząc ich, nawet 
gdyby byli blisko, moglibyśmy powiedzieć, że nie byliście zo- 
bowiązani ich szukać, ani nie wiedzielibyśmy, czy ich dużo, czy 
mało. Ale mieć ich przed oczami, oczekujących na nas z pieśnia- 
mi i tańcami, i nie odważyć się zaatakować i zebrać ich gołymi 
rękami, to już mi się wydaje przedziwnym powodem do szy- 
derstwa i rzeczą wstydliwą do opowiedzenia. Jeśli chcecie pod- 
bić króla i królestwo, a macie ich przed sobą niczym bydło w za- 
grodzie, to na kiedy odkładacie ten podbój? Raczej powinniście 

14 Joao Afonso Telo miał zginąć tego samego dnia w bitwie, do której na- 
mawiał. 



bardzo Bogu dziękować, że dał ich wam w ręce, abyście mogli 
wywrzeć całkowitą zemstę, tak na wielkich, jak na małych. 
Inaczej, skoro teraz są zuchwali wobec was nie obawiając się 
waszych gróźb, tym bardziej tacy będą potem, gdy zobaczą, że 
się ich boicie i nie odważacie się z nimi walczyć. A jeśli my, 
będąc teraz liczni i dobrze uzbrojeni, obawiamy się walczyć 
z nielicznymi i źle uzbrojonymi, tym bardziej będziemy mieli 
powody się obawiać, gdy przyjdzie nam walczyć z tyloma i tak 
dobrze uzbrojonymi jak my lub nawet może lepiej. Jeśli bo- 
wiem przybędą szlachcice z Beiry, na których czekają każdego 
dnia, i połączą się z nimi, to ten, kto się obawia tych niewielu, 
tym bardziej będzie się obawiał, gdy przyjdą tamci; a jeszcze 
nie mówiliśmy nic o Anglikach, na których oczekują, bo gdy 
oni przybędą i wszyscy się połączą, to będzie powód do ładnej 
narady. Kto teraz na was czeka w taki sposób i nie obawia się 
was, jak to widzicie, pomyślcie, jak będzie was czekał, kiedy 
będzie miał pomoc od takich dwóch stron! Posłaliście im Pero 
Lopeza, by ich zastraszyć tą ilością ludzi, jakich macie ze sobą, 
poza samymi cudzoziemcami, o których mówił, że wystarczą, 
aby ich zniszczyć, a teraz wszyscy, którzy tu jesteśmy, mówi- 
my, że lepiej z nimi nie walczyć. Ale wy, panie, tak czy inaczej 
będziecie musieli z nimi się bić. Bo gdybyście nawet teraz 
przejechali obok nie chcąc walczyć, nie myślcie, że wam pozwolą 
zdążać do Lizbony, jak to niektórzy mówią; będą oni was gonić 
szczekając, aż się zwrócicie ku nim i wydacie im bitwę. Do- 
prawdy, panie, dobry byłby to człowiek, którego takie miasto 
uczyniło królem i tyle dla niego wycierpiało, a który dobrze 
wie, że tracąc je straci królestwo, zaś wam pozwoliłby tak sobie 
iść, by je zdobyć, i nie chciałby umrzeć w jego obronie wraz 
ze wszystkimi ludźmi, jakich ma ze sobą. I tak by on właśnie 
postąpił. Więc jakże lepiej spełnić możecie waszą wolę znisz- 
czenia ich albo gdzie chcecie szukać lepszej okazji niż tutaj, na 
tym polu, gdzie ich macie w małej liczbie, a sami zgromadziliście 
wszystkich waszych ludzi? Wiedzcie, że będzie tak, iż zechcecie 
potem zetrzeć się z nimi na tym polu, gdzie stoicie teraz. Po 
prawdzie przysięgam wam, panie, że gdybym był na waszym 
miejscu i nie chciał nic czynić, jak, zdaje mi się, wy nie chce- 



cię, wolałbym odpoczywać na mojej ziemi, niż wyjeżdżać z mo- 
jego królestwa zebrawszy taką potęgę, jak wyście zebrali, aby 
wraz z nią wystawić się na pośmiewisko moich nieprzyjaciół! 
I taka jest moja rada, a wy możecie odtąd czynić wedle waszej 
łaski. 

I bez wątpienia, prawdę mówiąc, ta rada była bardzo dobra; 
ale Fortuna, która jest wolna i rad nie słucha, już ułożyła spra- 
wy w inny sposób. A choć tutaj i w innych miejscach czasami 
mówimy o Fortunie, zawsze jednak wiedzcie, że chodzi o nie- 
zgłębiony sąd Boski, którego przyczyna i wyroki nie mogą być 
dla nas zrozumiałe. 

Do tych racji hrabiego przyłączyli się inni szlachcice, choć 
niektórzy mówili, aby przełożyć bitwę na drugi dzień. Król 
uznając radę hrabiego za dobrą, kazał, aby szybko się przygo- 
towano i zakończono formowanie do bitwy; jego rozkaz wyko- 
nano bez zwłoki. 

ROZDZIAŁ XXXVII 
O tym, ilu ludzi miał każdy król po swej stronie 

Słuszną rzeczą jest zważyć, jakich ludzi miał każdy po swej 
stronie i jak bitwa została wydana i zarządzona, choć już dłu- 
żej o tym pisaliśmy i słyszeliście, jakie rady każdy król otrzy- 
mał na temat tego, czy wydać bitwę, czy nie, i o tym, że obaj 
zdecydowali, by ją wydać. A gdy przeczytaliśmy na ten temat 
różne opowieści, szczególnie nam się nie podobały te, których 
autorzy na korzyść tej czy innej strony szukali fałszywych po- 
wodów, by wytłumaczyć przeciwność Fortuny. Ale my, jak to 
już powiedzieliśmy, nie zważając na tych autorów, dowiedzie- 
liśmy się tego, co trzeba wiedzieć, to znaczy, ile ludzi w bitwie 
brało udział i jak ją wygrano, jacy dowódcy w niej stawali i jak 
długo trwała oraz kto w niej poległ; w takiej opowieści nie 



należy ćwiczyć się w pięknych wywodach ani używać pokręt- 
nych słów, ale zwyczajnie ujawnić co do obu królów całkowitą 
prawdę o tym, jak wszystko przebiegało. 

Wiedzcie tedy, że wszyscy, którzy kompilowali historie bitew, 
jedni bardziej, inni mniej, ale wszyscy w swych księgach wspo- 
minają o ilości ludzi, którą każdy z królów miał ze sobą, po to, 
aby pochwalić tego, który na to zasłużył, inaczej zwyciężeni 
i zwycięzcy nie zyskaliby żadnej chwały ani potępienia. Tak 
uczyniło wielu z historią tej bitwy: jedni opowiedzieli dokład- 
nie, że król Kastylii wiódł osiem tysięcy włóczni, inni napisali, 
że dziewięć tysięcy i lekkiej jazdy trzy tysiące, i piętnaście ty- 
sięcy kuszników, a piechoty dwadzieścia tysięcy. Niektórzy mó- 
wili, że w sumie było ich sześćdziesiąt tysięcy, inni dochodzili 
do stu tysięcy, a jeszcze inni powiadali, iż była ich taka mno- 
gość, iż stu Kastylijczyków przypadało na jednego Portugal- 
czyka. I tak wszyscy, jedni bardziej, drudzy mniej, pisali, jak 
im się wydawało lub podobało, a nie tak, jak było [...] 

Byli tacy, co aby faworyzować Kastylijczyków, użyli innego 
sposobu, który jest następujący: wymienili liczbę Portugalczy- 
ków o wiele większą, niż była, a milczeli na temat Kastylijczy- 
ków, aby ich hańba 15 nie była wyraźna, bo im większą liczbę 
Portugalczyków podali, tym mniejsza była ich chwała i tym 
mniejsza hańba ich nieprzyjaciół. Tak więc ci autorzy, choć 
dobrze ją znali, nie chcieli podać liczby swoich, a liczbę innych, 
której nie znali, podali jako pewną. I nie po to, aby skrócić lek- 
turę, ani dla dokładności, ale żeby umniejszyć cudzą chwałę 
mówiąc, że Portugalczyków było dwa tysiące i dwieście włóczni 
oraz dziesięć tysięcy pieszych i kuszników; ta różnorodność opo- 
wieści spowodowała, iż dużo mieliśmy pracy, aby się dowie- 
dzieć, jak to było naprawdę (bowiem nie należy twierdzić rze- 
rzy wątpliwych ani ukrywać tego, co pewne). Po co mielibyśmy 
podawać większą liczbę nieprzyjaciół, aby niknąć w ich tłumie, 
albo mniejszą liczbę Portugalczyków, by tym bardziej się chwa- 
lić? — z pewnością tak nie można robić; kronikarz musi być 
bardzo zgodny z prawdą w swoich wywodach, i dlatego dawniej 
nikt się nie ważył opisywać historii, jeśli nie widział, jak się 

15 Kastylia przegrała tę ważną bitwę. 



rozgrywała, albo nie znał jej dokładnie, gdyż historia musi być 
światłem prawdy i świadectwem dawnych czasów. A my, choć 
nie oglądaliśmy wydarzeń, to poprzez liczne badania ksiąg 
z wielkim wysiłkiem i pilnością zebraliśmy to, co najbliższe 
prawdy i z czym większość autorów się zgadza. Dlatego więc 
potępiamy, krytykujemy i uważamy za nic warte jakiekolwiek 
kromki, księgi i traktaty, które z tym, co piszemy, się nie zga- 
dzają.16 

Tak więc, pomijając te oszukańcze historie, aby prawda le- 
piej wyryła się w pamięci i dzielność Portugalczyków nie zo- 
stała zaćmiona poprzez pisma ich zazdrosnych nieprzyjaciół (jak- 
by tym sposobem szukali zemsty), wiedzcie, że ludzi z obu 
stron było tylu, ilu podajemy, a nie więcej: król Portugalii 
miał wszystkiego tysiąc siedemset włóczni, niektórzy niezbyt 
dobrze uzbrojeni, ośmiuset kuszników i cztery tysiące pieszych; 
Razem sześć tysięcy pięciuset ludzi. Kastylijczyków, o których 
mówią, że było ich tyle, iż nie dało się policzyć, nie było więcej 
jak sześć tysięcy włóczni, z Francuzami i Gaskończykami, i in- 
nymi cudzoziemcami, z tymi, co należeli do floty, i z tymi, coc 
pochodzili z miejscowości, które przyłączyły się do króla Ka- 
stylii. Lekkiej jazdy było dwa tysiące, kuszników osiem tysię 
cy, a ludzi pieszych piętnaście tysięcy: tak więc razem było ich 
nieco więcej niż trzydzieści tysięcy. Wozów, o których mówią, 
że ich było ileś tysięcy, nie było więcej jak siedemset, a z nimi) 
wiele zwierząt jucznych, na których wieziono prowiant i broń 
oraz towary, jakie niektórzy kupcy wieźli na sprzedaż. Bydła 
prowadzono ponad osiem tysięcy głów: wołów, krów i owie 
czek, to wszystko w większości zebrane w Portugalii. Armat 
i bombardów, o których mówiono, że ich było wiele — nie 
więcej jak szesnaście. Paziów, poganiaczy mułów i innych słu 
żebnych ludzi było tyle, że widok wojska w całości był czymś 
budzącym zdumienie. 

16 F. Lopes krytykuje tutaj znowu rzeczywiście stronniczą kronikę Pero Lopeza 
de Ayala. 



ROZDZIAŁ XXXVIII 
O tym, jak królowie sformowali swoje szeregi do bitwy 

i z jakimi dowódcami 

Z tymi ludźmi, jakich królowie mieli ze sobą, każdy sformował 
linie bojowe, zgodnie z ówczesnym obyczajem. Powiedzmy od 
razu, że król Portugalii ustawił je pierwszy i czekał na placu 
boju. Tenże ustawił tę niewielką ilość ludzi, jakich miał, 
w dwóch małych szeregach — bo na więcej nie starczyło — na 
płaszczyźnie pokrytej zielonymi wrzosami, w połowie drogi, 
którą mieli przejeżdżać Kastylijczycy. W pierwszym szeregu, 
który zwą awangardą, był konetabl z rozwiniętą chorągwią, 
mając obok dwóch giermków dla jej i jego własnej ochrony. 
W tym szeregu było sześćset włóczni, nie więcej. Na prawym 
skrzydle, które zaczynało się w końcu szeregu, był Mem Ro 
drigues i Rui Mendes de Vasconcelos, i inni dzielni szlachcice 
w wesołej kompanii, którzy dla swej sławy i obrony królestwa 
zamierzali bronić miejsca, na jakim stali; nazwano ich „Skrzy- 
dłem Zalotników"17 i było ich około dwustu włóczni; mieli 
wielką zieloną chorągiew ułożoną wedle woli wszystkich. Z dru- 
giej strony, na lewym skrzydle, byli, wraz z Portugalczykami 
pod wodzą Antao Vasquesa, niektórzy cudzoziemcy, jak mosse 
Jean de Montferrara i Martin Paul oraz Bernardo Solla, a także 
łucznicy angielscy i inni zbrojni, razem również około dwustu 
ludzi. Brakowało zatem w tych skrzydłach, by były kompletne, 
po stu zbrojnych, gdyż jest to regułą, iżby suma ludzi z obu 
skrzydeł równa była ilości tych w awangardzie. A ci z lewego 
skrzydła mieli wielką chorągiew ze św. Jerzym i inne jeszcze 
sztandary. Zarówno awangarda, jak i skrzydła, były usiane 
chorągwiami i sztandarami, jak się komu podobało, bo nie było 
jeszcze wówczas króla herbowego ani innego herolda, który by 
przeszkodził komukolwiek w ich używaniu; w niektórych miej- 

17 Nazwę tę nadano z powodu młodości rycerzy tworzących owo skrzydło. 



scach były również trąbki, zgodnie z potrzebą. Za ludźmi cięż- 
kozbrojnymi obu skrzydeł byli kusznicy i piesi ustawieni w ta- 
kim szyku, aby mogli ich wspomóc lub przeszkodzić nieprzy- 
jaciołom. A za awangardą ich nie było, jako niepotrzebnych 
w tym miejscu. Nie było wówczas pancerzy, po jakich hrabiego 
i innych szlachciców można by rozpoznać, bo jeszcze ich wtedy 
nie używano, ale hrabia miał na sobie krótki serdak z zielonego 
sukna, cały wyszyty różyczkami, a na wierzchu kolczugę, na- 
pierśnik, naramienniki i nagolenice oraz rękawice, jakie zwykł 
nosić ze zbroją, tudzież zawsze przypiętą szpadę i tylczyk 
u pasa, chyba że słuchał mszy. 

Od awangardy do tylnego szeregu, który zwą ariergardą, była 
spora odległość, taka, na jaką pozwalała mała ilość ludzi, tak 
iż w razie niepowodzenia, gdyby zaszła potrzeba, szybko mogli 
się wspomóc. W ariergardzie, której krańce stykały się z awan- 
gardą i która była wzmocniona ludźmi pieszymi i kusznikami, 
było siedemset włóczni i był tam król ze swoją chorągwią, którą 
dzierżył Lopo Vasques da Cunha w miejsce swego brata Gila 
Vasquesa, królewskiego wielkiego chorążego, który znajdował 
się w Beirze wraz z innymi szlachcicami; przy królu stali ci ze 
straży królewskiej i tak samo ci, co chronili chorągwie. Zbroją 
obronną były im hełmy, niektóre z zamykaną łebka, inne nie, 
oraz kaftany płytowe i kolcze, zbrojne spódniczki i nabrzusz- 
niki; broń ofensywna to były włócznie, topory żelazne i ołowia- 
ne, takież siekiery, jeśli komu udało się je zdobyć. Król ubrany 
był w zbroję odpowiednią dla jego bezpieczeństwa, a na wierzch 
nosił jakę usianą podwójnymi wiankami z gałązek, pośrodku 
których widniały herby ze św. Jerzym. Za tą ariergardą znaj- 
dował się obszerny teren, gdzie były tabory, to znaczy: pazio- 
wie, konie, zwierzęta juczne, prowiant, czeladź i wszystko, co 
jest potrzebne do działania wojska. Całość otoczona ludźmi pie- 
szymi i kusznikami, w taki sposób, że na boki ariergardy i na 
ten tabor nikt nie mógł uderzyć nie będąc odpędzony. 

Gdy tak król i konetabl mieli szyk bitewny ustawiony, a słoń- 
ce dzieliło dzień na połowę, co byłoby najlepszym momentem, 
by zacząć bitwę, i gdy Portugalczycy oczekiwali, że Kastylij- 
czycy przypuszczą atak, zaraz gdy tylko ich zobaczą, ci prze- 



jechali i ustawili się naprzeciw lewego skrzydła, w sposób, o ja- 
kim mówiliśmy, zwróceni ku Aljubarrocie. Z tego powodu król 
i konetabl musieli zmienić swoje początkowe szyki, gdy to zwró- 
ceni byli twarzą ku Leirii, i odwrócić się w stronę, gdzie znaj- 
dował się nieprzyjaciel. Awangarda i ariergarda zamieniły się 
miejscami i ta pierwsza ustawiła się na przedzie z tej strony, 
skąd spodziewano się ataku Kastylijczyków. Nie było to wcale 
miejsce korzystniejsze dla Portugalczyków ani nie ufortyfiko- 
wane, nie było wzgórz ani dolin, które by przeszkadzały ich 
wrogom, jak to niektórzy nieprawdziwie w swych księgach 
opowiadają, bo wszystko tam jest równiną, bez przeszkód dla 
żadnej ze stron, którą kopyta zwierząt i nogi ludzi uczyniły 
tak gołą i tak ubitą niczym plac targowy bez źdźbła trawy. 
A przewaga, jaką Portugalczycy mieli, była taka: kiedy dzień 
zaczynał świtać, już król miał swoje szyki ustawione; i ludzie 
tak stali aż do późnego popołudnia, w gorącym słońcu, większość 
bez jedzenia i picia, bo było to w przeddzień Matki Boskiej, 
a w twarze biły im słońce, wiatr i kurz. I z tak marnymi prze- 
wagami oczekiwali wesoło swych nieprzyjaciół! Dlatego właśnie 
mosse Jean de Montferrara mówił do króla: 

— Panie, bądźcie całkiem pewni i nie wątpcie, że wygracie 
tę bitwę; i zważcie, panie, jak to rozumiem: byłem już w sied- 
miu polnych bitwach, ta jest ósma, a mówię wam, że nigdy 
nie widziałem tak wesołych ludzi, choć są tak nieliczni jak ci 
tutaj i muszą tak długo czekać na walkę. 

— Tę nadzieję — odparł król — mam w Bogu, że będzie tak, 
jak powiedzieliście. I obiecuję wam bardzo dobrą nagrodę za 
waszą dobrą przepowiednię. 

A ponieważ w podobnych przypadkach niektórzy mają zwy- 
czaj czynić ślubowanie na swój honor, co nazywają „dewocja- 
mi", nie znaleźlibyśmy na piśmie więcej jak trzy, które z okazji 
tej bitwy uczyniono, to znaczy: młodzieniec Vasco Martins de 
Melo obiecał złapać króla Kastylii lub położyć na nim ręce; 
Goncalves Eanes z Castelo de Vide ślubował, że pierwszy zra- 
ni kogoś swoją włócznią; a Martim Afonso de Sousa obiecał, że 
jeśli Bóg go uchroni w bitwie, to uda się na kwarantannę do 
pani przeoryszy z klasztoru w Rio Tinto, swojej przyjaciółki. 



Tak samo gdy tylko król Kastylii zarządził bitwę, zaraz do- 
kończono formowania szyków, co już przedtem zaczęto. A ufor- 
mowano w taki sposób: ustawiono swoje linie o dwa długie 
strzały z kuszy od linii portugalskich. Pierwszą linię awangardy 
uczyniono podwójną, a było w niej tysiąc siedemset włóczni. 
W jednym ze skrzydeł, którym dowodził mistrz zakonu Alcan- 
tary, byli cudzoziemcy, Gaskończycy i inni w liczbie siedmiuset 
ludzi ciężkozbrojnych, a w drugim skrzydle, którym dowodził 
Pedro Alvares Pereira, mistrz zakonu Calatravy, następnych 
siedmiuset. W pierwszej linii, którą dowodził D. Pedro, syn 
markiza de Villena, konetabl Kastylii, był Diego Furtado, syn 
Pero Gonzalesa de Mendoza, wielki chorąży królewski z cho- 
rągwią o podwójnych herbach Kastylii i Portugalii; wiele było 
innych bander i chorągwi wielkich panów i szlachciców: D. Pera 
Diaza, przeora zakonu św. Jana, D. Juana, syna D. Tello, ku- 
zyna króla, i Juana Fernandeza de Tovar, wielkiego admirała 
Kastylii, i Alvara Gonzalesa de Sandoval, i wielu innych, któ- 
rych zbyt długo byłoby wymieniać. Także wszyscy Portugalczy- 
cy jechali w awangardzie, bowiem okazali się dobrymi sługami 
i byli królowi lojalnymi wasalami; a więc hrabia Joao Afonso 
Telo, którego król zrobił hrabią de Maiorgas, D. Pedro Alvares 
Pereira, jego brat Diogo Alvares, Goncalo Vasques de Azeve- 
do i jego syn Alvaro Gongalves, Garcia Rodrigues Taborda, al- 
kad Leirii, Vasco Peres de Camóes, Joao Goncalves, alkad Óbi- 
dos, oraz inni. 

Tak samo w ariergardzie, w której było trzy tysiące włóczni 
podzielonych po tysiącu w każdej linii, jechali wielcy panowie 
i dowódcy, jak D. Fernando syn hrabiego D. Sancha, Diego Gó- 
mez Manrique gubernator Kastylii, Pero Goncalves de Men- 
doza palatyn królewski, Diego Gómez Sarmento marszałek Ka- 
stylii, i inni liczni panowie i szlachcice uzbrojeni w dobrą i lśnią- 
cą broń, wszyscy z piórami na hełmach, co nadawało im piękny 
wygląd. 

Kusznicy i piesi oraz wszyscy inni ustawieni byli tak, jak 
wydawało się najkorzystniej. Wozy, zwierzęta juczne, paziów 
wraz ze wszelkimi innymi pojazdami ustawiono z tyłu tak, jak 
każdy chciał; nie obawiali się bowiem ani portugalskiej lekkiej 



jazdy, ani innych konnych. A jeśli bardzo źle się sformowali do 
bitwy, jak to niektórzy piszą, aby usprawiedliwić klęskę Ka- 
stylijczyków, winni temu byli wszyscy wielcy panowie w woj- 
sku oraz cudzoziemcy, których Pero López de Ayala chwalił 
przed konetablem jako ludzi bardzo doświadczonych w wojnie. 

ROZDZIAŁ XXXIX 
O imionach niektórych, którzy byli z królem Portugalii, i o tym, 

kogo pasował na rycerza 

Gdy opowiedzieliśmy, jak uformowano się do bitwy, i podaliś- 
my niektórych panów, którzy byli po stronie króla Kastylii, na- 
leży podać i powiedzieć w tym miejscu, kim byli ci, których 
miał ze sobą król Portugalii, co warto tu powtórzyć, chociaż 
już w innym miejscu ich wymieniliśmy. [...] Byli z nim dobrzy 
i lojalni Portugalczycy, choć nie wszyscy jednako wysokiego 
stanu: wielce godny pochwał Nuno Alvares Pereira i Alvaro Pe- 
reira, marszałek wojska; Joao Rodrigues Pereira i Diogo Lo- 
pes Pacheco, i jego synowie, Joao Rodrigues Pacheco (który 
przybył później) i Lopo Fernandes Pacheco, Mem Rodrigues de 
Vasconcelos i Rui Mendes jego brat, zarządca okręgu Entre 
Douro e Minho; Lopo Vasques da Cunha, Martim Afonso de 
Sousa, Vasco Martins de Melo starszy i jego synowie, Vasco 
Martins de Melo młodszy i Martim Afonso, Joao Gomes de Sil 
va, arcybiskup D. Lourengo, doktor Gil de Ossem, doktor Mar- 
tim Afonso z Lizbony, doktor Joao das Regras, Fernao Rodri- 
gues de Sequeira, wielki komandor zakonu Chrystusowego, Joao 
Rodrigues de Sa, wielki komandor zakonu Avis, Joao Afonso de 
Santarem, Afonso Eanes das Leis i wielu innych, których nie 
wymieniamy. Spośród nich król pasował na rycerzy Joao Vas- 



quesa de Almada, Afonsa Peresa de Charneca, brata doktora 
Martima Afonso, Lopo Diasa de Azevedo, Gongalvesa Eanesa 
z Castelo de Vide, Antao Vasquesa z Lizbony, Pedra Eanesa 
Lobato, Joao Lobato, Lopo Afonsa da Avga, Alvara de Rego, 
Goncala Peresa, Rodriga Afonsa de Aragao, Pedra Afonsa de 
Ancora, Joao Gongalvesa Vieira, Dioga Lopesa Lobo, Joao Fer- 
nandesa de Arca, Martima Goncalvesa da Represa, wuja hrabie- 
go Nuna Fernandesa de Morais, Vasca Leitao, Martima Gon- 
calvesa de Faria, Vasco Lobeira, Lourenga Mendesa de Car- 
valho, Pero Lourenga de Tavora, Lopo Soaresa de Mourao, Este- 
vao Vasquesa Filipe, Vasco Martinesa de Goes, Estevao Fer- 
nandesa Chamorro, Rodriga Afonsa Lobo, Nuno Viegasa młod- 
szego, Rui Vasquesa z Castelo Branco, Martima Ichoa i Rui 
da Cunha, komandorów zakonu Santiago, Martima Gomesa, 
komandora [zakonu Szpitalników] w Aljustrel, Vasco Gongal- 
vesa Teixeira, Pera Botelha, Vasco Lourenga Meirinho, Jamesa 
Lourenca Cabeca, Alvara Garcia de Faria, Estevao Lourenga 
Gaio, Estevao Fernandesa Lobo, Dioga Lopesa Lobo, Fernao Lo- 
pesa Lobo. Oni i inni tu nie podani bardzo dobrze służyli kró- 
lowi i wspomógł go Bóg tamtego dnia oraz później, jak we wła- 
ściwym miejscu zobaczycie. 

ROZDZIAŁ XL 
O tym, jak Joao Fernandes Pacheco i Egas Coelho przybyli z Beiry, 

aby być z królem w bitwie 

Już wspomnieliśmy, że król, gdy wysłał hrabiego do okręgu 
Alem-Tejo i kazał wyruszyć z Alenquer, posłał również, aby we- 
zwano szlachciców z Beiry, a mianowicie Goncala Vasquesa 
Coutinho, Martima Vasquesa da Cunha, Vasquesa Martima 
i Gila Vasquesa, jego brata, królewskiego wielkiego chorążego 



oraz Joao Fernandesa Pacheco, Egasa Coelho i innych. W szcze- 
gólności pisał do Joao Fernandesa, że z powodu wielkiego za- 
ufania, jakim go darzy, prosi go, aby wezwał tamtych i innych 
szlachciców i spowodował ich tak potrzebne przybycie, i że tak 
samo jak zgotował podobnie chwalebną rzecz jak bitwa pod 
Trancoso, wydana tamże Kastylijczykom, niech również zgotuje 
przybycie tych szlachciców, aby wzięli udział i w tej bitwie, 
która tak zaszczytna jest dla wszystkich i korzystna dla króle- 
stwa. Pisywał król do niego często, posyłał wielu giermków 
i zawsze otrzymywał odpowiedź, że gorączkowo szykują się do 
wyruszenia; ale najwięcej wieści przychodziło od Joao Fernan- 
desa, który do tego bardzo się gotował. Jakoż codziennie mówiło 
się o nich, a król ciągle miał wiadomości przez posłańców i w li- 
stach, że już są gotowi do wyruszenia. Inni posłańcy, żeby spra- 
wić przyjemność królowi, twierdzili, że znajdują się w dro- 
dze. 

Z powodu tej dużej zwłoki i niepewności, czy przybędą, ma- 
wiał niekiedy król, rozmawiając ze swymi ludźmi, że bardzo 
wątpi w ich przybycie i myśli, że żaden nie przybędzie, bowiem 
minął już miesiąc od czasu, jak ich wezwał. A Diogo Lopes Pa- 
checo, gdy był obecny, odpowiadał: „O innych nie mówię, ale 
jeśli Joao Fernandes jest moim synem, to pewien jestem, że 
przybędzie." 

Joao Fernandes robił, co mógł, aby ich wszystkich zwołać. 
Odpowiadali, że chcą iść razem, a nie pojedynczo, zważywszy 
na czasy wojenne, i że aby się stawić tak, jak należy, nie moż- 
na iść w pośpiechu, tym bardziej na taką bitwę. Ale to była 
wymówka i niechęć do wyruszenia, bo wydawało im się dziw- 
ne, że król ryzykuje z tak nielicznymi ludźmi bitwę z królem 
Kastylii i całą jego potęgą. I ponieważ sprawa była bardzo 
wątpliwa, liczyli, że jeśli król Kastylii zwycięży, co sądzili, że 
się stanie, będą mieli lepszą pozycję, aby mu złożyć hołd w tych 
miejscach, gdzie się znajdowali, niż gdziekolwiek indziej, a gdy- 
by król Portugalii zwyciężył, wszystko do niego należeć będzie 
i nie odczuje braku z powodu ich nieobecności. Tak to właśnie 
dał do zrozumienia Martim Vasques, kiedy król Kastylii tam- 
tędy przejeżdżał i posłał go prosić o oddanie mu Guardy, której 



był alkadem. Odpowiedział posłańcowi, mówiąc: „Powiedzcie 
królowi, aby jechał w dobrą godzinę bronić swojej sprawy, bo 
temu, na korzyść którego Bóg wyda wyrok, przypadnie Guarda 
i wszystkie inne miejsca." 

To, że król Portugalii chciał, aby przybyli, było usprawiedli- 
wione, gdyż byli dzielnymi szlachcicami i na każdą potrzebę, 
a mogli przywieść co najmniej czterysta włóczni i dwa tysiące 
pieszych, nie licząc kuszników, co byłoby dobrą pomocą, skoro 
miał tak mało ludzi, jak miał. 

Joao Fernandes, po częstych ponaglających listach, jakie mu 
król ciągle posyłał, wyczuł, że czas bitwy jest bliski, a słowa 
Martima Vasquesa oraz wszystkich innych były kłamliwe i ob- 
liczone na zwlekanie. Wyruszyli więc wraz z Egasem Coelho, 
z siedemdziesięciu włóczniami i stu ludźmi pieszymi z pawę- 
żami, i zdążali swoją drogą. A z powodu owego ociągania się 
bardzo się zhańbili niektórzy z dzielnych, a specjalnie Gil Vas 
ques da Cunha, tym mianowicie, że w tak świetnej i zaszczyt- 
nej okazji nie przybył objąć swojej służby, będąc wielkim cho- 
rążym królewskim. Tak postąpiwszy, umniejszyli sami siebie, 
a podnieśli wielce honor króla i konetabla, bowiem gdyby się 
pojawili wraz ze swymi siłami, pewne jest, iż wszyscy, Portu 
galczycy i Kastylijczycy, powiedzieliby, iż bez nich nie wygrano 
by bitwy i że im się należy całe uznanie, a to z powodu sławy, 
jaką wówczas mieli wygrawszy tamtą bitwę pod Trancoso. Ani 
oni, gdyby się domyślali, co miało nastąpić z woli Boga, za nic 
na świecie nie poniechaliby wzięcia udziału w bitwie. 

Gdy sformowano szeregi i bitwa była przygotowana, jak mó- 
wiliśmy, a król już nie dbał o to, czy ktoś z nich się zjawi, 
dzielny i godny pochwały Joao Fernandes Pacheco jechał, jak 
mówią, cały dzień i całą noc, przebywając dwadzieścia leguas, 
aby zdążyć na bitwę; niektórzy z jego ludzi, nie mogąc wytrzy- 
mać wysiłku, pozostali rozsiani na drogach. On, aby zdążyć na 
czas, podążył dalej, przejechał przez Porto de MOS i wjeżdżając 
na ścieżkę, którą sam sobie wytyczył, nagle zjechał z góry na 
pole bitwy w pobliżu krańca prawego skrzydła Kastylijczyków, 
którzy nie wiedzieli, kim są ci ludzie ani kto nimi dowodzi: 
gdyby wiedzieli, mogli zadać im bardzo ciężkie straty. Portugal- 



czycy domyślili się, że jest to szlachta z Beiry, i bardzo się ucie- 
szyli. 

Joao Fernandes, widząc, jak mało ludzi mają Portugalczycy, 
których zaraz rozpoznał, kazał grać na trąbkach i z rozwiniętą 
chorągwią rzucił się w ich środek, ku wielkiej radości króla 
i jeszcze większej całego wojska. A gdy zobaczył Diogo Lopesa, 
swego ojca, uścisnął go i wykrzyknął: „Panie ojcze, tutaj jesteś- 
cie?" — jako że lata tak podeszłe nie pozwalają na walkę.13 

A ten odpowiedział sucho: 
— W dobrym momencie przybywacie! A gdzież miałbym być 

i cóż innego mielibyśmy robić, jak nie pomagać temu człowie- 
kowi w obronie królestwa? 

Wówczas Joao Fernandes zaczął rozmawiać z królem, aby do- 
dać mu ducha, i rzekł: 

— Panie, bądźcie bardzo dzielni i niczego się nie obawiajcie 
z powodu wielkiej ilości tych ludzi, jak wiem, że się nie oba- 
wiacie. I mówię waszym ludziom, aby się nie obawiali tego, że 
tamtych jest tak wiele, jak to widzicie. Bo gdybyście ich znali 
[Kastylijczyków] tak, jak ja ich znam, jako że niedawno umy- 
łem ręce w ich krwi, małe znaczenie dawalibyście obawie, jaką 
budzą. Jednej tylko rzeczy musicie się bardzo lękać, to znaczy 
wielkiego mozołu, jaki was czeka, aby wybić tylu, ilu ich jest. 
Gdyż Bóg zechciał zgładzić swoją mocą tych wszystkich, co po- 
legli w oblężeniu Lizbony, a teraz posyła wam tych, abyście ich 
zabijali zgodnie z waszą wolą, bo przyszli po śmierć z waszej 
ręki. 

A mówił to tak beztrosko i z taką miną, jakby bitwa już 
była wygrana: tak iż jego godne pochwał przybycie dodało 
więcej dzielności wszystkim, niż przedtem czuli strachu z po- 
wodu przewagi liczebnej Kastylijczyków. I wszedł z królem 
w szeregi ariergardy wraz z Egasem Coelho, a jego ludzie dołą- 
czyli do innych. 

16 Diogo Lopes Pacheco miał wówczas osiemdziesiąt lat. 



ROZDZIAŁ XLII 
O tym, jak się odbyła bitwa między królami i pobici zostali 

Kastylijczycy 

Na rozmowach, jakie słyszeliście, i na naradach, jakie król miał, 
stracono tyle dnia, że już były godziny popołudniowe, gdy Ka- 
stylijczycy całkiem się przygotowali i ich oddziały ukończyły 
formowanie do bitwy; a były tak liczne i piękne do oglądania, 
że Portugalczycy wobec nich wydawali się niczym biedna gwia- 
zda wobec księżyca w pełni. Konetabl Portugalii jeździł konno 
przed swoją awangardą i skrzydłami tam i z powrotem, 
z tarczą na ramieniu od strony nieprzyjaciół, w obawie przed 
strzałami, jakie z niektórych stron padały z łuków i nie tylko 
tam, bo przelatując również nad szeregami raniły ludzi, pa- 
ziów i zwierzęta z taboru. Czynił tak, aby sprawdzić, czy każdy 
jest na swoim miejscu wedle dobrego i mądrego szyku, w jakim 
ich ustawił; mówił im, aby wszyscy posuwali się bardzo wolno, 
kiedy Kastylijczycy ruszą, a przy zetknięciu stali w miejscu 
zapierając się dobrze nogami; aby trzymali włócznie wyciągnięte 
jak najdalej przed siebie, ściskając je pod pachami, a kiedy 
nieprzyjaciele uderzą, by w nich rzucili włócznie w taki sposób, 
iżby ich unieruchomili, a wówczas niech ich popychają, jak 
tylko mogą, zaś ci z tyłu, co nie będą mogli rzucić włóczniami, 
niech popychają tych, co przed nimi stoją; chwalił ich z miłym 
i wesołym obliczem, zachęcając, aby „nie obawiali się mnogości 
nieprzyjaciół ani gróźb, jakie rzucają oni w swych szyderczych 
okrzykach i wrzaskach, bo to tylko trochę wiatru, który nie- 
bawem ucichnie"; i aby „byli dzielni i waleczni, mając ufność 
w Bogu, w którego służbie tutaj przybyli, w obronie słusznej 
sprawy ich królestwa i świętego Kościoła"; że Matka Boska, 
której święto wypadało nazajutrz, będzie wstawiać się za nimi 
oraz szlachetny męczennik św. Jerzy, jej kapitan i pomocnik. 
Mówił też, że „to jest dobry dzień, jakiego wszyscy pragnęli, 



aby zyskać wiele chwały a ich wielki mozół zakończy się zwy- 
cięstwem". Ze swymi miłymi słowy pełnymi animuszu nie 
przestawał ich odwiedzać, jak długo bitwa się nie zaczęła. A gdy 
tak czynił, zanim zaczęła się bitwa, hrabia D. Joao Afonso Teló, 
który należał do awangardy kastylijskiej, posłał mu przez 
jednego giermka szpadę zdobną herbem w dowód wyzwania. 
Hrabia ją przyjął radośnie, posyłając mu w zamian wojenny 
topór z ołowiu. 

Król, w ariergardzie, gdzie się znajdował, wedle tego, co 
napisał ten doktor19 w rozdziale Post hec Rex Portugalliae, po 
spowiedzi bardzo wcześnie rano uczynionej i otrzymawszy św. 
Sakrament oraz błogosławieństwo arcybiskupa, wziął pobożnie 
znak krzyża świętego w kolorze czerwonym, położył go sobie 
na piersiach i kazał wszystkim uczynić to samo. Wówczas, na- 
śladując Judę Machabeusza, jak mówi ów doktor, zaczął do- 
dawać ducha swoim, mówiąc im: 

— Przyjaciele, panowie, nie zważając na to, że nasi wrogo- 
wie przybywają do nas w wielkiej liczbie, jak to widzicie, nie 
obawiajcie się grozy, jaką budzą, jak już wam mówiłem; ale 
bądźcie dzielni i niczego się nie lękajcie, bowiem dla Boga 
łatwym jest oddać wielkie zastępy w ręce garstki. A ponieważ 
oni do nas przychodzą z wielką pychą i pogardą, po to aby 
nas zniszczyć, ograbić i zabrać nasze żony i dzieci, i wszystko, 
co im w ręce wpadnie, a my walczymy z nimi w naszej obro- 
nie, w obronie królestwa i naszej matki, Świętego Kościoła, 
więc zobaczycie, jako dzisiaj zostaną pobici i rozbici na naszych 
oczach. I dlatego, w imieniu Boga i Matki Dziewicy, której 
święto jest jutro, bądźmy wszyscy dzielni i gotowi do pomsty 
na nich, która jest tak bliska, jak to widzicie. 

Również arcybiskup Bragi, dobrze uzbrojony, mając przed 
sobą wzniesiony krzyż srebrny, z którym miał zwyczaj wizy- 
tować kościoły, nie przestawał działać, chodząc od jednych 
do drugich, dodając otuchy i rozgrzeszając wszystkich, po- 
twierdzając odpusty, jakie papież Urban VI dawał tym, którzy 
występowali przeciw niewiernym schizmatykom, przeciwnym 
Świętemu Kościołowi, mówiąc wszystkim, aby zaraz gdy zaczną 

19 Kilkakrotnie już wspomniany Christophorus. 



atakować przeciwników, nie omieszkali wypowiadać często 
słów Et verbum caro factum est20. Niektórzy nieuczeni prostacy, 
którzy nie zrozumieli tego, zapytali, co to ma znaczyć; inni 
zaś żartując odparli, że to znaczy: „Bardzo drogi21 jest to 
wyczyn." 

— To prawda — ci odparli — ale spodoba się Bogu, że uczyni 
go dziś tanim. 

W wojsku króla Kastylii było zupełnie odwrotnie; bowiem 
tam nie było potrzeby dodawać odwagi nikomu ani otuchy do 
walki, gdyż wszyscy uważali bitwę za wygraną, mając Portu- 
galczyków za pomyleńców i desperatów, że ją chcą podjąć. 
Myśleli tylko o tym, jak ich będą zabijać, i troszczyli się, co 
zrobią z tymi, których wezmą do niewoli. A dwaj biskupi, co 
tam byli, i kilku braci kaznodziejów dawało indulgencje od an 
typapieża wszystkim tym, którzy przeciw Portugalczykom mieli 
walczyć lub pomagać w prowadzeniu z nimi wojny. 

Zanim zaczęto bitwę, niektórzy ludzie piesi portugalscy, w 
liczbie około trzydziestu, ze strachu i słabości serca uciekli od 
taborów, gdzie służyli wraz z innymi w osłonie, i pobiegli do 
Porto de MOS. Ale lekka jazda kastylijska, która krążyła wokół 
taborów, spostrzegła, jak uciekali, i pojechano za nimi. Ci są- 
dząc, że uda im się uciec, ukryli się w jakiejś dolince poro- 
śniętej jeżynami i tam jak wieprze ciosami ich zarąbano, tak 
iż nikt nie umknął. To skłoniło innych ze strony portugalskiej, 
aby nabrali ducha i nie uciekali, bowiem mówili, że raczej wolą 
umrzeć jak mężczyźni, niż zostać zabici w taki sposób jak tamci, 
co zbiegli. 

W tym czasie awangarda nieprzyjaciół, wielce zaopatrzona 
w ludzi i wystarczająco silna, zaczęła szykować się do rozpo- 
częcia bitwy, a dzień już się miał ku zmierzchowi i było po 
nieszporach. Pomimo że byli tak liczni i dobrze uzbrojeni, nie 
odważyli się zaatakować Portugalczyków, zanim nie wystrzelili 
najpierw z bombardów, które ustawili na przodzie, aby ich 
nastraszyć i zmusić do ucieczki. W tych bombardach podło- 

20 Et verbum... (łac.) — A słowo stało się ciałem. 
21 Caro po portugalsku znaczy: drogi, drogo. 



żono ogień i wystrzelono trochę kamieni, niektóre nie przy- 
niosły szkody, inne uczyniły jej nieco. Jeden uderzył w awan- 
gardę konetabla i zabił jednocześnie dwóch giermków, braci, 
oraz jednego cudzoziemca; ta trójka została zabita, a wypadek 
ten wywołał u Portugalczyków wielkie przerażenie i uznano 
go za zły początek. Ale jeden z giermków, widząc, jaki strach 
zapanował, powiedział, że nie ma czego się obawiać; raczej 
powinni uważać to za znak, że Bóg chciał im dać zwycięstwo 
w bitwie, bowiem może ich zapewnić, iż nie minęło osiem dni, 
jak widział dwóch ludzi wchodzących do kościoła i zabijających 
księdza, przybranego w szaty liturgiczne i odprawiającego mszę; 
ponieważ Bogu nie okazali szacunku, Bóg, osądzając ich, nie 
chce, aby tacy źli chrześcijanie mieli swój udział w zwycięstwie 
i chwale, jakie im Pan już zapewnił. Gdy to wszyscy obecni 
usłyszeli i stała się powszechnie wiadoma zbrodnia, jakiej za- 
bici dokonali, uznano ten sąd Boży za wielką zachętę i nabrano 
wielkiej śmiałości, by kontynuować przeciw nieprzyjacielowi 
zaczętą już walkę. 

Wówczas zagrano bardzo głośno na surmach i wśród wielkiej 
szyderczej wrzawy krzyczeć zaczęli wszyscy [Kastylijczycy]: 
„Na nich! Na nich!", a pole zaczęło niknąć pod wielką ciżbą 
nieprzyjaciół: szarżując dumnie, szybko i z pogarda dla śmierci 
jechali Portugalczycy22 z hrabią Joao Afonso Telo na czele, 
który wyprzedzał resztę o długość włóczni, z włócznią w ręku, 
jako dzielny i waleczny rycerz. Gdy tak się posuwali, niektórzy 
zaczęli zostawać w tyle, tak z pierwszej linii, jak z ariergardy 
i obu skrzydeł, zaś ich awangarda, tak długa i z tak długimi 
skrzydłami, że mogła była objąć wojsko portugalskie, stała się 
teraz tak krótka, że awangarda portugalska już miała nad nią 
przewagę. Wojsko kastylijskie tak się stłoczyło ludźmi, że od 
ostatniej linii do pierwszej był tylko rzut kamieniem; a szcze- 
gólnie gęsto było na prawo od drogi, po której zwykle jeździli, 
i w ten sposób awangarda i ariergarda stworzyły całość. Por- 
tugalczycy, gdy zobaczyli ich szarżujących, napełnili serca 
otuchą, aby im stawić czoło i odważnie uderzywszy w surmy, 

22 Mowa o Portugalczykach walczących po stronie króla Kastylii. 



poruszali się krok za krokiem w swym dobrym szyku, konetabl 
na przedzie ze swoją chorągwią i każdy tak, jak mu przyka- 
zano. Ich okrzykiem było „Portugalia!" i „Św. Jerzy!", a okrzy- 
kiem nieprzyjaciół: „Kastylia! Santiago!" Wysunął się Goncalo 
Eanes z Castelo de Vide, który przyrzekł zadać pierwszy cios 
włócznią. Przewrócono go, wspomożono i powstał. Gdy szeregi 
bitewne zetknęły się, uderzano się wzajemnie włóczniami, 
raniąc i odpychając, ile było można, a w tym czasie piesi i ku- 
sznicy rzucali wiele kamieni i strzał, zarówno z jednej, jak 
i z drugiej strony. Jednocześnie lekka jazda nieprzyjacielska 
ponawiała próby wtargnięcia do taborów portugalskich, ale 
znajdowali wszystkich przygotowanych, tak iż nie mogli uczynić 
im żadnej szkody. A jeśli znajdziecie napisane, że Kastylijczycy 
obcięli swoje włócznie i mieli je krótsze, niż zwykle używali, 
to wierzcie w to z pewnością i nie wątpcie, bowiem wielu, 
sądząc, że będą walczyć na koniu, gdy zobaczyli, że bitwa roz- 
grywa się między pieszymi, ucinali je, aby było wygodniej 
posługiwać się nimi, co następnie więcej im przyniosło szkody 
niż pożytku. 

Ale gdy porzucono włócznie, co małą stratę przyniosło je- 
dnym i drugim, i leżały wielkim stosem między walczącymi 
oddziałami, złapano za topory i szpady, nie tak wielkie, jakich 
się dziś używa, ale podobne szpadom lekkim, długie i wąskie, 
które zwano estoques. Po raz pierwszy zaczęto tak walczyć 
obok chorągwi konetabla, gdzie dziś znajduje się kapliczka św. 
Jerzego, którą następnie kazał tam zbudować. Rozgorzała tutaj 
twarda i okrutna walka, takimi ciosami, jakie mają zwyczaj 
zadawać mężczyźni, a nie jak to inni opisują. Po co mówić 
o ciosach, sile czy inne komponować słowa w pochwale dla 
niektórych, po co upiększać historię, tak, aby nikt rozsądny 
nie uwierzył? Po co podawać, miast prawdziwych opisów, 
kłamliwe bajdy? Wystarczy powiedzieć, że z jednej i drugiej 
strony zadawano takie i tak silne ciosy, jak tylko kto mógł 
najlepiej zadać temu, co mu przypadł w udziale; tak więc ci 
liczni, aby ujarzmić nielicznych, a nieliczni, aby się uwolnić od 
swych nieprzyjaciół, walczyli ze wszystkich sił. 

Gdy szeregi kastylijskie tak się stłoczyły, portugalskie — 



małe i gorzej uzbrojone — nie mogły ich powstrzymać; ich 
awangarda przerwała się, a w środek z impetem wtargnęli 
nieprzyjaciele. I ta hurma wielu ludzi, jak mówiliśmy, otwo- 
rzyła wielkie i szerokie wrota, przez które weszła większość, 
a chorągiew króla Kastylii znalazła się obok chorągwi kone 
tabla. Tu najsrożej walczono. Kiedy to zobaczyły skrzydła, któ- 
rymi dowodzili Mem Rodrigues i Antao Vasques, rzuciły się 
na nieprzyjaciół i znalazły się wtedy między awangardą i arier- 
gardą, gdzie jedni i drudzy walczyli z takim zapałem, że brzęk 
broni słychać było bardzo daleko wokoło. A „Skrzydło Zalotni- 
ków", które nieprzyjaciel sądził, że pierwsze rozbije, walczyło 
ze zdwojonym zapałem. Mem Rodrigues został ciężko zraniony, 
tak jak jego brat i liczni szlachcice z tego skrzydła, bardziej 
poszkodowanego niż inne oddziały. 

Król, gdy zobaczył przerwaną swoją awangardę i hrabiego 
w takich opałach, wielce strapiony, a wszyscy inni wraz z nim, 
rzucił się szybko ze swoją chorągwią, krzycząc bardzo głośno: 
„Naprzód, panowie, naprzód! Święty Jerzy! Święty Jerzy! Por- 
tugalia, Portugalia, król wami dowodzi!" I gdy tylko dopadł do 
miejsca, gdzie była najgorętsza walka, porzuciwszy włócznię, 
która nie na wiele się zdawała, bo ludzie byli przemieszni, za- 
czął ranić toporem tak swobodnie i z takim zapałem, jakby był 
zwykłym rycerzem, pragnącym zyskać sławę. Podskoczył do 
niego przypadkiem Alvaro Goncalvez de Sandoval, młody, silny 
i dzielny rycerz, dopiero co ożeniony. Król wzniósł topór, ale gdy 
go opuszczał, by weń uderzyć, Sandoval powstrzymał cios, zła- 
pał topór i tak silnie pociągnął, że mu go wyrwał z rąk, powo- 
dując, że upadł na kolana. Zaraz jednak król się podniósł. 
A kiedy Alvaro Goncalvez podniósł topór, aby weń uderzyć, 
król poczekał na cios i w podobny sposób wyrwał mu go z rąk. 
Ale kiedy chciał uderzyć drugi raz, już Alvaro Goncalvez leżał 
martwy, za sprawą innych obecnych, którzy nie mogli tego 
uczynić szybciej, bo każdy musiał sam się bronić. 

A gdy bitwa stawała się coraz gorętsza i było wielu rannych 
z obu stron, spodobało się Bogu, aby obalono chorągiew Ka- 
stylii wraz z proporcem noszącym dewizę; niektórzy Kastylij 
czycy zaczęli się cofać. Młodzi Portugalczycy, co pilnowali zwie- 



rząt, i wielu innych, co z nimi było, zaczęli krzyczeć wniebo- 
głosy: „Już uciekają! Już uciekają!" I Kastylijczycy, aby nie 
zadać kłamu ich słowom, zaczęli coraz liczniej uciekać. 

ROZDZIAŁ XLIII 
O tym, jak król Kastylii uciekł z pola bitwy i dotarł do Santarem 

Król Kastylii, patrząc na bitwę i widząc, że los był całkowicie 
po stronie Portugalczyków, do tego stopnia, że jego chorągiew 
została obalona i wielu jego ludzi rzuciło się do ucieczki, do- 
siadając wierzchowców, jakie się nadarzyły, aby tym szybciej 
móc uciec, pospieszył — jak ktoś, kto nie jest chory — odje- 
chać zaraz, zanim zobaczy, że całkowicie przegrał bitwę. 
Zsiadł z muła, którego dosiadał, i wsadzili go na konia, którym 
pojechał szybko, w małej kompanii i pełen strachu, wybierając 
drogę prosto na Santarem. Dobry Vasco Martins de Melo, który 
ślubował, że złapie króla Kastylii albo położy na nim ręce, 
pojechał w jego ślady około jedna legua, aby spełnić swoje 
ślubowanie. I sam, bez nikogo, na swoim koniu rzucił się między 
ludzi towarzyszących królowi, aby do niego dotrzeć. Ale roz- 
poznany jako Portugalczyk po krzyżu św. Jerzego, zaraz został 
zabity na skutek swojego nierozsądnego zuchwalstwa. Król po- 
dążał dalej bez zatrzymywania, aż zmęczył się jego koń i dali 
mu następnego. Po przejechaniu jedenastu i pół legua, bo tyle 
było od miejsca, z którego wyruszył do Santarem, dojechał 
tam o północy na tym samym koniu, na którym wjechał był 
do Santarem, kiedy to po raz pierwszy je zdobył. A niewielu 
z nim dojechało, bo zwierzęta nie wytrzymały. Jego ludzie 
zapukali do bram zamku, aby otworzono królowi, ale Rodrigo 
Alvares de Santojo, siostrzeniec Diogo Gomesa, który w zamku 
pozostał na miejscu swego wuja, nie wierząc w to, co usłyszał, 



i wahając się nie chciał otworzyć. Aż sam król mu powiedział, 
by się nie wahał i przyszedł otworzyć. 

Rodrigo Alvares, gdy go poznał po głosie, pobiegł szybko 
otworzyć bramę i król wszedł, jak jechał, z obliczem zakrytym, 
i usiadł na ławie wielce zmęczony, z twarzą, w której nie było 
cienia radości. A że był chory na malarię i tego dnia miał atak, 
choroba dodawała do jego smutku jeszcze bardziej posępny wy- 
gląd. Gdy tak posiedział chwilę, a nikt nie odważył się do niego 
odezwać, wstał szybko i zaczął mówić do siebie chodząc i roz- 
paczając wielce: 

— Boże, jakim złym jestem królem i nieszczęśliwym! O Pa- 
nie, ześlij mi śmierć tu, gdzie jestem, bo nie miałem szczęścia 
umrzeć z moimi ludźmi! — I zbliżając się do ściany, uderzył się 
pięściami po twarzy, po czym, ukrywszy twarz w rękach, oparł 
głowę o ścianę i płacząc mówił tak: — O dobrzy wasale i przy- 
jaciele, jak złego króla i towarzysza mieliście we mnie, który 
was poprowadził na śmierć i nie wspomógł was ani nie okazał 
dzielności! O Boże, dlaczego ci się spodobało zostawić króla tak 
samotnym i pozbawionym tylu i tak dzielnych jak ci, których 
straciłem? Będę żył w strapieniu przez wszystkie dni mojego 
życia i lepsza dla mnie jest śmierć niż życie! O Panie, dlaczego 
dozwoliłeś, by mnie pokonano? I to kto! Zginęło tylu i tak do- 
brych szlachciców! Słusznie mogę powiedzieć, że w złą godzinę 
przybyłem do Portugalii, bo stałem się królem bez poddanych. 

To mówiąc zwrócił twarz ku innym i wydawać się mogło, że 
zasłabł. Podbiegli do niego i powiedzieli: 

— O panie, jakiego ducha dodajecie tym, co pozostali? Czy 
sądzicie, że nie ma już szlachciców i ludzi w Kastylii, którzy 
z Boską pomocą będą mogli odzyskać honor, jaki straciliście? 

A on sądząc, że wszyscy jego ludzie polegli, odpowiedział, 
mówiąc: 

— Gdyby Kastylia była stracona, ale pozostali moi wasale, 
mógłbym odebrać wraz z nimi całą Kastylię i Portugalię. Ale 
skoro cała moja szlachta poległa, straciłem całkiem Portugalię, 
a los Kastylii jest niepewny; więc dla tak poniżonego króla lep- 
sza jest śmierć niż życie. — To mówiąc, usiadł ponownie i po- 
prosił, aby mu zagrzali zupy do zjedzenia. 



Gomes Perez de Vale de Ravanos, który dowodził inną twier- 
dzą zwaną alcacova 23, gdy mu doniesiono o przybyciu króla, za- 
raz tam nadjechał, a zobaczywszy króla tak zmartwionym, że 
ledwie tę zupę mógł przełknąć, zaczął mówić i rzekł: 

— O panie, cóż to za rozpacz i czemu jesteście tacy smutni, 
tak bolesny stan ukazując waszym ludziom? Czy myślicie, że 
to, co wam się teraz przydarzyło, nie przytrafiło się nigdy in- 
nym królom i panom na świecie? Z pewnością nie jesteście 
pierwsi, komu się taka rzecz zdarza. Więc po co popadać w nad- 
mierny smutek, który nie może wam przynieść żadnej pomsty, 
po co tak wielki król jak wy pragnie śmierci, łamiąc serca tych, 
co go słuchają? Wolałbym, abyście mieli silniejszego ducha. 
Bierzcie przykład z króla, waszego ojca 24, który będąc rozbity, 
jak to wiecie, nigdy z tego powodu nie stracił dzielności, raczej 
okazywał, że nie przejmuje się porażką, i przemyśliwał nad tym, 
jak pomścić swój dyshonor, a potem walczył z ludźmi króla, 
swego brata, który przedtem go był pokonał, i osobiście ich roz- 
bił na polu bitwy, tak iż król uciekł; zabrał mu więc królestwo, 
którego obecnie jesteście królem i panem. Bierzcie z niego przy- 
kład. Jeśli teraz zostaliście pokonani, niech nie zamiera w was 
wola, ale czyńcie coś, aby pomścić wasz dyshonor, jak to czy- 
nili inni, którym się przydarzyło podobne nieszczęście. 

Król, gdy to usłyszał, zaczął do niego mówić z drwiną: 
— Staracie się teraz pokrzepić mnie tym, co mówicie? Nie je- 

steście w mocy pokrzepić mnie ani wy, ani ilu was jest tutaj, 
cokolwiek byście mówili, bo jedne rzeczy niepodobne są do 
drugich. Myślicie, że nie wiem, jako wielu królom i panom już 
się zdarzyło to, co teraz mnie się przydarza? Nie jestem tak 
głupi, żebym tego nie wiedział. A gdy mówicie, że coś podob- 
nego przytrafiło się mojemu ojcu, to jest to prawdą. Ale proszę, 
powiedzcie mi, przez jakich ludzi mój ojciec został pokonany? 
Był to książę Walii, bardzo wielki pan i tak szczęśliwy, że wal- 
czył z królem Francji, zwyciężył go i zabrał jeńcem do Anglii. 
A jacy ludzie pokonali mego ojca? Anglicy, którzy są kwiatem 
kawalerii całego świata i gdyby mnie pokonali, honor by mi to 

23 Alcacova znaczy warownia. 
24 Chodzi o Henryka de Trastamara, panującego jako Henryk II. 



przyniosło. A kto mnie pobił i rozgromił? Uczynił to Mistrz za- 
konu Avis z Portugalii, który nigdy w swoim życiu nie dokonał 
czynu wartego opowiedzenia. A jacy ludzie mnie pokonali? Byli 
to „strzyżeni" 25, i nawet gdyby Bóg uczynił mi łaskę, iżbym 
ich wszystkich powiązał sznurami i własną ręką obciął im gło- 
wy, jeszcze mój dyshonor nie byłby pomszczony. Dlatego was 
proszę, abyście nie próbowali mnie tak pokrzepiać ani nie czy- 
nili takich porównań, bowiem jedna rzecz niepodobna jest dru- 
giej. 

Przestali więc o tym mówić i król kazał zaraz wyruszyć. 

ROZDZIAŁ XLIV 
O tym, jak król Kastylii odjechał z Santarem i udał się 

do swego królestwa 

Jako że ci, co doznali klęski, bardziej poddają się strachowi niż 
inni ludzie, obawiał się król i pewien był tego, że gdyby pozo- 
stał tam większą część nocy, mógłby doznać jakiejś wielkiej 
szkody, kazał więc, aby natychmiast przygotowano mu jakąś 
barkę, którą chciał szybko dopłynąć do Lizbony. I zaraz na nią 
wsiadł z kilku swymi ludźmi. Twarz miał zakrytą i paliły się 
przed nim cztery bardzo niskie pochodnie. Następnego dnia, 
który był świętem Marii Panny, w godzinie zwanej terca przy- 
był pod miasto; tego dnia i następnego przebywał na nawie Pera 
Afonsa. A w czwartek, dnia siedemnastego sierpnia, odpłynął 
do Sewilli na galerze, której towarzyszyły cztery inne. Reszta 
floty została, bowiem im rozkazał, aby nawy i galery powróciły 
do Kastylii, kiedy czas będzie ku temu sposobny. 

25 ,,Strzyżeni" (Chamorros) — pogardliwe przezwisko nadawane przez Ka- 
stylijczyków Portugalczykom, gdyż ci mieli twarze ogolone i nosili krótkie 
włosy. 



Król przybył do Sewilli w nocy, obawiając się lamentów 
i płaczu ludności. Ale gdy się dowiedziano następnego dnia, że 
przybył i w jaki sposób, wielu czcigodnych mężczyzn i pań 
w mieście uczyniło taki lament z powodu swych synów, mężów 
i innych krewnych oraz panów, że bolesne było na to patrzeć. 
Do tego stopnia, że kiedy to się przeciągało i to bardzo głośno, 
król doznał takiego zmartwienia i smutku, że jakby zakłopota- 
ny opuścił to miasto i udał się do Carmony, o sześć leguas stam- 
tąd. 

Wiedzcie teraz, że w tym dniu kiedy przybył do Sewilli, na 
terenie składów nabrzeżnych znajdowali się jeńcy portugalscy, 
pojmani z naw z Porto podczas bitwy morskiej pod Lizboną. 
A ci, którzy ich pilnowali, kazali im zamiatać i czyścić dom, 
w którym miał się zatrzymać król. A gdy tak zamiatali salę, 
gdzie właśnie znajdował się król, przyszedł pewien giermek 
i kopnął silnie jednego z Portugalczyków, mówiąc: 
— Szybciej zamiatać, skurwysynu rogaty! 
A król gdy to zobaczył, bardzo się rozgniewał na niego i po- 
wiedział: 

— Zostaw ich, zostaw ich, bo złą wybrałeś godzinę! Portugal 
czycy są dzielni i lojalni i nie powinieneś im czynić nic złego. 
Tych, co byli w mojej kompanii, widziałem, jak umierali na mo- 
ich oczach; to moi ściągnęli mi z głowy koronę. 

Na to nikt nic nie odpowiedział ani nie uczyniono im już 
więcej nic złego. Następnego dnia król kazał ich uwolnić, co za- 
raz uczyniono. 

Król był ubrany na czarno, czernią przybrano jego łoże i stół, 
jako tego, który pośród królów świata uważał się za najnie- 
szczęśliwszego. Wszystkie osoby, które doznały strat w tej bit- 
wie, tak mężczyźni jak kobiety, jeśli do niego przychodziły, do- 
znawały dobrego przyjęcia oraz łask. 

Tak się stało, że złe nowiny, które szybko się wszędzie roz- 
chodzą, dotarły zaraz po przegranej bitwie do miejsca, gdzie 
królowa D. Beatriz się znajdowała 26; cała Kastylia bardzo się 
zdumiała. Gdy usłyszały je królowa i osoby, które miały za za- 

26 Królowa znajdowała się w Avila. 



danie nieustannie odmawiać modlitwy, jak to mówiliśmy 27, zaraz 
przerwały modły i zaczęły biadać oraz czynić pokutę, a królo- 
wa upadła na ziemię niczym martwa, co wielki wywołało la- 
ment. 

Ci z miasta, kiedy to usłyszeli, również zaczęli swoje biadania. 
Nie tylko w tym miejscu, ale w całej Kastylii podniosła się tak 
wielka wrzawa i zapanowała taka żałoba, że nie było mężczyz- 
ny ani kobiety, którzy by w niej nie brali udziału, zarówno z po- 
wodu martwych, jak i żywych, bowiem jeszcze nie wiedziano, 
kto się uratował. A gdy odprawiono żałobę w miejscu, gdzie się 
znajdowała królowa, ludzie się wzburzyli niebezpiecznie, w spo- 
sób nieopanowany i ze wściekłym gniewem. A że wielu utrzy- 
mywało, jakoby król poległ, mówili, żeby zaraz zabić królową 
oraz wszystkich Portugalczyków, co z nią byli. I wielu utwier- 
dziło się w tym zamiarze, a rozpacz w mieście oraz łzy ludu 
z powodu przegranej bitwy były tak wielkie, że niektórzy uwa- 
żali go za dobry. Na to pojawił się arcybiskup i powiedział: 

— Przyjaciele, uspokójcie się, na Boga, i nie chciejcie czynić 
takiej rzeczy; bowiem nowiny, jakie tu niektórzy rozpuszczają, 
nie są bardzo pewne. A gdyby tak nie było, wyniknęłoby z tego 
wielkie zło i niebezpieczeństwo, a to dlatego: jeśli król jest 
żywy i wzięty do niewoli, można temu zaradzić; lepiej wtedy 
będzie, by jego żona żyła oraz ci, co są z nią, niż gdybyście ich 
zabili w złości, a nie ponoszą przecież winy. Jeśli król poległ, 
jak mówią, i nie może być zwolniony, będziecie mieli dość cza- 
su, aby uczynić, co zechcecie, bez szkody dla was. Dlatego uspo- 
kójcie wasze serca, aż się dowiemy, jak jest naprawdę. Wów- 
czas uczynimy, co nam się wyda najlepsze dla korzyści i honoru 
królestwa. 

Po tych słowach i innych dobrych racjach, jakie im arcybi- 
skup wówczas podał, uspokoił się lud i nic więcej nie uczyniono. 

Rycerze i inne osoby, które z królem nie były w bitwie, 
i wielu z tych, co brali udział w bitwie, a uratowali się, wszyscy 

27 W rozdziale XLI zatytułowanym: jakie osoby miały polecone, aby się rno- 
dliły do Boga za powodzenie króla, kronikarz opisuje, że królowa poleciła wy- 
branym damom i dziewczętom ze swojego dworu, aby nieustannie się modliły 
za pomyślność króla Kastylii. Modłów nie wolno było przerwać ani na chwilę 
i królowa często sprawdzała, czy jej polecenie jest ściśle wykonywane. 



udali się do Valladolid, gdzie król postanowił zwołać kortezy. 
Tam powziął zamiar, aby szukać ludzi wszędzie, gdzie tylko 
można, i zawiadomić króla Francji o tym, co nastąpiło, prosząc 
o pomoc w ludziach oraz pieniądzach dla obrony swoich kró- 
lestw i aby znowu wkroczyć do Portugalii. Pospieszył się z tym 
król Kastylii, bowiem się dowiedział, że gdy tylko został roz- 
bity, król Portugalii wysłał listy do króla Anglii, a specjalnie 
do księcia Lancaster, żonatego z D. Konstancją, córką króla 
D. Pedra Kastylijskiego, z którego powodu książę zwał się kró- 
lem Kastylii; w listach zawiadomił go, że król Kastylii został 
pobity w polu, że stracił większość i najlepszych swoich ludzi 
i że obecnie jest czas, aby ten zabrał królestwo, jako że jego 
nieprzyjaciel został pokonany i brak mu teraz wojska; tym bar- 
dziej, że ma Portugalię do pomocy, z wielu ludźmi i z dobrą 
wolą. W ten sposób mógłby szybko osiągnąć swój cel, więc niech 
tylko nie zwleka. Dlatego, jak mówiliśmy, król Kastylii pospie- 
szył z wysłaniem wiadomości o wszystkim do króla Francji 
i antypapieża, za którym się opowiedział. Niech więc czeka na 
odpowiedź i zbiera swoje wojsko aż do końca roku; a my 
powrócimy do króla Portugalii, którego pozostawiliśmy walczą- 
cego, bo bitwa nie była jeszcze całkiem wygrana. 

ROZDZIAŁ XLV 
O tym jak wygrano bitwę i kto w niej poległ 

Podczas trwania bitwy, jak to mówiliśmy, i gdy walka była 
zacięta, a król Kastylii uciekł, zaczęło się jasno okazywać, że 
bitwa jest przesądzona, jako że chorągiew nieprzyjacielską oba- 
lono i poległa wielka ilość Kastylijczyków oraz większa część 
złych Portugalczyków, którzy postępowali w awangardzie na 
przedzie. A gdy król i konetabl walczyli zwyciężając, co już 



całkiem było oczywiste, powiedział król do konetabla, aby wspo- 
mógł ludzi pieszych z ariergardy, bo znaleźli się w wielkim 
niebezpieczeństwie z powodu wielkiej ilości Kastylijczykow, 
którzy na nich nacierali. I tak było rzeczywiście, gdyż D. Gon 
zalo Nunes, mistrz zakonu Alcantara, jechał ze sporym zastępem 
lekkiej jazdy na plecach Portugalczyków i atakował ostro lu- 
dzi pieszych oraz kuszników, którzy tam zostali postawieni, aby 
bronić taborów. Ci bronili się strzałami i włóczniami i dlatego 
ci z jazdy nie mogli im uczynić wiele szkody, raczej ją sami po- 
nosili, padając poniektórzy od strzałów z kuszy i rzutów włóczni. 
A ten atak był o tyle dla Portugalczyków korzystny, że piesi 
z tej strony, choćby chcieli, nie mogli uciec i siłą rzeczy musieli 
się bronić. Później Kastylijczycy spostrzegli się, że była to rzecz 
źle pomyślana, gdyż nie pozostawiono nieprzyjacielowi furtki, 
przez którą mógłby uciec. I zaraz konetabl na rozkaz króla ru- 
szył ku ariergardzie na piechotę, tak jak stał, a z powodu wiel- 
kiego utrudzenia nie mógł tam dojść szybko, a nie miał wierz- 
chowca, na którym mógłby pojechać. Pero Botelho, wielki ko- 
mandor zakonu Chrystusowego, jechał na dobrym koniu i gdy 
zobaczył hrabiego idącego na piechotę, zsiadł z konia i oddał mu 
go, a hrabia podziękował mu miłymi słowy, dosiadł konia i po- 
jechał do pieszych w ariergardzie; znalazł ich w wielkim nie- 
bezpieczeństwie z powodu silnego natarcia Kastylijczykow, któ- 
rych było tak wielu, że Portugalczycy już się chcieli poddać, 
kiedy tam przybywał. Zaraz jednak spodobało się Bogu dodać 
im ducha, tak iż piesi zaczęli stawiać o wiele większy opór, aż 
Kastylijczycy już nie mieli odwagi się zbliżyć do ariergardy. 
A niebawem Joao Rodrigues de Sa i inni dołączyli do hrabiego. 
Wówczas Kastylijczycy zobaczyli, że ich pan uciekł i prze- 
grywają bitwę w różnych miejscach, stracili więc całą nadzieję 
i ochotę do walki i zaczęli zawracać, opuszczając pole bitwy, tak 
iż w krótkim czasie opuściła waleczność tę wielką masę ludzi, 
bowiem bitwa nie trwała dłużej jak małe pół godziny, aż oka- 
zała się całkiem przegrana. Teraz można było widzieć jednych 
dosiadających takich wierzchowców, jakich dopadli, nie pyta- 
jąc, czyje są, aby szybko uciec w bezpieczne miejsce. Inni po- 
rzucali broń, aby łatwiej móc uciekać; ci, co uciekali na piechotę, 



zdejmowali zbroje, aby lżej im było uciekać; wielu odwracało 
na wywrót kaftany, aby ich nie poznano, ale potem zdradzał ich 
język, co powodowało, że ich zabijano. Ci, co mieli marne konie, 
i inni, którzy z powodu zmęczenia nie mogli uciekać tak, jakby 
chcieli, schodzili z dróg i kryli się w lasach; ale że nie znali 
drogi, błądzili po okolicy, a ludzie tej ziemi, którzy nadbiegli 
następnego dnia, uczynili wielkie wśród nich spustoszenie. Jeśli 
komuś udało się obronić, nadchodzili inni z boku i zabijali go. 
Na próżno się wysilali ci, co się chcieli ukryć, bowiem nie było 
tam dużych lasów ani miejsc, gdzie by się mogli schować, gdyż 
wokół było płaskie pole. Dlatego mieszkańcy Alcobagy i okoli- 
cznych miejsc, oczekujący ich w różnych punktach, tylu ich 
kładli trupem co podczas bitwy, pozbawiając ich życia w różny 
sposób, gdyż nikogo nie oszczędzali: wieśniak łapał i zabijał 
siedmiu czy ośmiu Kastylijczyków i nie mieli mocy mu się 
przeciwstawić. A jeśli ktoś chciał uratować życie jakiemuś zna- 
jomemu, czy to Kastylijczykowi, czy Portugalczykowi, z tych, 
co przeciw królestwu wystąpili, nie mógł tego uczynić: siłą mu 
go wyrywali z rak i zabijali, nawet jeśli go bronił, i to nie tylko 
ktoś niskiej kondycji, ale osoby znaczne; tak uczyniono z Diogo 
Alvaresem Pereirą, gdy go pilnował Egas Coelho. Bowiem gdy 
król, po zwycięskiej bitwie, zobaczył przed sobą Dioga Alvaresa 
Pereirę, brata konetabla, dwukrotnie go zawołał po imieniu po- 
znawszy go z tyłu, jako że szedł bez hełmu. On, gdy usłyszał, 
że go wołają, odwrócił twarz, aby zobaczyć, kto go woła, a król 
przyspieszył kroku, przycisnął go do piersi i rzekł: „O, Diogo 
Alvaresie, tu jesteście? Sądzę, że jestem dziś lepszym dla was 
przyjacielem, niż wy mi byliście sługą." W tym momencie 
usłyszano krzyk, że zabijają konetabla; ale tak nie było. Król 
jednak szybko udał się w tamtym kierunku, zostawiając Diogo 
Alvaresa pod opieką Egasa Coelho. Ale jacyś wieśniacy, widząc 
na nim herb Kastylii, zaraz go tam zabili, nie słuchając żadnej 
dobrej racji. 

Król, zmęczony po wielkim mozole, wyciągnął się, gdzie po- 
padło, aby nieco odpocząć, oczekując na jakiegoś wierzchowca, 
którego mógłby dosiąść; obok miał jeńców, D. Pedra de Castro 
i Vasca Peresa de Camoes. Gdy leżał w ten sposób, nadszedł 



Antao Vasques, rycerz owinięty w chorągiew króla Kastylii, 
a kiedy się znalazł przed królem, zaczął tańczyć z radości, choć 
nie było żadnej muzyki. A gdy się zmęczył, odwinął z siebie 
chorągiew i położył ją na kolanach króla, mówiąc: „Panie, weź- 
cie tę chorągiew największego wroga, jakiego mieliście na świe- 
cie." Król, uśmiechając się, kazał ją schować i nic nie odpowie- 
dział na te słowa. Lourenco Martins de Avelar, który był przy 
tym, powiedział, że to on ją strącił, i tak samo inni, chwaląc się, 
ale nie dowiedziano się na pewno, kto to uczynił. 

Gdy o tym mówiono, nadszedł paź królewski z koniem, pro- 
wadząc na mule jako jeńca jakiegoś giermka kastylijskiego, 
z ostrogami w ręku i obróconym na wywrót kaftanem, aby nie 
być rozpoznanym, w strachu, by go nie zabito. Kiedy król go 
zobaczył, a widząc, że jest człowiekiem znacznym i silnie zbu- 
dowanym, zapytał, dlaczego dał się pokonać przez takiego mło- 
dzieńca. Odpowiedział, mówiąc: 
— Lepiej, żeby mnie złapał ten młodzieniec, niż gdyby mnie 
zabił najlepszy rycerz, jakiego mieliście w waszych zastępach. 
Król odrzekł na to: 

— Mówię wam, że uczyniliście bardzo dobrze; a teraz chcę 
wam dać większy zaszczyt, niż wam dał ten, co was złapał. 

Kazał mu wówczas jechać za sobą wraz z paziem, aby mu 
pokazać zabitych i dowiedzieć się, czy znał któregoś. Kiedy ich 
odwracano i poznawał niektórych z owych panów i szlachciców 
kastylijskich, zsiadał z muła i czynił wielki nad nimi lament. 
Tak przejechał z królem kawałek pola, wskazując na tych, któ- 
rych znał. 

W taki to sposób, jak opowiedzieliśmy, spodobało się Bogu 
i Jego przemożnej Matce dać zwycięstwo w bitwie Portugal- 
czykom i uwolnić ich od nieprzyjaciół; ci ostatni zaś, widząc, że 
powóz ich króla jest porzucony i ludzie już zaczęli go grabić 
nadjechali licznie na koniach, aby zabrać srebrną zastawę oraz 
srebro z kaplicy, co spowodowało wielki tumult i śmierć kilku 
Portugalczyków; między nimi został tam zabity Mendes Afon- 
so z Beja i inni, którzy uratowali się w bitwie, a Kastylijczycy 
zabrali wiele sztuk zastawy, której część po drodze pogubili. 
Portugalczycy zaczęli chwytać różne rzeczy, czego im nikt nie 



bronił; niektórzy przewracali ciała bez duszy szukając czegoś, 
co mogłoby im się przydać. A wielu z tych, co leżeli martwi, 
nie miało żadnej rany. Znaleziono tam wielkie bogactwo w sre- 
brze, złocie, klejnotach i różnorodnych ozdobach, jakie — we- 
dle tego, czego się spodziewano — zabrał ze sobą taki król 
i tacy panowie, jacy tam przybyli, i to nie po to, aby zawrócić 
po rozpoczęciu bitwy, lecz po to, by pozostać w królestwie 
i umocnić się w nim jako swoim. Również zabrali konie i muły, 
i inne zwierzęta juczne oraz broń i wiele innych wartościowych 
rzeczy, które długo byłoby wymieniać; król niczego nie odbie- 
rał tym, co brali. 

W bitwie tej król Kastylii doznał bardzo wielkich strat, za- 
równo wśród hrabiów, mistrzów zakonów, wielkich panów, jak 
i szlachciców i ludzi średniego stanu oraz zwykłego ludu w wiel- 
kiej liczbie. Ale ponieważ różni autorzy nie są zgodni co do 
ilości poległych, pisząc, że poległo wiele tysięcy i dużo dowód- 
ców, nie podając ich imion, my, którzy zamierzamy podać to, 
co prawdziwe, nie faworyzując żadnej strony, nie zajmiemy się 
liczbami, jakie przytoczyli, poza najmniejszą, którą król wy- 
mienił w liście do miasta Lizbony, mówiąc, że tych, co tam pole- 
gło, miało być do dwu tysięcy pięciuset włóczni, czyli większość 
tych, co tam byli, oraz dowódcy tacy jak: D. Pedro, syn markiza 
de Villena, prawowity prawnuk króla Aragonu; D. Juan, pan 
na Aguyllar i Castańeda, syn hrabiego D. Telo; D. Fernando, 
syn hrabiego D. Sancho; D. Pero Diaz, przeor zakonu św. Jana; 
hrabia de Villialpando, Juan Fernandez de Tovar, wielki ad- 
mirał Kastylii; Pero Gonzalvez de Mendoza, palatyn królewski, 
Diego Gomes Manrique, wielki gubernator Kastylii, D. Gonzalo 
Fernandez de Córdova, Pero Gonzalvez Carillo, marszałek Ka- 
stylii, Juan Perez de Godoy, syn mistrza zakonu Calatravy, 
mosse Jean de la Lyre, rycerz króla Francji [itd., itd., Lopes wy- 
mienia poległych spośród kastylijskiej i portugalskiej szlachty]. 

Spośród Portugalczyków polegli w bitwie: Vasco Martins de 
Melo, Młodszy Bernardo Solla i Martim Gil z Coreixas oraz 
mosse Jean de Montferrara. Innych osób niższego stanu oraz 
pieszych, a także tych, co zginęli przy grabieży powozu królew- 
skiego, kiedy Kastylijczycy powrócili, aby zabrać zastawę króla 



Kastylii, padło około pięćdziesięciu. A bitwa ta odbyła się w po- 
niedziałek, czternastego sierpnia, tysiąc czterysta dwudziestego 
trzeciego roku.29 

ROZDZIAŁ XLVI 
O tym, jak król opuścił pole bitwy i udał się do Alcobaca 

Gdy bitwa odbyła się tak, jak to opowiedzieliśmy, i zrobiło się 
bardzo późno, konetabl zatroskał się o to, by ustawić nocną straż 
w obozie, o czym nikt przedtem nie pomyślał. A że się tym 
zajmował, zrobił się już późny wieczór, kiedy udał się do namio- 
tu króla. Gdy obecni mówili wiele na temat bitwy, uznając ją 
wszyscy za zdarzenie cudowne, i wielkie dzięki czynili Bogu, 
że zechciał w swej łasce tak to zarządzić, konetabl stwierdził 
wówczas przed królem, co następuje: że widział mężczyznę ze 
strony kastylijskiej, dobrze uzbrojonego i na koniu, i że po 
stroju oraz sposobie, w jaki do niego zwracali się ci z obozu, 
wydawało mu się i uważa, że nie ma wątpliwości, iż był to 
D. Pedro Alvares Pereira, mistrz zakonu Calatravy, jego brat; 
a gdy tak jeździł między innymi ludźmi, zobaczył w powietrzu 
lecącą ze strony portugalskiej włócznię, nie bardzo wysoko nad 
ziemią, tak iż mógł to również być strzał z kuszy, a włócznia 
ta uderzyła tego człowieka, o którym sądzi, że był jego bratem, 
i upadł on na ziemię, a więcej go nie zobaczył; król uznał to 
za dziwne i wszyscy to słyszeli, później zaś mówiono o cudzie, 
gdyż nigdy go nie znaleziono żywym czy umarłym na polu bit- 
wy ani w innym miejscu. 

Hrabia jeszcze nic nie jadł, a nie znaleziono jego zwierząt 
jucznych, by mu przygotować jedzenie. Król, dowiedziawszy się 
o tym, kazał mu podać bardzo dobrą wieczerzę; zaś tę wiecze- 
rzę można nazwać bardzo smaczną i przyjemną! 

28 To znaczy w 1385 r. 



Następnego dnia pojechał hrabia z pobożną pielgrzymką do 
Świętej Panny Marii z Ourem; zaraz też objął to miejsce w po- 
siadanie, bo król dał mu je w nagrodę, obiecując hrabstwo. Wte- 
dy powrócił do obozu. Ludzie mówili, że powrócił, aby pocho- 
wać swego brata, ale to nie jest prawda, gdyż tego nigdy więcej 
nie widziano żywym ani umarłym.29 

Król pozostał przez trzy dni na polu bitwy, jak było w zwy- 
czaju po takich bojach; ale z powodu fetoru poległych, który 
był znaczny, i ponieważ nie było potrzeby przebywać tam dłu- 
żej, rozkazał wyruszyć w drogę. Kazał jednak najpierw pocho- 
wać hrabiego D. Joao Afonso Telo, który doradził królowi Ka- 
stylii, aby odbyła się bitwa, i nikogo więcej. Inni zaś leżeli na 
polu, niektórzy nadzy, bez żadnych szat, bowiem wieśniacy i lu- 
dzie z okolicy nie pozostawili na nich niczego; i tak dobrze, że 
ptaki, wilki albo psy nie pojawiły się, aby ich pożreć. 

Potem król odjechał ze swoim zastępem, który był obficie za- 
opatrzony w pożywienie oraz w konie, broń i zwierzęta juczne, 
w wiele klejnotów ze srebra i złota, z wielkiego i bogatego 
łupu, jaki znaleźli u nieprzyjaciół, tak w namiocie króla Kastylii 
i [w namiotach] tych panów i szlachty, co przybyli w jego kom- 
panii, jak również na terenie wielkiego obozu; a każdy brał tyle, 
ile zdołał znaleźć. Król ani konetabl nikomu nic nie kazali za- 
bierać ani z dobrawoli, ani pod przymusem, mimo że były tam 
rzeczy wielkiej ceny i wartości. Wyjątkiem było Drzewo Krzy- 
ża Świętego, które miał Alvaro Goncalves de Alfena, giermek 
konetabla, znalazłszy je w kufrze z wielu innymi skarbami, kie- 
dy pomagał łupić kaplicę króla Kastylii; było ono osadzone 
w złotym krzyżu, mającym z jednej strony cztery drogie ka- 
mienie, a z drugiej mały krzyż w ramieniu tego dużego. Gdy 
giermek otworzył wieczko i wydobył mały krzyż, zobaczył, że 
pod nim jest Drzewo Krzyża Świętego; zaraz je rozpoznał, bo 
zanim zaczęła się bitwa, poszła fama w obozie Portugalczyków, 
iż król, ich wróg, ma w swojej kaplicy Drzewo Krzyża Świętego 
zabrane z Burgos. A ponieważ konetabl nosił na swej chorągwi, 

29 Wydaje się, że kronikarz myli się w tym miejscu, a może celowo pisze 
nieprawdę: niewątpliwie Nuno Alvares Pereira chciał pochować swego brata, 
mimo że uważał go za zdrajcę, nie chciał jednak, aby się o tym dowiedziano. 
Jego próba wybadania króla w tym względzie opisana jest powyżej. 



jako cenną dewizę i znak niosący zwycięstwo, figurę Jezusa 
Chrystusa na Drzewie Krzyża Świętego, spodobało się Panu Je- 
zusowi, by się dowiedział, jako ów giermek znalazł relikwię. 
Konetabl, który bardzo pragnął ją posiadać, kazał go zaraz za- 
wołać i miłymi, łagodnymi słowy prosił go bardzo, aby mu 
oddał święty relikwiarz, obiecując za to wiele łask. Giermek 
oddał mu go z taką dobrą wolą, z jaką go konetabl poprosił; 
i tak wszedł w jego posiadanie. 

Król udał się w drogę do Alcobaca, odległego o trzy leguas, 
i rozłożył obóz przy moście nad Chacudą, nie opodal klasztoru. 
Znaleziono tam wielu Kastylijczyków martwych, z tych, co 
uciekali, bo zagrodzili im drogę w tym miejscu ludzie wysłani 
przez przeora D. Joao. Albowiem z okręgu, w którym znajdował 
się klasztor, pewna liczba giermków i ludzi pieszych przybyła 
do przeora i z zamku w Alcobaca wojnę czynili Kastylijczy- 
kom, tam gdzie to było możliwe. Kiedy zaś nadszedł dzień bit- 
wy, przeor kazał jednemu z braci iść na pole bitewne z pewną 
liczbą ludzi ciężkozbrojnych, pieszych, kuszników i zwierząt ju- 
cznych, obładowanych chlebem, winem i innymi rzeczami, w po- 
mocy dla króla. A gdy się dowiedział, że bitwę wygrano, wy- 
słał pozostałych ludzi, aby czatowali na Kastylijczyków. To oni 
właśnie wyrządzili im wielkie straty; między zabitymi leżał mar- 
twy i zeszpecony ranami Rui Diaz de Rojas, rycerz kastylijski, 
którego żona była pokojową króla Kastylii. Mieli oni stały do- 
stęp do sypialni króla, którego ona namaszczała pachnidłami 
o dobrym i szlachetnym zapachu. A gdy jacyś panowie wcho- 
dzili do sypialni w tym czasie, kiedy to robiła, zaraz im unosiła 
poły odzienia i kładła pachnidło mówiąc: „Wszyscy będziecie na- 
maszczeni pięknymi pachnidłami króla, mego pana, abyście stra- 
cili przykry zapach, który wydzielają ci «strzyżeni», domy, 
w których żyją, i wsie, gdzie mieszkają." 

Tę panią wiózł jako jeńca Diogo Lopes Lobo; gdy mieli prze- 
jechać przez most, zobaczyła swego męża leżącego martwym, 
dobrze porąbanego. I chociaż leżał już bardzo zmieniony i brzyd- 
ki, poznała go zaraz, zaczęła płakać i lamentować nad nim. A ja- 
kiś portugalski wojak pieszy, który ją dobrze znał, gdy zobaczył, 
jak płacze nad leżącym mężem, powiedział do niej: ,,Tak sobie 



mówię, dobra pani, co też się stało z waszym pachnidłem, które 
kładliście pod poły rycerzom? Wasz mąż potrzebowałby go tro- 
chę, bo tak źle pachnie tam leżący!" Ona płacząc nic nie odpo- 
wiadała, zaś tamten nie przestawał z niej drwić. 

W owym klasztorze kazał król pochować Vasca Martinsa de 
Melo młodszego i Martima Gila z Coreixas, Bernalda Solla, 
Mendesa Afonsa z Beja i mosse Jean de Montferrara oraz in- 
nych Portugalczyków, których odnaleziono na polu bitwy; 
i uczynił im wiele honorów, tak jak należało. 

ROZDZIAŁ XLVII 
O tym, jak dowiedziano się w Lizbonie, że bitwa została wygrana, 

i jak się zachowali ludzie 

Napisane już zostało w odpowiednim miejscu o tym, co zda- 
rzyło się królowej Kastylii, kiedy się dowiedziała, że bitwa zo- 
stała przegrana i jej mąż pobity; teraz powiedzmy o wiernym 
mieście Lizbonie, jak się zachowała, kiedy usłyszała podobne 
nowiny. A było tak, że mając niepewną nadzieję i wiedząc, że 
nie można uniknąć bitwy między Portugalczykami a Kastylij- 
czykami, od której zależała utrata lub ratunek królestwa — 
chyba że król Kastylii by jej nie chciał, czego nie można było 
przypuszczać zważywszy na mnogość ludzi, jaką miał ze sobą 
— czynili ślubowania i procesje, błagając usilnie wielkiego Boga 
i jego wszechmocną Matkę, by zechcieli im dopomóc przeciw 
nieprzyjaciołom. I jakby cudem, nie wiadomo jakim sposobem, 
w tę godzinę, kiedy bitwa miała miejsce, rozeszły się po mie- 
ście radosne wieści zasługujące na nagrodę, o których nikt nie 
wiedział, skąd się wzięły ani kto je pierwszy przyniósł, a gło- 
szące, że król Portugalii wygrał bitwę. Ludzie, usłyszawszy tak 
miłe nowiny, poruszeni silnym pragnieniem dowiedzenia się, 



czy są one pewne, porzucili swoją pracę i chodząc pośpiesznie 
grupami po mieście, zapytywali jedni drugich, kim był ten, co 
je przyniósł. Odpowiadano, że powiedział o tym pewien czło- 
wiek ubrany w czerwoną szatę, który był w domu Iksa, zaraz 
dodając jego nazwisko; biegli tedy do domu tego człowieka, ale 
nie znajdowali potwierdzenia. Inni znowuż mówili: ależ jest 
w domu Igreka; wtedy tam biegli i również go tam nie znajdo- 
wali. Tak chodzili po ulicach, nie przestając pytać jedni dru- 
gich, od kogo usłyszeli te nowiny; a straciwszy w ten sposób 
czas dłuższy, ochłonęli wreszcie z tego podniecenia, uznali, że 
to dobry początek, i nadal śpiewali swoje pobożne pieśni i wzno- 
sili modły za stan i obronę królestwa, intonując co dnia we 
wszystkich kościołach pobożną modlitwę Zdrowaś Maria na cześć 
i chwałę Matki Bożej. A że we wtorek był Jej dzień, więc wie- 
le ludzi było do późna w katedrze, by odśpiewać Zdrowaś Ma- 
rio, jak mieli w zwyczaju; tam przyszedł młody Joao Martins 
Cozinho, mieszkający w Alenquer, który podał do wiadomości 
tym z miasta, aby się radowali, gdyż może im potwierdzić, że 
król, jego pan, prowadzący bitwę z królem Kastylii, rozbił go 
i pokonał w polu. 

Gdy to ludzie usłyszeli, wybuchła wśród nich tak wielka ra- 
dość, że nie da się opisać; a z powodu nadmiaru radości, jaką 
im to sprawiało, wahali się, czy temu wierzyć: po pierwsze dla- 
tego, że działo się to o dwadzieścia dwie leguas stamtąd, a wia- 
domość przyszła tak szybko; po drugie, że było to czymś tak po- 
myślnym, iż nie mogli w to uwierzyć. Wszyscy byli bardzo 
ukontentowani, ustała wrzawa wśród ludu, która trwała przez 
czas dłuższy, i powrócili do tego, po co się zebrali, kończąc na- 
bożeństwo bardzo pobożnie, ze łzami i modlitwami; następnie 
udali się do domów. 

Nazajutrz w środę, bardzo wcześnie rano, przyszedł jeden 
człowiek zwany Martim Mealha, z Oeiras, odległego od miasta 
[Lizbony] o trzy leguas od ujścia rzeki do morza 30, i przyniósł 
pewne wiadomości, że pokonany król Kastylii przybył tamtej 
nocy na nawę Pedra Afonsa; i że go widział, bowiem był na niej 
więziony, a z okazji zamętu po przybyciu króla udało mu się 

30 Mowa tu o ujściu rzeki Tag do Oceanu Atlantyckiego. 



uciec. Wzmogła się wiec ich radość, bo uwierzyli w to, w co 
pierwej wątpili. I zarządzono tego dnia ogólną procesję, w której 
wszyscy szli boso, mężczyźni i kobiety, księża i zakonnicy. Nie- 
śli obraz św. Jerzego z największą atencją, jak to możliwe, 
i doszli do kościoła Matki Boskiej Łaskawej, gdzie odprawiono 
mszę oraz wysłuchano kazania, po czym wszyscy radośnie po- 
wrócili do domów. 

Tak oto, gdy w Sewilli i w całej Kastylii rozlegał się wielki 
szloch i lamenty, w Lizbonie i w całym królestwie panowała 
wielka radość i wesele. 

[Druga część Kroniki Króla D. Joao I zawiera jeszcze 
157 krótkich rozdziałów (od XLVIII do CCIV). Dowia- 
dujemy się w nich o dalszych bitwach i potyczkach 
z Kastylijczykami, ale już na ich terytorium. Bohate- 
rem ich jest przeważnie konetabl Nuno Alvares Pereira. 
choć i król ze swej strony prowadzi niekiedy oddziały 
portugalskie. Ten niespokojny, przeplatany rozejmami 
okres zostanie zakończony mozolnie wypracowanym 
traktatem pokojowym podpisanym w Ayllon w 1411 
roku. 

Znajdujemy również w Kronice opis ważnego dla 
przyszłości i Portugalii wydarzenia, jakim było połą- 
czenie się węzłem małżeńskim króla Joao I z przedsta- 
wicielką angielskiego domu panującego Filipa Lanca- 
ster, córką Jana z Gandawy, co oczywiście wzmocniło 
jeszcze sojusz między dwoma krajami. F. Lopes jest 
pierwszym kronikarzem, który zwrócił uwagę na po- 
tomstwo tej pary. Pisze w rozdziale CXLVIII: „...byli 
wszyscy tacy i tak dobrzy, że nie słychać, aby jakiś 
król w Hispanii czy na odleglejszych ziemiach miał 
im podobnych". 

Sporo w Kronice wiadomości o polityce zagranicznej 
Portugalii i Kastylii, a także ich sprzymierzeńców, od- 
powiednio Anglii i Francji. Uwzględnione też są wyda- 
rzenia związane z papiestwem. 

W kilku końcowych rozdziałach F. Lopes ponownie 
podaje dość szczegółowy opis sposobu życia konetabla 



Nuna Alvaresa Pereiry oraz podkreśla jego niezwykłe 
zalety. W przedostatnim rozdziale znajduje się relacja 
ze wspaniałych uroczystości z okazji zaślubin nieprawe- 
go syna królewskiego Afonsa z córką konetabla, Brites, 
wyprawionych w Lizbonie w 1401 r. Potomek tej pary 
zasiądzie na tronie Portugalii w 1640 r., dając początek 
nowej dynastii Braganca. 

Ostatni rozdział zawiera opis zawartego per procura 
małżeństwa nieprawej córki króla Joao I, Beatriz, z An- 
glikiem, hrabią de Arrundel.] 

 
 
 
 
 

KONIEC 


