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Wybrał, ułożył i słowem wstępnym poprzeǳił Czesław Jankowski.
J’ai toujours eu la faiblesse de composer les quatre-cinquième de mes jouissances dela somme
de celle que je procurais à l’être charmant qui me les fournissait.¹
Casanova, Memoires I, .

 
Jest w mowie ancuskie wyraz brzmiący aventurier, lecz barǳo daleki od dawnego polskiego przekładu: awanturnik.
Polski „awanturnik” nasuwa wyobraźni nasze człowieka wyprawia ącego mnie lub
więce szalone brewerie². Francuski aventurier, włoski awenturiere, niemiecki Abenteurer
nie wyprawia byna mnie , nie ako zawodowo, awantur; nie est byna mnie uroǳonym
zabĳaką, kłótnikiem, hałaburdą. „Awanturnik” w rozumieniu zachodnioeurope skim nie
wyprawia awantur, lecz tylko szuka naǳwycza nych przygód, hazardów i przypadków
osobliwych; nie wszczyna byna mnie burd, lecz łaknie życia awanturniczego, prowaǳi
życie awanturnicze, est, wyrazić się wolno, typowym „błędnym rycerzem”, aczkolwiek
nie żadnym w guście Donkiszota szermierzem cnoty. Pas ę ma zaplątywania się w niepospolite przygody dlatego, aby… wydostawać się z nich bez szwanku. Życie uprawia pełne
zmian i wydarzeń, ak sztukę dla sztuki. Nie potraﬁłby żyć inacze … Wciąż też „zmienia
mie sca, widoki”; wciąż podróżu e; nienasycony z niego globtroter. Stałego mie sca pobytu nie ma i ani mu się śni zatęsknić kiedy do „własnego domu”. Czułby się „u siebie”
ak w więzieniu. Stałych też środków do życia nie posiada; ży e z dnia na ǳień; to na
wozie, to pod wozem. Nie garǳi wszelką nastręcza ącą mu się „dobrą aferą” i uważa za
całkiem zbyteczne skrupulatne badanie e wartości moralne . Przepada ąc za każdym hazardem, est oczywiście namiętnym graczem — a szczęśliwym. Niedalekim est krewnym
po duchu włoskich kondotierów³ i ancuskich korsarzy⁴, zwanych ﬂibustierami. Cygan
— zawsze; a gdy pole po temu — zawołany szarlatan.
Poprzeǳa go zazwycza rozgłos; otacza ta emniczy urok.
Zwłaszcza wiek XVIII obﬁtował w tego pokro u „awanturników”. Takim był przede
wszystkim słynny paryski hrabia de Saint-Germain⁵, który uniósł do grobu ta emnicę
i swego pochoǳenia, i swe olbrzymie fortuny; takim był Cagliostro⁶, którego generał
Dąbrowski, zdobywszy szturmem San Leo, nie zdążył wyzwolić z oków Inkwizyc i rzymskie ; takim był do znacznego stopnia kawaler d’Eon⁷, słynnie szy z intryg i mistyﬁkac i
niż z roli swe polityczne . Takim wreszcie był, na słynnie szy może z nich wszystkich
i na popularnie szy do ǳiś dnia w pamięci luǳkie : Jan Jakub Casanova de Seingalt.
*
Na wstępie do swych pamiętników wywoǳi imćpan Giovanni Giacomo vel Jacopo ród swó niemal od Adama i Ewy. Fanfarońskie⁸ to dygres e w na czystszym stylu
XVIII stulecia. Sam sobie arystokratyczne „de Seingalt” przydał do nazwiska barǳo nawet wątpliwie szlacheckiego. Faktem est to tylko, że Casanovowie pochoǳą z Hiszpanii,
¹J’ai toujours eu la faiblesse… (.) — Zawsze miałem słabość do komponowania czterech piątych mo e
radości z sumy szczęścia, akie dałem urocze istocie, od które e czerpałem. [przypis edytorski]
²brewerie — awantury, kłótnie. [przypis edytorski]
³kondotier — dowódca odǳiałów wo sk na emnych we Włoszech w XIV–XVI w. [przypis edytorski]
⁴korsarz — kapitan prywatnego okrętu, który na podstawie pisemnego upoważnienia władcy lub miasta
zwalcza statki nieprzy acielskie, a ego wynagroǳenie stanowią zdobyte na przeciwniku łupy; w przeciwieństwie
do pirata korsarz prowaǳił legalną ǳiałalność, usankc onowaną prawnie. [przypis edytorski]
⁵hrabia de Saint-Germain (zm. ) — europe ski poszukiwacz przygód, alchemik, artysta; osiągnął rozgłos
w wyższych sferach połowy XVIII w.; ego pochoǳenie i prawǳiwa tożsamość są nieznane. [przypis edytorski]
⁶Cagliostro, Alessandro di, właśc. Giuseppe Balsamo (–) — włoski awanturnik, alchemik, samozwańczy magik, zasłynął na wielu królewskich dworach Europy, gǳie uprawiał różne sztuki okultystyczne. [przypis
edytorski]
⁷d’Eon de Beaumont, Charles, znany ako kawaler d’Eon lub panna d’Eon (–) — ancuski dyplomata,
szpieg i żołnierz; walczył w wo nie siedmioletnie , szpiegował na rzecz Franc i podczas pobytu w Ros i i Anglii;
zasłynął z noszenia damskich sukien i podawania się za kobietę. [przypis edytorski]
⁸fanfaron — osoba zarozumiała, pyszałek, chwalipięta. [przypis edytorski]
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że sporo ich est do ǳiś dnia na Półwyspie Ibery skim, tuǳież we Włoszech, dokąd się
chętnie przesiedlali.
Giovanni Giacomo u rzał światło ǳienne w Wenec i  kwietnia roku . O ciec
ego był miernym aktorem, matka cudne piękności szewcówną, nazwiskiem Farusi. Też
występowała na scenie; złośliwi twierǳili, że „na scenie ą pokazywano”, gdyż talentu
aktorskiego nie posiadała wcale. Jeszcze złośliwsi zaklinali się, że drugi e syn Franciszek,
późnie szy, wcale nawet słynny malarz-batalista, miał za o ca samego króla angielskiego
Jerzego I. Mnie sza ednak o Franciszka Casanovę; wystarczy przypomnieć, że zarabiał
krocie, że sypał złoto garściami i że est twórcą wcale nie pospolitego Zdobycia Oczakowa.
Jan Jakub piękny nie był. Postawę miał ednak okazałą, oczy pełne wyrazu, doskonałe
maniery, wytworną ogładę towarzyską, łatwość i zręczność w obcowaniu z ludźmi i dar
ednania ich sobie. Umysł posiadał niezmiernie lotny i bystry, świetną pamięć, żywą wyobraźnię, zdolności wcale nie przeciętne, a wykształcenie ogólne barǳo nawet szerokie.
Casanova może służyć za wzór… dyletanta na wyższe rangi. Już w piętnastym roku życia
potraﬁł wyborną łaciną skreślić rozprawę urydyczną⁹ o… testamentach! Kole no: ksiąǳ,
żołnierz, historyk, antykwariusz, publicysta, poeta, skrzypek, chemik, magik, przedsiębiorca, dyplomata… byłby niewątpliwie zaszedł daleko w które kolwiek z tych licznych
spec alności, gdyby nie rząǳił się przez życie całe — fantaz ą. Poświęciłby zbawienie wiekuiste dla dogoǳenia chwilowemu kaprysowi, nagłe zachciance. Życie ego to na ciekawsza powieść, to eden nieprzerwany romans…¹⁰
Wydalony z seminarium weneckiego za okazywanie zbytnie galanterii wobec płci
piękne , faworyzowany ednak przez patriarchę i bywalec na wykwintnie szych pałaców,
wykręcił się od grożącego mu więzienia i puścił się aż do Rzymu w pogoni za karierą kapłańską. Przy boku kardynała Aquavivy, w łaskach u papieża Benedykta XIV miał
istotnie otwartą drogę do nie lada stanowisk i zaszczytów, lecz łaska papieska ulotniła
się rychło na przysłowiowym pstrym koniu i Casanova, zrzuciwszy sutannę, wstąpił do
wo ska weneckiego, sto ącego załogą na wyspie Korfu. Wśród kosterów¹¹ i opo ów zgrywa się do nitki, zastawia kle noty i po droǳe do Konstantynopola, zaznawszy przygód
niemało z wędrownymi aktorkami, dosta e się w niewolę wo sk hiszpańskich; ucieka;
dociera szczęśliwie nad Bosfor, zazna amia się tam z hrabią Bonnevalem, słynnym awanturnikiem, wówczas () istotnie uż sturczonym, a urażony akąś „niesprawiedliwością”
służbową, rzuca mundur do licha. Dla chleba przy mu e w Wenec i skromne stanowisko
skrzypka w orkiestrze teatralne , lecz ślepy traf da e mu w rękę nie lada atut życiowy.
Senator Bragadino, zaleczany na śmierć przez na większe powagi medyczne, est umiera ący; Casanova wyrzuca odważnie za okno wszystkie lekarstwa i przywraca senatora do
życia. Wǳięczny pac ent osypu e go złotem, które Casanova trwoni na skandalicznych
hulankach, dokazu ąc ak szalony. Pozwany przed trzy naraz trybunały, ucieka, napełnia ąc kole no rozgłosem swych przygód Weronę, Mediolan, Mantuę, Ferrarę, Bolonię.
W Parmie ma za towarzyszkę akąś wysoce ta emniczą i romantyczną młodą Francuzkę,
z którą rozsta e się z okropnym skandalem w Genewie i wraca do Wenec i.
Próbu e utrzymywać się z gry w karty; eźǳi dwakroć do Paryża; sądy weneckie nasiada ą nań ostro i z wyroku państwowe inkwizyc i wtrącony zosta e do straszliwego
więzienia, zwanego I Piombi („Ołowie”), zna du ącego się, ak wiadomo, bezpośrednio
pod pokrytym ołowianymi blachami dachem Pałacu Dożów. Z tragiczne te awantury
wybawia Casanovę iście genialna przytomność umysłu, połączona z żelazną energią, baeczną wytrwałością i nietuzinkową odwagą. Uda e mu się zbiec!… W lat trzyǳieści parę
po te przygoǳie sam Casanova opisał ą po ancusku w wydane w Lipsku w  Histoire de ma fuite des prisons dela République de Venise i książka, rozchwytywana i pochłaniana
przez setki luǳi, obiegła świat, edna ąc autorowi-bohaterowi rozgłos naǳwycza ny.
Uciekinier wenecki oparł się w Paryżu. Jego niewyczerpany humor, łatwość i układność towarzyska, ego iskrząca się inteligenc a dały mu dostęp do na wytwornie szych
⁹jurydyczny — prawniczy, dotyczący prawoznawstwa. [przypis edytorski]
¹⁰Życie jego to najciekawsza powieść, to jeden nieprzerwany romans… — dobrych i szczegółowych życiorysów
Jana Jakuba Casanovy est niemało. Tam też, kto ciekawy, zna ǳie to wszystko, czego ninie szy na treściwszy zarys zawierać nie może, więc np. w biograﬁi Jakub Casanova napisane po niemiecku przez Ottmanna
(Stuttgart, ) lub w paryskie monograﬁi Samarana (). [przypis tłumacza]
¹¹kostera (daw.) — gracz w kości, hazarǳista. [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



środowisk wielkoświatowych. Obcu e z marszałkiem de Richelieu, z Crebillonem, z Fontenellem, z Janem Jakubem Rousseau¹². Zabobonną księżnę de Chartres wta emnicza
w praktyki kabalistyczne; de Bernis, piastu ący wówczas tekę ministra spraw wewnętrznych, wielki pan w każdym calu, mąż stanu wytrawny i w szerokich lubu ący się widnokręgach, natomiast poeta nieznośnie wymuskany, słodki i bagatelny, upatrzywszy w Casanovie naǳwycza ne uzdolnienie do spraw ﬁnansowych, polecił go Choiseulowi ako
wynalazcę niezmiernie pomysłowe … loterii. Loteria ta była dla Casanovy istną złotą
żyłą, przynoszącą mu z kilku kolekt, oddanych mu na wyłączną eksploatac ę, krociowe
dochody. W mis ach sekretnych, politycznych i ﬁnansowych posyła go Choiseul¹³ to do
Dunkierki, to do Amsterdamu, to w inną aką stronę, a każda taka ekspedyc a przynosi
mu sumy, rzec wolno, ba ońskie. Toteż ży e w Paryżu na stopie okazałe , we własnym
pałacyku, pełnym służby, trzyma ąc na sta ni przepyszne konie cugowe. Cały ten ednak
splendor, ak za aśniał nagle z ponieǳiałku na wtorek, tak też rozwiewa się — ak sen
aki złoty. Możni protektorowie przesta ą troszczyć się o Casanovę, który przerzuca się
do… fabrykac i wzorzystych tkanin edwabnych. Nie wieǳie mu się. Wpada w szalone
deﬁcyty, zwala ą się nań procesy, szarpany est na wsze strony. Słowem: ﬁasko i pech na
całe linii. Na domiar niepowoǳenia, wzięty zosta e pod klucz i tylko osobliwa przychylność margrabiny d’Urfe więzienne przed nim otwiera podwo e. Rozgoryczony i rozżalony
opuszcza w  r. Paryż, unosząc ednak z sobą do dyskontowania weksli Choiseula na
sto tysięcy anków i tyleż w kle notach. Jeǳie do Hagi; tam pożyczka nie uda e się; spieszy do Kolonii, gǳie go elektor przy mu e łaskawie; z Kolonii uda e się do Stuttgartu,
skąd, wdawszy się w pewną skandaliczną aferę, zmuszony est uciekać i dopada Zurychu,
postanawia ąc święcie — wstąpić do klasztoru.
Nowa przygoda miłosna udaremnia świętobliwy zamiar. Niedoszły mnich, popasawszy¹⁴ krótko w Solurze u ambasadora Franc i pana de Chavigny, podąża rzemiennym
dyszlem przez Bazyleę, Berno, Lozannę do Genewy. Po droǳe zawiązu e długotrwały w następstwie stosunek i przy aźń ze znakomitym uczonym-ﬁz ologiem Hallerem¹⁵.
Z Genewy odwieǳa wielokrotnie rezydu ącego w Verney Woltera¹⁶; rozmowy z nim
skrzętnie spisu e i da ich barǳo ciekawe streszczenie w Pamiętnikach swoich. Jest w Sabaudii, w Grenobli, w Awinionie. Intrygi miłosne zatrzymu ą go przez czas dłuższy w Aix,
skąd via¹⁷ Nizza¹⁸, Genua (gǳie gra ą ego przekład edne ze sztuk Woltera) uda e się do
Rzymu i Neapolu — na krótko. Zamierzał na czas dłuższy osiąść we Florenc i; wygnano
go na rozkaz wielkiego księcia… Próbował wędrowny swó namiot rozbić w Modenie;
właǳe mie scowe i stamtąd go wydaliły, nie bacząc na ego zażyłość z samym Suworowem. Tedy¹⁹ przez Turyn wraca do Paryża. Po edynek zmusza go opuścić stolicę i przez
czas nie aki mieszka w Augsburgu. W  znowu est w Paryżu, a rychło potem w Metzu,
znowu ako konﬁdent i doradca zwariowane , niezmiernie bogate pani d’Urfe, wierzące
święcie, że Casanova… odmłoǳi ą w postaci cudnego pacholęcia. Widać stąd, ak dalece
bohater słynnych Pamiętników mało był skrupulatny w używaniu i nadużywaniu szarlatanerii, a nawet ordynarnego oszustwa, gdy choǳiło o zdobycie dla siebie dobrobytu —
po linii na mnie szego oporu.
Zaledwie ednak oskubał co się zowie sﬁksowaną wielką damę, puszcza się, szuka ąc
nowych przygód, morzem z Marsylii do Anglii i w Londynie prezentowany est królowi
¹²marszałek de Richelieu, Crebillon, Fontenelle, Jan Jakub Rousseau — wybitne postacie życia Franc i XVIII w.:
Louis François Armand du Plessis, książę de Richelieu (–): arystokrata, żołnierz i dyplomata; Prosper Jolyot
de Crébillon (–): poeta i dramaturg; Bernard Le Bouyer de Fontenelle (–): ﬁlozof, religioznawca,
pisarz; Jean-Jacques Rousseau (–): pisarz, ﬁlozof. [przypis edytorski]
¹³Choiseul, Etienne François de (–) — minister spraw zagranicznych króla Franc i Ludwika XV.
[przypis edytorski]
¹⁴popasać — robić postó w podróży, szczególnie konno. [przypis edytorski]
¹⁵zawiązuje długotrwały w następstwie stosunek i przyjaźń ze znakomitym uczonym-ﬁzjologiem Hallerem — do
ǳiś dnia na zamku Dux, gǳie Casanova życie zakończył, leżą nietknięte stosy listów pisanych do niego przez
mnóstwo luǳi z różnych stron świata. Domniemanie są tam i listy Hallera, poczytywane za zaginione. [przypis
tłumacza]
¹⁶Wolter a. Voltaire, właśc. François-Marie Arouet (–) — czołowy ancuski pisarz, ﬁlozof i publicysta
epoki oświecenia, znany z walki o wolność słowa i wyznania. [przypis edytorski]
¹⁷via (łac.) — przez, poprzez. [przypis edytorski]
¹⁸Nizza (wł.) — Nicea, miasto nad brzegiem M. Śróǳiemnego (Riwiera ancuska). [przypis edytorski]
¹⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Jerzemu III. Ma przed sobą otwartą drogę do zaszczytów i nie lada stanowiska, wieǳie
ednak życie tak lekkomyślne, tak hulaszcze, tak nad wszelki wyraz romansowe i romantyczne, a tak rozrzutne, że zaplątany w brzydką sprawę ze sfałszowanym (nie przez
niego!) wekslem, uważa za roztropne ulotnić się nie tylko z Londynu, lecz w ogóle z Anglii. Na kontynencie spotyka się w Tournai z hrabią de Saint-Germain, czyniącym tam
praktyki i eksperymenty alchemiczne w przebraniu czarnoksiężnika, z brodą czarną po
pas i laseczką z kości słoniowe w ręku. Mag nad magami zmienia mu sam, osobiście
mieǳiaka w dukata i — o ile wnosić wolno — wta emnicza go w niektóre magii swe
arkana. W Brunszwiku ratu e Casanovę ze srogie ﬁnansowe opres i… królewicz pruski, a w Berlinie do tego stopnia zna du e w nim upodobanie Fryderyk II, że proponu e
mu stanowisko… dyrektora w edne ze szkół kadeckich. Ale gǳieżby kto przykuł do
mie sca Ahaswera²⁰! Niespoko ny duch Casanovy unosi go wciąż dale i dale … Przerzuca się do Ros i i zaopatrzony w listy poleca ące ryskiego Birona zna du e w Petersburgu
dostęp do imperatorowe Katarzyny Wielkie . Lecz nadnewskie „nuda, chłód i granity”
uroku dlań nie miały. Wabiła go Warszawa. Streścimy obszernie opis pobytu Casanovy
w stolicy Stanisława Augusta, tu przeto wystarczy tylko nadmienić, że ostry po edynek
z potężnym hetmanem polnym koronnym Branickim zmusza Casanovę opuścić na rozkaz
królewski Warszawę.
Z Warszawy uda e się do Drezna, z Drezna do Wiednia. Nad pięknym, modrym
Duna em obdarza go wy ątkową sympatią słynny uż na świat cały Metastasio, poeta
i dramaturg, autor Dydony opuszczonej, wielki faworyt cesarzowe Marii Teresy; zaprzyaźnia się też z Casanovą znakomity La Peyrouse, ancuski naturalista. Nie przeszkaǳa
to atoli²¹ byna mnie nieuleczalnemu amatorowi na wyszukańszych przygód ściągnąć na
siebie niezadowolenia polic i wiedeńskie , która go z miasta wydaliła. Powtórny pobyt
w Paryżu nie udał się, ak pierwszy. Musiał raz eszcze zmykać. W Madrycie, dokąd się
schronił, przy ęto go w wielkim świecie z honorami, na akie liczyć mógł protegowany
ministra, hrabiego d’Arandy. Niestety, natura wilka znów pognała do lasu. Dwie, trzy
przygody miłosne, owiane nieda ącym się zatamować skandalem, zaprowaǳiły ich bohatera do więzienia. Wypuszczony zeń, po to tylko przy echał do Barcelony, aby w tamte sze cytadeli odsieǳieć równo dni czterǳieści trzy, podczas których zdążył napisać
rozprawę krytyczną o ǲiejach Wenecji Amelota de la Houssaye. Pod koniec roku 
zawiera w Aix zna omość z Cagliostro, zaś w Rzymie spotyka się z przy acielem swoim
de Bernisem, ambasadoru ącym hucznie i buńczucznie w purpurze kardynalskie .
Wiǳimy potem Casanovę to w Neapolu, to w Bolonii, to w Ankonie, to w Trieście, pogoǳonego z rządem weneckim i odda ącego — podobno — swe o czyźnie różne
usługi dyplomatyczne. O tych politycznych usługach i zasługach Casanovy różnie mówią
ego biografowie. Przypuśćmy, że istotnie Rzeczpospolita Wenecka korzystała z usług tak
zręcznego i tak ustosunkowanego agenta, akim mógł być Casanova. Rzeczą est niewątpliwą, że opłacany był dobrze, mogąc na taką żyć stopę i na takie pozwalać sobie wydatki,
wręcz rozrzutności, ak w Neapolu, w Ankonie, w Bolonii lub w Trieście. Latka zaś biegły…
To, co wiemy o pobycie Casanovy w Paryżu w roku , nie świadczy byna mnie
eszcze o „zmierzchu” -letniego światowca, przywykłego tak nałogowo do zdobywania
serc niewieścich, ak kto inny do palenia lub do kawy czarne , lecz spoza wieczne fety tego
edynego w swoim roǳa u żywota poczyna wyzierać cicha, wierna towarzyszka starości:
melancholia. We dwa lata potem ancuski ambasador w Wenec i zazna amia Casanovę
z wnukiem księcia de Ligne, nieskończenie bogatym hrabią Waldsteinem, posiada ącym
mięǳy innymi rozległe dobra w Czechach. Hrabia, zachwycony Casanovą, oﬁarował mu
posadę bibliotekarza w ednych ze swoich czeskich dóbr, mianowicie na zamku Dux²². Że
Casanova zgoǳił się zagrzebać w zapadłym bądź co bądź kącie, na wsi, prawie na bezluǳiu,
przypisać to należy istotnemu znużeniu, które i nad ego temperamentem, i naturą brać
zaczęło górę.
²⁰Ahaswer — Żyd Wieczny Tułacz, bohater legendy popularne w Europie szczególnie w XVII–XIX w.; znany
pod różnymi imionami m.in. Ahaszwerosz, Johannes Buttadeus, Isaac Laquedem. [przypis edytorski]
²¹atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
²²Dux (niem.) — ob. Duchcov, miasteczko w płn.-zach. Czechach. [przypis edytorski]
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W Dux zabrał się do spisywania głośnych w następstwie na świat cały Pamiętników,
które atoli doprowaǳił tylko do roku . W Dux też, coraz barǳie zapada ąc na zdrowiu i na humorze, cierpiąc sroǳe z rac i pewne , bądź co bądź służebne od hrabiego
zależności, zgorzkniały i przeczulony — życie zakończył. Jedni powiada ą: w , druǳy
poda ą datę  czerwca , eszcze inni utrzymu ą, że Casanovę śmierć zaskoczyła nagle
w Wiedniu, dokąd był się z Dux wybrał na krótkie odwieǳiny w roku .
Oprócz wspomnianego wyże opisu ucieczki z więzienia weneckiego oraz rozprawy
De testamentis napisał Casanova i drukiem ogłosił nie edną pracę z zakresu historii, kraoznawstwa, ﬁlozoﬁi i etyki. Sporą zwłaszcza dozą zdrowego rozsądku i byna mnie nie
banalnych i powierzchownych zapatrywań wyróżnia się rzecz o lichwie, dedykowana cesarzowi Józefowi II; w innym essai, niewydanym dotychczas, traktu e Casanova kole no o niewolnictwie, bogactwie, karze śmierci, właǳy monarsze , chemii, matematyce,
o ateizmie, astronomii, malarstwie, teozoﬁi, budownictwie, ęzykach starożytnych etc.
etc. Dla nas oczywiście na ciekawsze est ogłoszone w  roku studium o wypadkach
zaszłych w Polsce: Istoria delle turbulenze della Polonia dalle morte di Elisabeth Petrovna
ﬁno alia pace fra la Russia e la Porta Ottomana.
Ale przetrwał Casanova w pamięci luǳkie do dnia ǳisie szego i rozgłos zyskał
wszechświatowy tylko i edynie ako autor Pamiętników. Są też one istotnie urąga ącym czasowi monumentem wysokie wartości obycza owe i psychologiczne . Pisał e,
ak się rzekło, sześćǳiesięcioletni Casanova w Dux, w dalekim od świata, ustronnym tusculum²³, w malowniczych okolicach czeskich Cieplic (Teplitz) nie w roǳinnym ęzyku
swoim włoskim, lecz po ancusku, popełnia ąc nie eden italianizm, nie eden latynizm,
a nawet ordynarny błąd gramatyczny. Styl tylko pozostał ǳiełem istotnego, niepowszedniego talentu pisarskiego. Casanovy ǲieje mojego życia (Histoire de ma vie) ukazały się
w druku dopiero w lat wiele po śmierci ich autora. Zaczęła e drukować w oryginale edna z na większych ﬁrm wydawniczych świata, F. A. Brockhausa w Lipsku, w roku ;
ukończyła druk ostatniego, dwunastego tomu w r. .
Od te daty szło w świat Pamiętników Casanovy wydanie za wydaniem. Tłumaczono
e, eżeli nie od deski do deski, to w obszernych wyciągach we wszystkich cywilizowanych kra ach. Tylko nie u nas, w Polsce. Pełnego przekładu rozgłośnych „memuarów”
piśmiennictwo nasze nie posiada; nie istnie e też ścisły lub streszczony przekład polski
poszczególnych rozǳiałów.
*
Ostatnimi czasy obiegał świat efektowny ﬁlm kinematograﬁczny, będący transpozyc ą
w czasy teraźnie sze wirtuozowskich przygód miłosnych Casanovy. Mnie sza o mnie lub
więce szczęśliwą pomysłowość układaczy i reżyserów ﬁlmu; choǳi o to, że stosując się
do utartych wyobrażeń, zwano w anonsach reklamowych ﬁlmu, a we wszystkich ęzykach
świata Jana Jakuba Casanovę de Seingalt „królem donżuanów²⁴”.
Nic barǳie opacznego być nie może!
Nieśmiertelny bohater opery Mozarta i poematu Byrona ma to tylko wspólnego z autorem nieśmiertelnych pamiętników, że zarówno ednemu, ak drugiemu ulegała dosłownie każda kobieta, po którą spodobało mu się sięgnąć. Ma eszcze to wspólnego eden
i drugi, że oba byli, ak wyrażano się w Polsce przed wiekami, wielce płci niewieście
ciekawi, czyli wyraża ąc się na proście , że oba nad wszystko lubili kobiety.
Na tym się ednak kończy erotyczna analogia, ustępu ąc mie sca barǳo, ale to barǳo
wyraźne antytezie.
Pierwowzór wszystkich w następstwie donżuanów świata, Don Juan Tenorio, nie tylko był par excellence²⁵, lecz, wyrazić się wolno, był edynie: zdobywcą. Prawy donżuan
²³Tusculum — dawna mie scowość w Italii ( km od Rzymu), dokąd wy echał ze stolicy staroż. pisarz i ﬁlozof
Cyceron i ży ąc samotnie w swo e posiadłości, pisał traktaty ﬁlozoﬁczne, m.in. Rozmowy tuskulańskie; tu przen.:
ustronie, zacisze z dala od świata i towarzystwa. [przypis edytorski]
²⁴donżuan — uwoǳiciel, bałamut; od imienia Don Juana, legendarnego uwoǳiciela, XVI-wiecznego
szlachcica hiszpańskiego, bohatera wielu ǳieł literackich i muzycznych (m.in. Moliera, Mozarta, Byrona).
[przypis edytorski]
²⁵par excellence (.) — w całym tego słowa znaczeniu; w na wyższym stopniu. [przypis edytorski]
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zdobywa kobietę, łamiąc opór e z niewzruszoną bezwzględnością, często gęsto pastwi
się nad swą oﬁarą i porzuca ą, sięga ąc po następną. Choǳi mu nie tyle o nasycenie
swego pożądania, ile o tryumf, o nasycenie bezgraniczne miłości własne . Choǳi mu
równolegle o możliwie na większą liczbę tych, które padły mu w ob ęcia, mnie sza, czy
oszołomione ego brawurowym atakiem, czy u ęte w sidła wyraﬁnowane strategii, czy
zmożone własne krwi rozszaleniem się nagłym… mnie sza! Byle posiąść!
Od pani w królewskie purpurze,
Kończąc na rybackie córze,
Uwodną siecią serdeczną
Całą drabinę społeczną
Przeszedłem. To nie są baśnie!²⁶
powiada bohater fantastycznego dramatu Zorilli; a gdy ego współzawodnik Don
Luis zwraca uwagę na brak w te ogromne liście konkiet²⁷… nowic uszki klasztorne ,
dotknięty w ambic i swe Don Juan oﬁaru e się chełpliwie dorzucić… gotu ącą się do
ślubu narzeczoną przy aciela! Byle uwieǳionych była liczba nieprześcignięta przez nikogo! Wprost ba eczna! W słynne arii Madamina da Leporello u Mozarta przepysznie
złośliwy wyraz te ambic i typowo donżuańskie .
Donżuan pławi się z lubością nie tylko w tkliwych spo rzeniach, lecz i we łzach niewieścich. Donżuanem utarło się nazywać powszechnie wytrawnego, wykwaliﬁkowanego,
nie ako zdobywcę serc: le séducteur émérite, wyraziłby się Francuz. Donżuan rzuca złoto,
eżeli nie garściami, to z gestem wielkopańskim, nosi wysoko głowę i do brylowania ak
stworzony; epikure czyk²⁸ i sceptyk do szpiku kości, kpi sobie z Pana Boga i diabła, uwoǳąc kobiety na prawo i na lewo, mordu ąc o ców, mężów, braci, a wszystko bez cienia
wyrzutów sumienia. Kobiety, oǳyskawszy przytomność i równowagę, lżą i przeklina ą
donżuana. Wspomnienia o nim trapią e ak zmora. Desperu ą, że go na droǳe swe
spotkały… A on nic sobie z tego nie robi. Nasycił się i rekord zdobył. Niczego mu więce
do szczęścia nie trzeba.
Typem wręcz odmiennym est Casanova. Jeżeli Don Juan ma wszelkie prawo do nazwy doskonałego uwoǳiciela, parfait seducteur, to Casanova natomiast est doskonałym
kochankiem, l’amant parfait.
Dla donżuana rzeczą est główną, ba, edyną: zdobycie kobiety. Dla Casanovy, i każdego posiada ącego w mnie szym lub większym stopniu ego organizac ę duchowo-ﬁz ologiczną, ma wartość bezcenną cały przebieg miłosne przygody, choćby miała mu
zgotować nie same tylko rozkosze i upo enia. Casanova sam kocha; Casanova samego
siebie odda e kobiecie ukochane ; Casanova dba w równe mierze o danie e maksimum
szczęścia, ak o zadowolenie własne; Casanova splata i rozplata wiecznie nowy marywodaż²⁹ erotyczny, z upodobaniem, z pas ą, z lubością, z maestrią wirtuoza, egzekwu ącego
na koncercie na trudnie szą i na świetnie szą zarazem kompozyc ę muzyczną.
On też, podobnie ak donżuan, wciąż i nieustannie przez życie całe ma do czynienia
z kobietami. Czy tylko dla kolekc onowania i kompletowania trofeów? Nie! Casanova
tak żyć nie może bez stosunku miłosnego z kobietą, ak — wybaczyć proszę trywialne
porównanie — ak palacz nałogowy bez papierosa lub cygara. Dnia nie przeżyłby bez
kobiety. Casanova nie goni za coraz nową liaison dangereuse³⁰; ona się sama mu nawĳa,
akby całkiem naturalnym rzeczy składem. Magnes po droǳe wszystką stal przyciąga,
zagarnia. Stu luǳi, zaaferowanych lub niewrażliwych, prze ǳie mimo na pięknie sze ,
na ciekawsze kobiety… Zatrzyma się eden tylko: Casanova. I „epizod” gotowy. Z takich
epizodów złoży się niepostrzeżenie życie całe.
²⁶Od pani w królewskiej purpurze… — przekład A. Langego [sztuki Don Juan Tenorio (), hiszpańskiego
dramaturga Joségo Zorrilli; red. WL]. [przypis tłumacza]
²⁷konkieta (daw., z . conquête: zdobycie, zdobycz) — podbó miłosny. [przypis edytorski]
²⁸epikurejczyk — zwolennik ﬁlozoﬁi Epikura (IV w. p.n.e.), dla którego na ważnie sze est szczęście upatrywane w dążeniu do przy emności, korzystaniu z życia. [przypis edytorski]
²⁹marywodaż — marivaudage, miłosna intryga przekomarzania się kochanków, ﬂirt w stylu wyszukanym
i przesadnym ednego z koryfeuszów teatru ancuskiego z XVIII wieku, Piotra Marivaux. [przypis tłumacza]
³⁰liaison dangereuse (., r.ż.) — niebezpieczny związek; nawiązanie do powieści Pierre’a Choderlosa de Laclos
Niebezpieczne związki (Les Liaisons dangereuses, ) o parze wyraﬁnowanych uwoǳicieli. [przypis edytorski]
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Życie całe Jana Jakuba Casanovy było edną, nieprzerwaną serią przygód miłosnych.
I żadna z nich nie zostawiła po sobie ani emu… ani partnerce wspomnień przykrych,
gorzkich, bolesnych. Wręcz przeciwnie! Kobieta, z którą Casanova przeżył w stosunku
miłosnym choćby ǳień eden tylko, wspominać o nim bęǳie długo, długo barǳo, może
do końca życia z uczuciem ǳiwnie tkliwym; eżeli nie z melancholią tęsknoty za czymś
barǳo cudnym, a niepowrotnym, to w każdym razie z przeǳiwnie szlachetną serdecznością. Kobiety z właściwą im instynktowną przenikliwością czu ą doskonale w mężczyźnie Casanovę lub Don Żuana. Zmożone, odda ą się donżuanowi; same w ręce idą
Casanovom. Z pierwszymi idą na emoc onu ąca grę hazardową i na częście przegrywa ą,
opłaca ąc słono i gorzko zaznane tylko… wrażenia; z drugimi idą ak na niewątpliwie znakomicie zaaranżowaną ma ówkę, pewne prześlicznych kra obrazów, wystawnego menu,
rozkosznych rozrywek, urozmaicone zabawy, chwil w miarę tkliwych i w miarę szalonych, a pewne dyskrec i… murowane .
Wirtuozostwo miłosne w połączeniu z niespożytym temperamentem przedłuża, zda
się, w nieskończoność życie erotyczne „wieczystego kochanka” z typu Casanovy.
Płomienność i głębia uczucia cudnych elegii siedemǳiesięcioparoletniego Goethego³¹, rozkochanego w młoǳiutkie Ulryce von Levetzow, towarzyszce długich sam na
sam spacerów po cienistych ale ach Marienbadu i Karlsbadu, miłosne intermezzo mediolańskiego Kossutha³², liczącego niewiele mnie lat, przy azd bez mała siedemǳiesięcioletniego Kraszewskiego³³ w  roku do Wiednia na kongres mięǳynarodowy w towarzystwie prześliczne panny Negri, dialogi u kominka osiemǳiesięcioletniego Fontenelle’a³⁴
z kochanką lat młoǳieńczych, panią de Chevreuse, listy dogorywa ącego Heinego³⁵ do
ta emnicze po ǳiś ǳień panienki (może Kamili Selden, może Elizy von Krienitz?) którą
zwał swo ą na droższą „Mouche” (muszka) — wszystko to est przecie niegasnącym nigdy, wspólnym wszystkim kra om i czasom odblaskiem nieśmiertelnego casanowizmu.
Nie donżuanerii, lecz te właśnie całożyciowe potrzeby kobiety, te odraǳa ące się nieustannie potrzeby narkotyzowania życiowe atmosfery stosunkiem z kobietą coraz innym,
właśnie oczarowu ącym niewyczerpanym odmian swych bogactwem. Nie choǳi o kobietę coraz inną; choǳi o coraz to nowy, w nieśmiertelne swe świeżości, stosunek do
kobiety. A powieǳiane uż est przez to, że nie to est na cennie sze, co się od kobiety
bierze — a nawet otrzymu e — lecz to ma na przeǳiwnie szą wartość dla natur o całe
niebo szlachetnie szych i subtelnie szych niż Don Żuana, to mianowicie… co się kobiecie
da e.
Nie za kobietami gonił przez życie całe Casanova, lecz — za miłością. Nie był on
kole nym kochankiem „dwóch czy trzech tysięcy kobiet”, ak woła przerażony Janin, lecz
był do ostatniego tchu kochankiem, wielbicielem, na wiernie szym niewolnikiem Miłości.
A że w te nieustanne pogoni za ekstazą miłosną, podczas tych nad wyraz częstych
wypraw do Cytery³⁶ „zniesławił”, ak wyraża się tenże Janin, tyle to a tyle „oﬁar wyuzdane namiętności”… Ach!… Czy nie wypadałoby raz przecie oǳwyczaić się od upatrywania
w każde „uwieǳione ” kobiecie… oﬁary mężczyzny? Zazwycza role są równe; odpowieǳialność, o ile w ogóle mowa o nie być może, ednakowa… Przeto też eżeli uż à tout
prix³⁷ chcemy cisnąć gromem oburzenia w żywot Casanovy, weźmy w dłoń zamiast ednego gromu pęk cały i „ogniem z nieba” ogarnĳmy całe cywilizowane społeczeństwo
XVIII stulecia, którego obycza owości ednym z na wiernie szych i na ciekawszych odbić
był awanturniczy żywot rozgłośnego „libertyna”.
³¹Goethe, Johann Wolfgang (–) — eden z na wybitnie szych autorów niemieckich, poeta, dramaturg, prozaik, uczony i polityk, reprezentant nurtu „burzy i naporu”, przedstawiciel klasycyzmu weimarskiego.
[przypis edytorski]
³²Kossuth, Lajos (–) — węgierski polityk, bohater narodowy; przywódca rewoluc i węgierskie –
, po e upadku resztę życia spęǳił na emigrac i; zmarł we Włoszech. [przypis edytorski]
³³Kraszewski, Józef Ignacy (–) — przedstawiciel pozytywizmu, pisarz, ǳiennikarz i ǳiałacz społeczny,
autor licznych powieści historycznych. [przypis edytorski]
³⁴Fontenelle, Bernard Le Bouyer de (–) — ancuski ﬁlozof, pisarz, religioznawca, popularyzator
wieǳy. [przypis edytorski]
³⁵Heine, Heinrich (–) — niemiecki poeta romantyczny, znany liryk, prozaik i publicysta. [przypis
edytorski]
³⁶Cytera a. Kythera — grecka wyspa na południe od Peloponezu; w starożytności edno z centrów kultu
Aodyty, greckie bogini miłości, która naroǳiła się z morskie piany u brzegów te wyspy. [przypis edytorski]
³⁷à tout prix (.) — za wszelką cenę. [przypis edytorski]
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Społeczeństwo XVIII stulecia poczytywało przecie za rzecz całkiem naturalną i logiczną pęǳenie takiego żywota, aki pęǳił Casanova. Powieǳmy więce . Casanova posiadał
nie eden, lecz mnóstwo przymiotów otwiera ących przed nim wśród współczesnego mu
społeczeństwa: sławę i kredyt. Był szarlatanem, ak Cagliostro magnetyzerem, ak Mesnier iluminatem³⁸, magiem kopty skim, posiadał niezmierny talent wyprowaǳania luǳi w pole, mistyﬁkowania ich, wykierowywania na kpów³⁹, a zarazem nie mnie szy dar
wyszachrowywania od kobiet wszelkich „dóbr doczesnych”, tumanienia bogaczy i wyzyskiwania ho nych legatów. Obdarzył Franc ę loterią; miał wszystko po temu, aby być wynalazcą montekarlońskie ruletki! Żył, nie ogląda ąc się na nic; sto razy z cuǳe kieszeni;
sto razy ak „ptak niebieski”; niezliczoną ilość razy w zatargu z właǳami bezpieczeństwa
publicznego… I… fetowano go, ściskano, honorowano. Wszystkie drzwi stały przed nim
otworem. Piersi miał zasypane orderami wszystkich włoskich księstewek; kawalerem był
krzyża papieskiego.
„Życie Casanovy — pisał Janin, na surowszy i na niesprawiedliwszy ze wszystkich
komentatorów ego Pamiętników — to edno bagno, to edno kaziroǳtwo, edno wiarołomstwo od Paryża do Rzymu, edna ru a i porubstwo, wszeteczeństwo i nierząd, praktykowane ǳień po dniu, goǳina za goǳiną. Uroǳony z ǳiewczyny publiczne i o ca
o niewiele większe wartości moralne , w piętnastym uż roku życia o ca przeszedł i matkę. Ileż wręcz nieprawdopodobnych przygód! Ileż okoliczności i wydarzeń sprzy a ących,
ak nie można lepie , chuciom wyuzdanym! Ileż ten człowiek splugawił mie sc poświęconych i niepoświęconych, nie oszczęǳa ąc ani niskich chat, ani dumnych pałaców! Nie
było dlań świętego mie sca ani w za eźǳie, ani w klasztorze, ani na poddaszu, ani pod
stropem katedry, w polu, w ogroǳie, na publiczne droǳe!… Nie uszanował ani Paryża, ani Wenec i, ani wsi, ani miasta, ani monarszego dworu! Ani młodości zaledwie
rozkwitnięte , ani lat podeszłych, ani ǳieciństwa, ani starości, ani damy, ani poko ówki,
ani komediantki, ani przeoryszy!… Nic nie było w stanie pohamować impetu ego chuci wyuzdane , niesyte , rozszalałe . Kochał w równym stopniu złoto i rozkosze miłosne,
z ednakową zręcznością umiał przerabiać miłość na złoto, ak złoto na miłość”.
Rozmyślnie przytoczyliśmy sąd ten surowy, wyszły⁴⁰ spod pióra głośnego swego czasu
krytyka paryskich „Debatsów”⁴¹, szermierza „zdrowego rozsądku” w epoce rozkwitania
romantyzmu; przytoczyliśmy dlatego, aby szkic ninie szy nic nie miał — w niczy e opinii
— wspólnego z „apologią” Casanovy. Owszem, niech i Katon⁴² przy ǳie do głosu! Od
wymyślań: libertyn, deprawator, rozpustnik, debosz, farmazon, szuler, szarlatan, oszust!
— podobnie ak dotąd nie rozsypała się w proch sława wszechświatowa Casanovy wespół z poczytnością ego nieśmiertelnych Pamiętników, tak też i wobec nieuniknionych
w dalszym ciągu wznoszeń oczu do nieba oraz załamywania rąk przy akompaniamencie
sutych wyzwisk niechybnie się ostoi.
O wiele słusznie chciano wiǳieć w Casanovie wiele cech Fausta⁴³. On też był człowiekiem, którego interesowało wszystko, dosłownie wszystko, co umysł luǳki zaprzątało.
On też mógł powtórzyć za legendowym bohaterem arcyǳieła Goethego:
Habe nun, ach! Philosophie
Juristerei und Medicin,
Und leider auch Theologie

³⁸iluminaci a. Zakon Iluminatów (z łac. illuminatus: oświecony) — ta ne stowarzyszenie założone w Bawarii
w , ma ące na celu propagowanie oświeceniowych idei równości i rac onalizmu; w  razem z innymi
ta nymi stowarzyszeniami zakazane przez państwo i zlikwidowane. [przypis edytorski]
³⁹kiep — człowiek głupi, nierozgarnięty. [przypis edytorski]
⁴⁰wyszły — dawna forma imiesłowu przymiotnikowego, ǳiś zastępowana racze zdaniem podrzędnym, np.:
który wyszedł. [przypis edytorski]
⁴¹„Journal des Debats” — gazeta ancuska utworzona w , początkowo ako główne źródło informac i
o debatach Zgromaǳenia Narodowego; w późnie szym okresie nosiła tytuł „Journal des débats politiques et
littéraires” (ǲiennik debat polityczno-literackich) i była na poczytnie szą gazetą w kra u. [przypis edytorski]
⁴²Katon Starszy, właśc. Marcus Porcius Cato (– p.n.e.) — rzymski mąż stanu, mówca i pisarz; obrońca
starorzymskich cnót obywatelskich, znany z wielkie surowości obycza ów. [przypis edytorski]
⁴³Faust — postać literacka, uczony, który sprzedał diabłu duszę w zamian za wieǳę, tytułowy bohater
dramatu J. W. Goethego. [przypis edytorski]
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Durchaus studiert… ⁴⁴
może nie z tak „gorącą usilnością” (heisses Bemühen), ak średniowieczny wędrowny alchemik wirtemberski, w każdym ednak razie z pas ą i zręcznością nie byle ako
wykształconego dyletanta, zdobywa ącego się od czasu do czasu na traktowanie te lub
owe spec alności ze sprawnością na zupełnie zawodową. I nie tylko ako sport naukowy uprawia Casanova przerzucanie się od ﬁlozoﬁi do matematyki ścisłe , od astrologii
do biblioﬁlstwa, od zabiegów leczniczych do gry dyplomatyczno-polityczne . Choǳi mu
o istotę spraw, zagadnień, ob awów. Stara się dotrzeć do aźni rzeczy i do ich początku.
Szuka prawdy… Jest w nim niezaprzeczenie przyna mnie coś niecoś z Fausta niepoko ów,
usiłowań — i ro eń.
Jeszcze żywie wobec Casanovy sta e przed oczyma postać Żyda Wiecznego Tułacza.
Oczywiście, że skończony światowiec i na wskroś „Europe czyk” z epoki roccoco nie odbywa wieczne swe wędrówki z kosturem w dłoni, w płaszczu romantyczno-balladowym,
z rozwianą na piersiach siwą brodą — ak sobie wyobrażamy bezimiennego ucznia Chrystusowego, o którym wyrosła nieśmiertelna legenda z ostatnich wersetów Ewangelii św.
Jana. Oczywiście, że żywot Casanovy nic nie ma w sobie ekspiacy nego⁴⁵, ak straszna wędrówka tułacza Ahaswera. Niesie go tylko i niesie po świecie, pęǳi z mie sca na mie sce,
akby akaś siła fatalna, akby akieś Przeznaczenie. Nie brakło niezawodnie przesadnych
i bo aźliwych dusz, żegna ących się in petto⁴⁶ przy spotkaniu ǳiwnego, akby upiorowego człowieka w nieustannym ruchu, okrąża ącego nieprzerwanie Europę, akby w pogoni
za dniem wczora szym, lub partego naprzód pod przymusem akimś ta emniczym. Tfu!
Zgiń, przepadnĳ, maro niesamowita! Joannes Buttadeus?… Isaac Laquedem?… Czy ducha ich tragiczne wcielenie?
Uspokó cie się, panie i panowie, nie macie przed sobą żadne inkarnac i erozolimskiego sprzed ǳiewiętnastu wieków Żyda o kamiennym sercu, co z progu swe lepianki
zaszyǳił ongi plugawo ze Zbawcy Świata, dźwiga ącego krzyż na Golgotę. Przed wami
wytworny, elegancki, ba ecznie sprytny i ba ecznie interesu ący „awanturnik”, używa ący
życia bez miary i bez pamięci, robiący w same rzeczy na autentycznie sze złoto z łatwowierności i głupoty luǳkie , mistrz nad mistrzami w grze miłosne , uwoǳiciel nieskończone liczby kobiet, bezpamiętny i bez żadnych skrupułów, ale tak subtelny, iż każda
z uwieǳionych stanąć by mogła do przysięgi, że właśnie ona zgięła go do swych stóp,
podczas gdy wszystkie inne kobiety rzucały mu się bezwstydnie w ob ęcia!
Pan Aldo Rava, wydawca i komentator całego szeregu listów niewieścich pisanych do
Casanovy (Lettres de femmes à Jacques Casanova, Paryż, ) wyraża się z niezaprzeczona
słusznością:
„Listy te, które a pierwszy odda ę do rąk szerokie publiczności, wierzę święcie, iż
rzucą nieoczekiwane światło na Casanovę, tego wręcz wy ątkowego człowieka, to est takiego, który byłby wy ątkowym człowiekiem w każdym kra u, w każde w ogóle epoce.
Dowiodą te listy, sąǳę, niezbicie, że musiało być w Casanovie coś więce i coś wartościowszego ponad piękną prestanc ę⁴⁷ uroǳiwego mężczyzny, ponad wirtuozowską zręczność
pogromcy serc i uwoǳiciela, ponad nie ako zawodowość szczęśliwego amanta. Musiało
w nim być coś, co nie tylko kładło mu kobiety w ramiona, lecz zarówno za młodu, ak
i wówczas, gdy ciążyło na nim spore uż brzemię lat — dawało mu kobiet na szczersze
uczucia, przywiązanie, sympatię, szacunek, poświęcenie, a to ze strony kobiet zarówno
młodych, ak starych, barǳo inteligentnych i barǳo przeciętnych, niepospolicie głośnych, tuǳież niepospolicie rozumnych i utalentowanych”.
Kto z kobietami dużo miał do czynienia, odczytywać bęǳie nie bez wzruszenia i nie
bez głębszych reﬂeks i listy takie np. szczere , proste , a akże wierne i kocha ące Franczeski Buçohim, „uścisku ące z całego serc” przez lat tyle… „takiego” Casanovę! „Vo⁴⁴Habe nun, ach! Philosophie Juristerei und Medicin… — W żąǳy wieǳy poznałem wszechnauk ǳieǳinę,
zgłębiłem ﬁlozoﬁę, prawo, medycynę, niestety, teologię też! (Goethe, Faust, część pierwsza, scena w pracowni,
tłum. E. Zegadłowicz). [przypis edytorski]
⁴⁵ekspiacja — pokuta, zadośćuczynienie, odkupienie winy. [przypis edytorski]
⁴⁶in petto (wł.) — w głębi duszy. [przypis edytorski]
⁴⁷prestancja (daw. rzad., z . prestance) — prezenc a: okazała powierzchowność, postawa, sposób zachowania.
[przypis edytorski]
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us avez bien raison de vous aimer car vous étes très intéressant et aimable. Vous avez tort
de croire qu’on ne vous aime pas”⁴⁸ — pisała do siedemǳiesięcioparoletniego Casanovy
ostatnia w życiu ego kobieta, Eliza von der Recke, „naturalna” siostra księżne Doroty
Kurlanǳkie , uosobienie, to prawda, egzaltac i nerwowe , ale bądź co bądź edna, eżeli
nie z gwiazd, to z gwiazdek XVIII wieku.
*
Memuary Jana Jakuba Casanovy de Seingalt należą do pereł literatury pamiętnikowe .
Nie są, ani słowa, lekturą dla pens onarek… Lecz tyle est przecie innych, a prześlicznych utworów wierszem i prozą, akby stworzonych na nagrody szkolne w niebieskie lub
czerwone oprawie ze złoconymi wyciskami! Zostawmy Pamiętniki Casanovy, nie urągaąc im i nie złorzecząc, w spoko u na półce biblioteczne , na mie scu — honorowym.
Cenne są ako dokument historyczny spore wagi, tuǳież ako utwór nieskazitelnie „stylowy”.
Przy całe swe formie powieściowe i treści nieraz barǳo drastyczne , nie współzawodniczą one byna mnie i wyłącznie z takimi li tworami ak Il Decameron Boccaccia⁴⁹
lub romans Louveta de Couvray⁵⁰ Les amours du chevalier de Faublas. Rychle uż daǳą się pamiętniki Casanovy porównać pod względem werwy i u mowania przedmiotu
z autobiograﬁą Benvenuta Celliniego⁵¹, a pod względem otwartości z Wyznaniami Jana
Jakuba Rousseau⁵². Rzecz ednak główna i zasadnicza w tym, że w memuarach Casanovy
za mu e szeroki i mistrzowski obraz obycza ów i i zwycza ów prawie tak wielkie i wybitne mie sce, ak historia w pamiętnikach Ksenofonta, Cezara lub Jeﬀersona⁵³. Ta właśnie
kulturalno-obycza owa duża wartość pamiętników Casanovy stanowi główny ich tytuł
do sławy i niewygasa ące świeżości.
ǲisie szym naszym upodobaniom może nie odpowiadać edynie chyba tylko „rozwlekłość” niezmiernie drobiazgowe narrac i Casanovy. Aczkolwiek opis np. ucieczki spod
więziennych ołowianych dachów weneckich skreślony est z mocą dramatyczną, które by Casanovie mógł szczerze pozazdrościć nie eden pierwszorzędny powieściopisarz
współczesny. Przypomnĳmy, że zupełny tekst Pamiętników Casanovy w monachĳskim
na wzorowszym wydaniu J. Müllera obe mu e czternaście tomów, a na lepsze wydanie
ancuskie świeże daty (, Paryż, Garnier Frères), wzorowane na pierwszym wydaniu włoskim Brockhausa, liczy zwartego druku tomów osiem. Zapoznanie się od deski
do deski z taką obﬁtością choćby na świetnie prowaǳonego opowiadania wystawiłoby
na zbyt ciężką próbę ciekawość czytelnika teraźnie szego, a przede wszystkim ego czas,
rozbity ǳiś na tyle różnorodnych, a terminowych za ęć.
Książka, którą pozwalamy sobie oto złożyć w ręce publiczności nasze , est akby spacerem po ogromnych Pamiętnikach Casanovy. Poszczególne rozǳiały, stanowiące w odpowiednim streszczeniu zamkniętą w sobie całość, niby nowele samoistne i obrazki, ukazu ą
całe ich bogactwo, wyrazistość i wǳięk. Da ą pełne wyobrażenie o całości tego edynego w swoim roǳa u kale doskopu, potrząsanego z niezmierną zręcznością przez istnego
„magika” galanterii, zalotności, sentymentu, bezczelności i dowcipu.

⁴⁸Vous avez bien raison de vous aimer… (.) — Masz dobry powód, by kochać siebie, gdyż esteś barǳo
interesu ący i miły. Mylisz się, sąǳąc, że nie esteś kochany. [przypis edytorski]
⁴⁹Boccaccio, Giovanni (–) — włoski pisarz, autor m.in. zbioru nowel obycza owych Dekameron, którego głównym tematem est miłość w e rozmaitych odmianach. [przypis edytorski]
⁵⁰Louvet de Couvray, Jean-Baptiste (–) — pisarz ancuski, autor m.in. powieści Przygody miłosne
kawalera de Faublas (–). [przypis edytorski]
⁵¹Cellini, Benvenuto (–) — włoski rzeźbiarz, złotnik, medalier i pisarz; znany z burzliwego życia;
autor autobiograﬁi Żywot Benvenuta Celliniego własnoręcznie spisany. [przypis edytorski]
⁵²Rousseau, Jean-Jacques (–) — ancuski pisarz i ﬁlozof; autor m.in. autobiograﬁcznych Wyznań,
stanowiących eden z fundamentalnych utworów literatury intymne . [przypis edytorski]
⁵³Ksenofont, Cezar, Jeﬀerson — Ksenofont z Aten (ok. –ok.  p.n.e.): grecki pisarz i historyk, żołnierz
na emny, znany m.in. z pamiętników wo skowych pt. Anabaza (Wyprawa Cyrusa); Gajusz Juliusz Cezar (
p.n.e.– p.n.e.): rzymski dowódca wo skowy, polityk, dyktator, autor pamiętników wo skowych (O wojnie
galĳskiej oraz O wojnie domowej); Thomas Jeﬀerson (–): amerykański, ǳiałacz niepodległościowy, prezydent USA, autor autobiograﬁi skoncentrowane na wydarzeniach okresu wo ny o niepodległość. [przypis
edytorski]
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Cz. J.
Zakopane, na Antałówce, willa Witkiewicza, sierpień,  roku.


Narrac ę swą pamiętnikową rozpoczyna Jan Jakub Casanova zaznaczeniem starożytności rodu, z którego pochoǳi.
Don⁵⁴ Jakub Casanova — brzmią pierwsze wyrazy Pamiętnika — uroǳony w Saragossie, stolicy Aragonii, syn naturalny Jaśnie Wielmożnego
Pana Franciszka, porwał z klasztoru, w roku Pańskim  Donnę⁵⁵ Annę
Palafox naza utrz po wykonaniu przez nią ślubów zakonnych. Don Jakub był
sekretarzem króla Jegomości Alfonsa. Uciekł z uprowaǳoną niewiastą do
Rzymu i rok tam cały w więzieniu przesieǳiał, po czym papież Marcin III
rozwiązał śluby zakonne Anny i związek e małżeński z Jakubem Casanova pobłogosławił — na instanc ę⁵⁶ Don Juana Casanovy, ochmistrza dworu
papieskiego, a stry a pana młodego…
Po wyliczeniu długiego szeregu antenatów⁵⁷ kłaǳie Casanova na karty
Pamiętnika imię o ca swego, Ka etana Józefa Jakuba, opuszcza ącego dom
roǳinny w  i idącego w świat — szukać szczęścia.
„Ka etan Józef Jakub — pisze — zerwał się w świat, zapłonąwszy osobliwszym afektem ku aktorce imieniem Fragoletta, gra ące role subretek⁵⁸.
Zakochany po uszy, a bez grosza przy duszy, ął dla chleba tańczyć, po czym
został aktorem, wcale ednak mizernym. Nie wieǳieć: z płochości wroǳone czy zazdrością rozgoryczony, dość że rozstał się z Fragolettą i przystał
do trupy komediantów, popisu ących się w Wenec i. Na wprost mieszkania,
które za mował, miał swó warsztat szewski nie aki Hieronim Farusi, o ciec
przepiękne szesnastoletnie edynaczki, Zanetty. Młody aktor zakochał się
w nie na zabó i pozyskał wza emność ǳiewczyny. Pozwoliła siebie wykraść.
Była to zresztą edyna droga do naǳiemskiego ra u, gdyż w oczach waćpana
Hieronima, ako też ego żony, każdy komediant w ogóle był osobistością
obrzydliwą i pogardy godną. Zakochani, zaopatrzeni w niezbędne dokumenty i w towarzystwie dwu świadków, udali się do patriarchy weneckiego,
który chętnie pobłogosławił ich legalny związek. Marzia, matka Zanetty,
narobiła hałasu co niemiara, o ciec umarł ze zgryzoty. Z małżeństwa tego
po ǳiewięciu miesiącach uroǳiłem się a —  kwietnia roku ”. O ciec
Casanovy umarł w kwiecie lat, w . roku życia, matka, śliczna eszcze i młoda kobieta, rwała się w świat szeroki; babka nie miała ochoty poświęcać się
zbytnio dla wnuka; opiekun, imć pan Grimani, patryc usz wenecki, którego
Ka etan Józef Jakub był eszcze za życia uprosił o kierowanie losami syna, nie
miał na mnie sze intenc i do niańczenia cuǳego „bębna”, ak się wyrażał.
Postanowiono tedy⁵⁹ ak na szybcie pozbyć się z domu ǳiesięcioletniego uż
chłopca.
Oddano go do szkół do Padwy, zalokowu ąc na kwaterze i wikcie akie ś
stare Słowaczki…
Na te uż pacholęce lata Casanovy przypada pierwsza przygoda miłosna,
którą by można zatytułować „Bettina”.


Co też za ǳiwny czasem zbieg okoliczności luǳi ze sobą sprowaǳa!
⁵⁴don (hiszp.) — pan, zwrot grzecznościowy używany przed imieniem osoby. [przypis edytorski]
⁵⁵donna (wł.) — pani; popr. po hiszpańsku: doña. [przypis edytorski]
⁵⁶instancja (daw.) — wstawienie się za kimś. [przypis edytorski]
⁵⁷antenat (z łac.) — przodek. [przypis edytorski]
⁵⁸subretka (z .) — typ postaci sprytne poko ówki w komediach i farsach. [przypis edytorski]
⁵⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Gdybym, będąc ǳieckiem, nie cierpiał na częste nadmierne rzucanie się krwi nosem,
nigdy by oczy mo e nie oglądały Bettiny, te Bettiny, dla które serce mo e chłopięce
pierwszą w życiu zabiło miłością. Nadmierne tracenie krwi dało się zdrowiu memu fatalnie
we znaki; osłabłem, ledwiem włóczył nogami i choǳiłem ak osowiały, niezdolny za ąć się
niczym. Nie pomogły „odczarowywania” pewne wiedźmy-znachorki z Murano, do które
babka parokrotnie mnie woziła. Lekarz raǳił wywieźć mnie z Wenec i, zapewnia ąc, że
zmiana powietrza i otoczenia przywróci mi zdrowie. Matka mo a, babka i opiekun mó ,
egomość pan Grimani, usłuchali dobre rady. Przewieziono mnie do Padwy i zalokowano
u pewne wysoce niesympatyczne stare Słowaczki. Wszystko mnie od nie odstręczało:
i zachowanie się, i wygląd, i mizerność e niechlu nego „pens onatu”. Nocą zagryzały
mnie literalnie pchły i pluskwy; w ǳień głodny byłem ak pies, ile że klimat padewski
istotnie wyśmienicie odǳiaływał na mó zdrowostan. Ani słowa, raz po raz udawało mi
się ściągnąć coś niecoś z wiktuałów ku wielkiemu zmartwieniu gospodyni, zachoǳące
w głowę: kto by to mógł w e spiżarni myszkować! Zdarzało mi się też często wyciągnąć
proﬁt z mego „urzędowania” ako decurio w szkole, do które uczęszczałem. Do zaszczytu
tego doszedłem przez pilność i wroǳone zdolności. Urząd mó polegał na przeglądaniu
zadań trzyǳiestu moich kolegów, poprawianiu i wystawianiu stopni. Toteż zabiegano
o mo e względy, podsuwa ąc mi nawet przednie smakołyki, którymi… nie garǳiłem,
cenzuru ąc zadania coraz niesprawiedliwie . Tego uż w końcu było niektórym starszym
kolegom za wiele. Zadenunc owali mnie nauczycielowi. Podczas indagac i⁶⁰ wyszła na aw
cała mizeria mego bytowania w „pens onacie” stare Słowaczki. Nauczyciel, sprzy a ący mi
barǳo, wymógł na matce mo e , że mnie od Słowaczki odebrano i oddano na kwaterę —
do ego własnego domu. O zacny, szanowny, nieoceniony mó dobroczyńco!
Księǳem był doktor Gozzi; miał lat dopiero ; skromny, ugrzeczniony, okrąglutki…
Do tego stopnia był tylko mną za ęty, że w ciągu niespełna półrocza opuścili go wszyscy
uczniowie. Postanowił tedy otworzyć kolegium połączone z internatem; pro ekt ten atoli
do rzewał całe dwa lata, w ciągu których nauczył mnie doktor Gozzi wszystkiego, co sam
umiał, do gry na skrzypcach włącznie. Przydała mi się ta gra, ach, ak barǳo przydała raz
nie eden w życiu!
Gdy po owych dwuletnich studiach — było to w Wielkim Poście  roku — z awiliśmy się, a i mó mistrz, u matki mo e w Wenec i, nie chciano wierzyć uszom i oczom.
Wręcz zaimponowałem całe mo e roǳinie i wszystkim zna omym mo ą uczonością
i ogładą, nie wspomina ąc o biegłości w układaniu wierszy, która wszystkich wprawiła
w zachwyt. Przezacny mó mentor cieszył się ak ǳiecko, że emu przypisywano zasługę
uczynienia z na wpół zidiociałego chłopaka tak wypolerowanego⁶¹ i do rzeczy nieomal
kawalera. Nie podobała się tylko matce mo e mo a asnoblond peruka, okrutnie nieharmonizu ąca z mymi czarnymi brwiami i oczami. Spytała doktora, dlaczego własnych
moich włosów nie każe yzować. Doktor odrzekł, że to siostra ego obsta e przy peruce, którą łatwie utrzymywać w ochędóstwie⁶² niż mo ą czuprynę. Naiwna ta odpowiedź
wywołała głośny śmiech całego towarzystwa, który wzmógł się eszcze, gdy na pytanie
zwrócone do doktora, czy siostra ego est zamężna, wyrwałem się a z odpowieǳią, że
Bettina est na pięknie szą panienką w całe ǳielnicy miasta i liczy lat dopiero czternaście. Tedy matka obiecała piękny prezent Bettinie, eżeli tak gorliwie opiekować się bęǳie
mo ą czupryną ak mo ą peruką, na co doktor odparł, że od dnia ǳisie szego stanie się
życzeniu matki zadość i peruki nosić nie będę.
Ach, tak! Bettina była istotnie prześliczna, wesoła i wielka amatorka czytania powieści. Roǳice byli z nie niezadowoleni, a doktor nie mógł nigdy pogoǳić się z e pas ą
do lekkie lektury. ǲieweczka spodobała mi się od razu, sam nie wiem czemu. Ona
to pierwsza rozpaliła w sercu moim uczucie… nieprześcignione przez żadne uż potem
w życiu. Spotęgował e sympatię dla mnie ho ny dar mo e matki: pięć łokci⁶³ materii
edwabne i tuzin rękawiczek. Tak gorliwie za ęła się od te daty moimi włosami, że uż po
sześciu miesiącach mogłem choǳić bez peruki. Czesała mnie też często, leżącego eszcze
w łóżku, gdyż czasu nie miała z tym czekać, aż wstanę. Myła mi twarz, szy ę, piersi, nie
⁶⁰indagacja — przepytywanie, badanie, śleǳtwo. [przypis edytorski]
⁶¹polerowany (daw.) — wykwintny. [przypis edytorski]
⁶²ochędóstwo (daw.) — tu: schludność, czystość. [przypis edytorski]
⁶³łokieć — dawna miara długości, równa ok.  cm. [przypis edytorski]
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Choroba, Młodość, Miłość

Stró

szczęǳąc ǳiecięcych pieszczot, które poczytywałem za całkiem niewinne, które mnie
ednak drażniły, za co sobie czyniłem w duchu ostre wymówki. Byłem od nie o trzy
lata młodszy; sąǳiłem, że dla tego samego nie bęǳie mogła mnie pokochać i gryzłem
się tym i martwiłem. Bywało, usiadłszy na moim łóżku, dowoǳi, że utyłem i stara się
o tym przekonać rękami, od czego aż mi się gorąco robiło, lecz pozwalałem e robić, co
chce, w obawie, aby nie spostrzegła mego pomieszania. Innym razem powiada, że mam
skórę ǳiwnie delikatną i tak mnie łechcze, że aż usuwać się muszę, żału ąc okrutnie, iż
nie śmiałem e odpłacić pięknym za nadobne i że ona nie domyśla się, ak barǳo bym
tego pragnął. Gdym był ubrany, całowała mnie raz i drugi, nazywa ąc „na droższym swym
ǳieckiem”… a zaś, pożerany chęcią pó ścia za e przykładem, nigdy i nigdy nie mogłem
zdobyć się na odwagę. Późnie , podniecony dworowaniem Bettiny z me nieśmiałości,
przemógłszy się, oddawałem e całus za całusa, a nawet z nawiązką, zatrzymu ąc się zawsze, ilekroć chętka mnie brała posunąć się dale ; wówczas odwracałem głowę, akbym
czego szukał, a ona wychoǳiła z poko u. Po e ode ściu byłem w desperac i, żem nie
pofolgował mo e naturze, i zdumiony, że Bettina może tyle ze mną dokazywać, wstrzymu ąc się zawsze w porę, podczas gdy a hamować się muszę z na większą biedą. Za
każdym razem obiecywałem sobie święcie zmienić postępowanie.
W początkach esieni zalokowało się u doktora trzech nowych pens onarzy, z których
eden, młoǳian piętnastoletni, wszedł rycho barǳo w konﬁdenc e⁶⁴ z Bettiną. Obuǳiło
to we mnie uczucie całkiem mi dotąd nieznane, a z którego zdałem sobie sprawę dopiero
po wielu latach. Nie była to zazdrość ani też nienawiść. Obuǳiło się we mnie dla Cordianiego tylko uczucie — pogardy. To miał być mó rywal szczęśliwy, ten syn akiegoś
ǳierżawcy, nieokrzesany, głupi, bez krzty polotu w duszy? Cała ego wyższość nadmierna polegała na tym, że był nieco ode mnie starszy. Gorzką też pogardę zacząłem żywić dla
Bettiny, którą kochałem, sam nie wieǳąc o tym. Aż nadto rychło spostrzegła ona zmianę
w moim dla nie usposobieniu. Gdy usiadła, ak zazwycza , na moim łóżku i zabierała się
mnie czesać, odtrąciłem precz e ręce i nie kwapiłem się wcale e całować. Podrażniona,
powieǳiała mi wręcz, że estem o Cordianiego zazdrosny. Uniosłem się i odparłem, że
ona warta est Cordianiego, a on e . Zaśmiała się i wyszła.
Teraz uż za wszelką cenę chciała rozkochać mnie w sobie i oto na aki wzięła się sposób. Pewnego ranka przyniosła mi do łóżka parę pończoch własne roboty. Uczesawszy
mnie, oświadczyła, iż sama mi e włoży, gdyż z pewnością wypadnie e poprawić. Doktor
właśnie był wyszedł mszę odprawić. Bettina, zabrawszy się do moich nóg, znalazła, iż
są nie dość czyste, i nie pyta ąc o pozwolenie, zabrała się e myć. Nie śmiałem okazać
zakłopotania i pozwoliłem e robić, co chce, nie przeczuwa ąc, co z tego wyniknie. Bettina, sieǳąc na moim łóżku, posunęła się w ochędożeniu mnie ponad wszelką gorliwość,
ciekawość e atoli⁶⁵ sprawiała mi tak żywą rozkosz, że ustała dopiero wówczas, gdy uż
żywsza być nie mogła. Gdym się uspokoił, zacząłem ą przepraszać, uważa ąc, iż tak mi
wypada postąpić. Nie oczekiwała przeprosin, pomyślała chwilę i rzekła z wielką wyrozumiałością w głosie, że cała wina po e stronie, lecz że się uż nigdy więce do tego stopnia
nie zapomni. Rzekłszy to, wyszła, pozostawia ąc mnie moim reﬂeks om.
A reﬂeks e to były nad wyraz bezlitosne. Zdawało mi się, żem Bettinę zbezcześcił,
żem nadużył zaufania e roǳiny, żem popełnił coś haniebnego, co da się tylko naprawić
poślubieniem Bettiny. Ogarnęła mnie czarna melancholia i byłbym się zakochał na śmierć
i życie, gdyby mi serca nie żarła zazdrość straszliwa, aczkolwiek byłem święcie przekonany,
że takiego ak ze mną występku Bettina z Cordianim nie popełniła. A rankami uż do
mnie nie przychoǳiła wcale. Wyobraziłem sobie, że się wstyǳi i ma wyrzuty sumienia.
Głaskało to mo ą miłość własną. Postanowiłem w bezdenne mo e głupocie napisać do
nie . Napisałem krótki list, mogący ą ednak w zupełności uspokoić i ośmielić. Wydało
mi się, żem wykoncypował arcyǳieło stylu epistolarnego⁶⁶, że ono bez chyby⁶⁷ Bettinę
podbĳe, a Cordianiego całkiem od nie odsąǳi, aczkolwiek i bez tego nie wierzyłem
w gruncie rzeczy, aby Bettina mogła tego roǳa u osobnikowi dawać preferenc ę nade
mną.
⁶⁴konﬁdencja (daw., z łac.) — poufałość, zażyłość. [przypis edytorski]
⁶⁵atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
⁶⁶epistolarny (łac.) — dotyczący listów, utworów w formie listów. [przypis edytorski]
⁶⁷bez chyby (daw.) — niechybnie; na pewno. [przypis edytorski]
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Pocałunek, Pożądanie,
Erotyzm

Pogarda

Ciało

W niespełna goǳinę po otrzymaniu mego listu dała mi ustną odpowiedź, że po utrze
przy ǳie do mnie rano ak zwykle, ak bywało przed pamiętnym dniem przełomowym.
Alem czekał e nadaremnie. Nie przyszła. Byłem wzburzony. Jakież było mo e zǳiwienie, gdy podczas obiadu zagadnęła mnie, ak gdyby nic, czy ma przy ść przebrać mnie
za ǳiewczynkę na balik maskaradowy, ma ący się odbyć za dni parę u naszego sąsiada.
Wszyscy przyklasnęli pro ektowi przebrania mnie za ǳiewczynkę, tedy musiałem się rad
nierad zgoǳić. Zresztą zdawało mi się, że ta okoliczność da nam na lepszą okaz ę rozmówić się i tak ułożyć nasz stosunek, aby zmysły nigdy uż więce nie mogły mi wypłatać
ﬁgla. Wszystko ednak pokrzyżował następu ący wypadek.
Pewien stary, dobry przy aciel Gozziego, mieszka ący na wsi, zmożony długotrwałą
chorobą i pewny, że niedługo uż poży e, przysłał powóz, prosząc, aby opiekun mó wespół z o cem swoim niezwłocznie do niego przybył, oczy mu zamknął i duszę ego oddał
Bogu. Stary szewc, o ciec Gozziego, wychylił całą ﬂaszę wina (ile że dopiero poczuwszy alkohol w mózgu był w stanie myśleć i obracać ęzykiem), wciągnął na się szatki od
święta i puścił się z synem w drogę. Tu mnie ogarnęła niepohamowana chęć skorzystania z niebywałe sposobności… Balik miał się odbyć dopiero za dni kilka; wydało mi się
niepodobieństwem⁶⁸ czekanie tak długo na wiǳenie się z Bettiną… szepnąłem e tedy,
że drzwi mego poko u zostaną w nocy otwarte na korytarz… gdy zaś wszyscy w domu
usną… niech do mnie przy ǳie. Zgoǳiła się. Spała na parterze w gabinecie, przylegaącym cieniutką ścianką do sypialni o ca. Po wy eźǳie doktora spałem sam w pustym
poko u; trze pens onarze lokowali się na przeciwległe stronie; nikt nas tedy spłoszyć
nie mógł. Cały podniecony, nie mogłem doczekać upragnione chwili…
Natychmiast po udaniu się na spoczynek zamknąłem na klucz drzwi od dalszych
komnat, a otworzyłem wychoǳące na korytarz, zgasiłem światło i — nie rozbiera ąc się
— ąłem wyczekiwać. W romansach zdarza ą się często sytuac e takie i nie ma w nich
żadne przesady. Tak zupełnie, ak a na Bettinę, czeka u Ariosta⁶⁹ Raggiero na Alcinę.
Czekałem aż do północy, nie niecierpliwiąc się nadmiernie; gdy ednak upłynęła goǳina edna po pół nocy… druga… trzecia… czwarta… wściekłość mnie ogarnęła i krew we
mnie zawrzała. Na dworze padał śnieg i ziąb był nieznośny, lecz nie czułem na dokuczliwszego chłodu. Na krótko przed świtem, nie mogąc dłuże opanować niecierpliwości,
postanowiłem ze ść w pończochach — aby psa nie zbuǳić — na dół i przekonać się, czy
drzwi Bettiny zamknięte czy otwarte. Znalazłem e zamknięte; nie wychoǳiła; musiała
oczywiście przespać naszą schaǳkę. Chciałem zapukać, lecz wstrzymała mnie obawa, że
pies zacznie szczekać. Zrozpaczony i przybity, usiadłem na schodach, nie wieǳąc, co począć. Dygotałem z prze mu ącego zimna. Nagle przyszło mi do głowy, że służąca bęǳie
wychoǳiła niebawem na miasto i może mnie spostrzec. Zdecydowałem się tedy wrócić
do siebie. Podnoszę się… i w te chwili słyszę w poko u Bettiny hałas. Przekonany, że to
ona wsta e, aby iść do mnie, zbliżam się spiesznie do e drzwi… drzwi odmyka ą się…
lecz zamiast Bettiny ukazu e się w nich — Cordiani. Kopnął mnie siarczyście w brzuch,
żem się aż w zaspę śniegu potoczył, i znika w poko u, gǳie sypiał wespół z dwoma swymi
kolegami. Zerwałem się, odchoǳąc od zmysłów, dopadłem do zamkniętych drzwi Bettiny i ąłem w nie bez miłosierǳia łomotać pięściami i nogami. Pies zaczął natychmiast
u adać — oprzytomniałem — pobiegłem do swego poko u, zamknąłem się i padłem na
łóżko na wpół żywy.
Zawieǳiony, zdraǳony, upokorzony, układałem przez dobrych goǳin trzy na czarnie sze plany zemsty. Otruć ich wszystkich? Nie, to mściwości mo e nie nasyci! Wszystko
opowieǳieć e bratu?… W tym momencie doleciał uszu moich skrzeczący głos matki
Bettiny, woła ący, abym co rychle schoǳił na dół, gdyż córka e — umiera! Zły, że
wymyka mi się oﬁara zemsty, uda ę się do poko u Bettiny, przy które łóżku zna duę zgromaǳoną całą familię. Bettina wĳe się w kurczach straszliwych; na wpół ubrana,
wyrzuca rękami i nogami na wszystkie strony, że nikt e utrzymać nie może. Nie wieǳiałem, co mam myśleć o tym wszystkim. Nie znałem eszcze ani natury niewieście ,
ani niewiast podstępne przewrotności. ǲiwiłem się własnemu spoko owi… Po goǳinie
miotania się Bettina usnęła. Przywołani do e łóżka lekarz, tuǳież akuszerka nie mogli
⁶⁸niepodobieństwo — coś nieprawdopodobnego, niemożliwego. [przypis edytorski]
⁶⁹Ariosto, Lodovico (–) — włoski poeta renesansowy, autor poematu rycerskiego Orland szalony.
[przypis edytorski]
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w żaden sposób określić istoty tak nagłe i niezwykłe choroby. Uśmiechnąłem się w duchu; zaczynałem rozumieć, że choroba ta pozosta e w ścisłym związku zarówno z nocną
wizytą Cordianiego, ak z wykryciem przeze mnie całe sprawy. Postanowiłem ednak
czekać cierpliwie z pofolgowaniem me zemście na powrót doktora.
Przechoǳąc do mego poko u przez gabinet Bettiny, spostrzegłem e saczek⁷⁰, poniewiera ący się na stole. Otworzyłem go; spostrzegłem bilecik, skreślony znanym mi dobrze
pismem Cordianiego. Zǳiwiła mnie niemało nieopatrzność Bettiny; bilecik mógł przecie tak łatwo wpaść w ręce e matki lub brata!… Jakże dalece musiała, biedaczka, stracić
głowię! Bilecik uniosłem do swego poko u i tam dopiero rzuciłem się go czytać. Łatwo
wyobrazić sobie, co się ze mną ǳiało, gdym wyczytał następu ące wyrazy: „Ponieważ o ciec wy echał, nie potrzebu esz zostawiać drzwi otwartych ak zwykle. Po kolac i przy dę
do twego gabineciku, gǳie mnie zastaniesz”.
Po chwili osłupienia i bicia się z myślami parsknąłem śmiechem; wydałem się sobie
barǳo śmiesznym, Bettina godną pogardy, a Cordiani godnym przebaczenia. Myślałem,
żem się z miłości dla takie ǳiewczyny gwałtownie wyleczył. Gratulowałem sobie, żem
otrzymał zbawienną nauczkę na całe życie. Uznałem nawet, że Bettina ma rac ę, da ąc
Cordianiemu pierwszeństwo, chłopakowi uż piętnastoletniemu, podczas gdy a czymże
estem? ǲieckiem. Jedne tylko rzeczy nie mogłem przeboleć, mianowicie tego, że mnie
Cordiani tak nieluǳko kopnął.
Podczas obiadu, spożywanego w kuchni, rozległy się nagle wrzaski Bettiny. Wszyscy
porwali się do sypialni, a tylko kontynuowałem spoko nie eǳenie, nie zwraca ąc na mnie sze uwagi na ogólny popłoch. Podczas kolac i powtórzyło się to samo; a znowu
ani drgnąłem. Wrócił doktor — alem mu nic nie powieǳiał; wszelkim planom zemsty
dałem był za wygraną; opowieǳieć mu tak wysoce skandaliczną historię mogłem edynie
w wielkim podnieceniu; na chłodno nie mogłem. Spostrzegłem łóżko Bettiny, sto ące tuż
przy łóżku matki, lecz udałem, że na taki szczegół nawet uwagi nie zwracam — oddałem
się cały nauce. Naza utrz matka Bettiny przerwała nam lekc ę, żeby oświadczyć doktorowi, że doszła do przekonania, iż na Bettinę musiał ktoś z pewnością rzucić urok. Może
służąca?
— Mam niezbity dowód! — rzekła.
— Jaki? — spytał doktor.
— Zagroǳiłam drzwi dwiema skrzyżowanymi miotłami. Zamiast e rozsunąć i prze ść,
ominęła drzwi zalękniona… i weszła do poko u innymi drzwiami. Oczywiście bała się
tknąć skrzyżowanych mioteł. To niewątpliwie czarownica. Rzuciła na mo ą córkę urok.
Tedy doktor, włożywszy komżę, poszedł siostrę egzorcyzmować. Przyglądałem się
ciekawie tym praktykom. Wszyscy biorący w nich uǳiał wydali mi się niespełna rozumu i śmiech mnie porywał, ilekroć ktoś nazwał Bettinę nawieǳoną przez… diabła. Gdy
się ceremonia skończyła, zbliżyłem się cichaczem do Bettiny i szepnąłem e :
— Bądź dobre myśli, zdrowie i bądź pewna mo e dyskrec i!
Nie odrzekła mi nic i obróciła się do ściany. Dnia tego uż konwuls i nie było; sąǳiłem, że wyzdrowiała; naza utrz atoli opanowała ą istna demenc a, podczas które wylatywały e z ust wyrazy łacińskie i greckie, co przekonało wszystkich ostatecznie, że
Bettina est opętana przez diabła. Sprowaǳono natychmiast na słynnie szego w Padwie
egzorcystę. Był to niezmiernie brzydki na twarzy kapucyn, o ciec Prosper de Bovolenta.
Bettina atoli zaczęła świętobliwego człeka lżyć na ordynarnie szymi wymysłami, a dobranymi tak kunsztownie, że nikt ani na chwilę nie wątpił, że eden tylko diabeł zdobyć się
może na coś podobnego. Kapucyn porwał się grzmocić Bettinę krucyﬁksem, za co się
ona śmiertelnie obraziła i palnąwszy mu ba eczne verba veritatis⁷¹, cisnęła w niego ﬂaszką
z akimś czarnym lekarstwem, które spryskało też akuratnie sto ącego opodal Cordianiego, z czegom się serdecznie ucieszył. Egzorcysta zabrał się i poszedł, nie dopiąwszy
swego. Wieczorem Bettina nagle i niespoǳiewanie z awiła się w kuchni i spoko na ak
trusia siadła z nami do kolac i. Do mnie przemówiła słodko i łagodnie, przypomina ąc, że
utro bal maskowy i że trwa niezłomnie w zamiarze przebrania mnie za ǳiewczynkę. Po
pewnym czasie poszła z powrotem do łóżka, a zaś znalazłem w fularze⁷², którym głowę na
⁷⁰saczek (daw.) — mały sak, woreczek. [przypis edytorski]
⁷¹verba veritatis (łac.) — słowa prawdy. [przypis edytorski]
⁷²fular — chustka na szy ę z tkaniny edwabne . [przypis edytorski]
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List

Zabobony, Czarownica

Ksiąǳ, Egzorcyzm

noc owĳałem, bilecik brzmiący ak następu e: „Albo pó ǳiesz ze mną na bal przebrany
za ǳiewczynkę, albo taką wyprawię hecę, że bęǳiesz się zalewał łzami”. W nocy, gdy
wszyscy spali, odpisałem e , że mam zamiar pilnie unikać wszelkiego z nią sam na sam
i proszę, aby oszczęǳała mo e serce, które żywi dla nie uczucia… braterskie, że wreszcie
odesłałem e bilecik pisany do Cordianiego, prosząc, aby poczytywała to za dowód me
przy aźni i me wspaniałomyślności. Otrzymawszy naza utrz rano mó list, Bettina wpadła
w doskonały humor. Ja byłem dla nie niezmiernie ugrzeczniony; żal mi było ǳiewczyny;
uniósł ą temperament w ramiona niegoǳiwca… Biedaczka!
Atoli po dniu pogodnym nastał wieczór burzliwy. Bettina poszła wcześnie do łóżka
i znów zaczęła wyprawiać niesłychane brewerie⁷³. Wieǳiałem, co o nich sąǳić. Rozpoczynała się zapowieǳiana „heca”. Bettina czuła mo ą wyższość nad sobą i to wyprowaǳało ą z równowagi. Ach, wyznać muszę z całą szczerością, że pomimo doskonałe
„szkoły”, którą przeszedłem w latach eszcze chłopięcych, pomimo doświadczeń, które
mogły mnie obronić od wielu niespoǳianek, wyzna ę, że byłem oszukiwany przez kobiety… często, barǳo nawet często. Nie dawnie ak dwanaście lat temu byłbym poślubił
w Wiedniu młoǳiutką, niezmiernie lekkomyślną panienkę. Nie dało spełnić się temu
szaleństwu na widocznie owo bóstwo, co szalonych od początku świata strzeże. ǲiś…
w siedemǳiesiątym drugim roku życia szaleństwa nie popełnię, głupstwa nie palnę… i to
est właśnie na świetnie sza rzecz!
Naza utrz Bettina ęła dokazywać tak, że sam doktor gotów był przysiąc, że diabeł
w nie sieǳi. I postanowił wezwać innego, eszcze barǳie zawołanego egzorcystę. Był
nim dominikanin, pater⁷⁴ Mancia. Porwałem się za głowę, gdy stanął u łoża Bettiny! Pater
Mancia był piękny ak Apollo Belwederski⁷⁵; lat na wyże trzyǳiestu, pysznie zbudowany,
blady, o prześlicznie karminowych ustach, spod których błyszczały białe ak śnieg zęby;
z wyrazem twarzy u mu ącymi miłym.
Bettina udawała, że śpi. Gdy ą atoli pater Mancia pokropił wodą święconą, otworzyła
oczy, obe rzała dokładnie egzorcystę, położyła się na wznak, opuściła ręce, przechyliła
z niewysłowioną grac ą główkę na bok i — usnęła, barǳie podobna do aniołka niż do
ziemskie istoty.
Pater Mancia, dopełniwszy swych zabiegów, ulotnił się, obiecu ąc wrócić naza utrz.
Naza utrz Bettina mówiła całkiem od rzeczy, improwizu ąc akieś poetyckie tyrady, nie
przerywa ąc te gadaniny wobec przybyłego egzorcysty. Z kwadrans przysłuchiwał się pilnie, po czym poprosił, abyśmy wszyscy wyszli z poko u, gdyż pragnie z „chorą” pozostać
sam na sam. Pospieszono uczynić zadość życzeniu świętobliwego męża. Bite trzy goǳiny
trwały ta emnicze praktyki. Około południa pater Mancia zawołał nas; zastaliśmy Bettinę
całkiem uspoko oną; egzorcysta zabierał się do wy ścia. Wyraził naǳie ę, że stan „chore ”
ulegnie gruntowne zmianie, prosił o uǳielenie mu wiadomości…
Po wy ściu egzorcysty Bettina spożyła obiad w łóżku, po czym wstała, wieczorem adła
kolac ę z nami przy stole i nie zdraǳała uż żadnego „obłędu”. Oto zaś okoliczność, która
utwierǳiła mnie w przekonaniu, że Bettina nie była nigdy ani wariatką, ani opętaną.
Doktor zadecydował, że w wigilię Oczyszczenia Matki Boskie mamy wszyscy spowiadać się u o ca Mancii. Cordiani i oba Feltrinowie nic nie mieli przeciw temu, a zaś
postanowiłem nie dopuścić do tego, gdyż nie wyobraża ąc sobie, aby można było zataić
cośkolwiek na spowieǳi, nie chciałem, aby pater Mancia w bohaterce mo e przygody
z „pewną ǳiewczynką” poznał od razu Bettinę. Raniutko otrzymałem liścik od nie te
treści: „Żaden z was nie powinien spowiadać się u o ca Mancii. Możesz mnie nienawiǳić, ale szanu mo ą cześć. Ty eden możesz obalić postanowienie mego brata. Po tym
poznam, czy ty esteś czy nie esteś moim przy acielem”. Odpisałem, że o mnie może być
spoko na, co zaś do Cordianiego, to niech sama wpłynie na swego… kochanka. Odpowieǳiała: „ Z Cordianim nie wiǳiałam się od owe nocy, która mnie unieszczęśliwiła,
i nie chcę się z nim wiǳieć nigdy więce . Tobie wyłącznie chcę zawǳięczać ocalenie mi
życia i honoru”.
⁷³brewerie — awantury, kłótnie. [przypis edytorski]
⁷⁴pater (łac.) — o ciec. [przypis edytorski]
⁷⁵Apollo Belwederski — marmurowy posąg Apolla, boga słońca i światła, klasycznego ideału męskiego piękna,
będący rzymską kopią greckiego oryginału wykonanego w IV w. p.n.e. [przypis edytorski]
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Egzorcyzm, Seks, Ksiąǳ

Prowaǳiła ze mną niecną grę; czułem to dobrze. Była pewna swego. Kto ą tak
wta emniczył w arkana serca luǳkiego? Romanse, które pochłaniała? Nie, romanse tak
gruntownych lekc i dać e nie mogły…
Zdecydowany byłem uczynić zadość e prośbie. Idąc spać, oświadczyłem kategorycznie, że spowiadać się będę, ale nie u o ca Mancii. Doktor uznał rac onalność moich skrupułów i obiecał, że zaprowaǳi mnie do innego kościoła. Tegoż wieczora stłukłem sobie
mocno nogę, postanowiono, że co na mnie ǳień muszę przeleżeć w łóżku i oto zostaliśmy naza utrz sami: a i Bettina. Pod pierwszym lepszym pretekstem przyszła do mego
poko u; łaknąłem rozmówienia się z nią, byłem przeto uszczęśliwiony. Usiadła na moim łóżku. Zacząłem natychmiast e tłumaczyć, że owe pamiętne nocy miłość mo a dla
nie przemieniła się w nieubłaganą nienawiść, że potem ednak rozbroiły mnie e przytomność umysłu, e spryt, e subtelność i że obecnie żywię dla nie rzetelną przy aźń,
poǳiwia ąc e niepospolite zalety; prosiłem, aby była względem mnie również szczera
i otwarta; zakląłem się, że nie mam do nie na mnie szego żalu; niech — rzekłem —
kocha choć na śmierć i życie „swego” Cordianiego; estem pewny, że i ego, podobnie
ak mnie, złowiła w swo e sidła i że est niezawodnie barǳo nieszczęśliwy… Odrzekła, że
wszystko a wszystko polega na fatalnym nieporozumieniu! Cordiani podpatrzył e i moą ta emnicę przez wywiercony w suﬁcie otwór i groził, że wszystko opowie doktorowi,
eżeli ona, Bettina, nie przestanie rankami choǳić do mnie, natomiast emu pozwoli
przychoǳić do nie . Opowieść była długa… Tak też i owe okropne nocy, kiedy obiecała
do mnie przy ść i nie przyszła, musiała pod groźbą awnego szantażu wpuścić Cordianiego
do swego gabinetu. Wciąż spoǳiewała się, że Cordiani lada chwila ą opuści i że bęǳie
mogła choć po północy przy ść do mnie, ale Cordiani wciąż rozpowiadał i rozpowiadał
o tym, że ucieknie z nią do Ferrary, do swego wu a, który wy edna od ego roǳiców
zgoǳenie się na ich związek.
— Na myśl, co ty tam u siebie, biedaku, robisz i ak cierpisz — ciągnęła dale Bettina — krwawiło mi się serce. Ale nic nie mam sobie do wyrzucenia!… I wierz mi, nic
takiego nie zaszło, co by mnie mogło uczynić niegodną twego szacunku. O, eślibym
zdecydowała się pozwolić Cordianiemu na to, o co może mężczyzna błagać kobietę tylko
w imię płomienne miłości⁷⁶ byłabym się go z łatwością pozbyła w goǳinę, może szybcie eszcze; ale — dodała, zalewa ąc się łzami — rychle bym wybrała śmierć niż sposób
taki! Czyliż mogłam przypuszczać, że ty tam marzniesz na wietrze i w śnieżną zamieć?
Obo e byliśmy pożałowania godni, lecz a barǳie niż ty. Przeznaczenie widać chciało,
abym postradała zmysły. Teraz eszcze w głowie mi się chwilami mąci i mam wrażenie, że
znowu konwuls i dostanę. Mówią, że estem opętana przez diabła; może tak est, może
nie est… Nie wiem! Wiem tylko, że estem na nieszczęśliwszą pod słońcem istotą.
Przestała mówić, da ąc folgę⁷⁷ westchnieniom i szlochaniom. Byłem głęboko wzruszony, aczkolwiek czułem, że to, co mi opowiada, est niewątpliwie prawdopodobne, nie
będąc ednak w wystarcza ące mierze wiarogodne. Forse era ver, ma non pero credibile⁷⁸ —
ak powiada poeta. Gdy oschły nieco e łzy, zatopiła swo e oczy w mych oczach, szuka ąc
w nich potwierǳenia odniesionego zwycięstwa. Stropiłem ą, dotknąwszy nagle pewnego punktu, pominiętego przez nią, zdawało mi się, rozmyślnie, a przezornie. Spytałem
ą, co mam myśleć o oczywistym udawaniu przez nią akiegoś straszliwego cierpienia,
urąga ącego, comme de raison⁷⁹, wszelkim egzorcyzmom i z awia ącego się na zawołanie.
Popatrzyła na mnie akby szklanymi oczyma, po chwili zaczęła znowu płakać, nic nie
mówiąc. Od czasu tylko do czasu wyrywały się e wyrazy przerywane chlipaniem: „O
a nieszczęśliwa! O a nieszczęśliwa!” Sytuac a stawała się niewyraźna. Spytałem się tedy,
co mogę dla nie uczynić. Odparła smutnie, że gdy serce mi nic nie dyktu e, to ona nie
poczuwa się do żadnych wskazówek.
⁷⁶jeślibym zdecydowała się pozwolić Cordianiemu na to, o co może mężczyzna błagać kobietę tylko w imię płomiennej miłości — dosłownie u Casanovy: „Si j’avais pu me résoudre à ses sacriﬁces qui ne sont dus qu’a l’amour…”.
[przypis tłumacza]
⁷⁷folga (daw.) — ulga, odpoczynek; pobłażanie; dawać sobie folgę: folgować sobie, pozwalać sobie na coś.
[przypis edytorski]
⁷⁸Forse era ver, ma non pero credibile (wł.) — Może to prawda, ale nie wiarygodna (Ariosto, Orland szalony,
pieśń I, strofa ). [przypis edytorski]
⁷⁹comme de raison (.) — oczywiście. [przypis edytorski]
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— Przy ǳie czas — dorzuciła — że gorzko bęǳiesz żałował, iż mo e cierpienia poczytu esz za ﬁkc ę lub udanie, cierpienia, któreś ty sam na mnie sprowaǳił.
Po tych słowach chciała ode ść. Zatrzymałem ą, aby e oświadczyć, iż może oǳyskać
mo e uczucie, powstrzymu ąc się przez cały miesiąc od „demonicznych” kontors i⁸⁰ i od
zabiegów egzorcystycznych pięknego patra Mancii.
— To ode mnie nie zależy — rzekła. — Ale skądże ten przytyk do piękności o ca
Mancii? Czyżbyś przypuszczał…
— Strzeż Boże, nie bawię się w żadne przypuszczenia! I nie estem zazdrosny, o nie!
Przyzna ednak sama, że nie czyni ci zaszczytu okoliczność, iż ǳiwnie akoś skutecznie sze
okazały się egzorcyzmy pięknego dominikanina niż szpetnego ak sto diabłów kapucyna.
Zresztą, ak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
Na tym urwała się nasza rozmowa. Bettina wyszła i w kwadrans potem dom był uż
pełen luǳi.
Po kolac i służąca ozna miła mi, że Bettina dostała silne gorączki, że kazała przenieść
swo e łóżko do kuchni, gǳie sypia matka, i że leży tam cała w ogniach. Gorączka mogła
być oczywiście na autentycznie sza; nie barǳom ednak w nią wierzył. Byłem przekonany, iż Bettina nigdy nie oǳyska zdrowia, gdyż w takim razie miałbym prawo absolutnie
nie wierzyć w e rzekomo całkiem niewinną sielankę z Cordianim. Że przeniosła się do
matki i kazała swo e łóżko przystawić do e łóżka, poczytywałem również za akiś manewr
strategiczny. Lecz naza utrz gorączka wzmogła się, Bettina zaczęła istotnie ma aczyć, a na
czwarty ǳień zdeklarowała się — ospa. Cordianiego i obu Feltrinich, którzy ospy nie
przechoǳili, przeniesiono natychmiast do innego domu; am został, gdyż ospa uż mi
nie groziła. Nieszczęsne ǳiewczę chorowało tak silnie, że dosłownie wszystkie e ciało pokryte było krostami. Leżała z zamkniętymi oczyma, a z gardłem tak ściśniętym,
że przełykać mogła z trudem tylko parę kropli rozpuszczonego miodu. Przyspieszony
oddech był edyną oznaką życia. Matka prawie nie odchoǳiła od e łóżka, a na mnie,
sieǳącego opodal za stołem i spoko nie piszącego, patrzono ak na bohatera. Biedne
stworzenie barǳie podobne było do monstrum niż do luǳkie istoty; cała głowa Bettiny była akby spuchnięta; nosa prawie nie było widać, a obawiano się, że wzrok całkiem
postrada — o ile, dodawano, da się utrzymać ą przy życiu. Nie do zniesienia była ostra
bezwoń e pocenia się, com ednak heroicznie usiłował znosić. ǲiewiątego dnia ksiąǳ
dał e absoluc ę⁸¹ in articulo mortis⁸² i ole ami namaścił, nie omieszkawszy powieǳieć,
że poleca ą miłosierǳiu Bożemu. Stan e pogarszał się z dnia na ǳień. Przezwycięża ąc
mężnie odrazę i znosząc okropne powietrze napełnia ące pokó , gdy wszyscy ą odstąpili, nie opuściłem e a. O nieobliczalności serca luǳkiego! Czy da kto wiarę? Właśnie
podczas na straszliwszego stadium te odstrasza ące choroby zbuǳiło się we mnie dla
Bettiny to przeǳiwne tkliwe uczucie, które po e wyzdrowieniu miało eszcze mocnie
opanować całe mo e estestwo.
Gdy trzynastego dnia choroby gorączka ustała, ęło rekonwalescentkę trapić nieopisane świerzbienie po całym ciele. Żadna, zda się, siła luǳka nie mogła powstrzymać
niepohamowane potrzeby ulżenia sobie w te męce. Uczyniły to może słowa, którem⁸³
Bettinie nieustannie powtarzał: „Bettino! Niebawem wrócisz zupełnie do zdrowia. Pamięta ednak, że eśli bęǳiesz się skrobać, zbrzydniesz na zawsze tak, iż nikt cię kochać
nie bęǳie!”
Niechże aki lekarz zna ǳie doskonalszy środek przeciw skrobaniu się młode niewiasty, co wie, że z przyroǳenia est piękna, oraz to, że eśli się poskrobie, to piękność
swą utraci!
Nareszcie… nareszcie… zaczęła Bettina przychoǳić oczywiście i szybcie do zdrowia.
Powieki podniosły się znad przepięknych e oczu. Przeniesiono ą z kuchni do sypialni… Musiała ednak leżeć w łóżku aż do same Wielkie nocy. Upływa ący czas tuǳież
mo a niewyczerpana troskliwość rozwinęły i w nie uczucie dla mnie pełne tkliwości.
Odpłacała mi szczerze i bez żadnych uż „incydentów”, na statecznie szą miłością za mi⁸⁰kontorsja — grymas twarzy. [przypis edytorski]
⁸¹absolucja (z łac., rel.) — odpuszczenie grzechów. [przypis edytorski]
⁸²in articulo mortis (łac.) — w obliczu śmierci. [przypis edytorski]
⁸³którem (…) nieustannie powtarzał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : które nieustannie powtarzałem. [przypis edytorski]
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Choroba, Opieka, Miłość

Choroba, Uroda

łość na statecznie szą — a pomimo to nie pokusiłem się ani razu uszczknąć ów kwiat,
który Przeznaczenie, sekundowane przez odwieczny przesąd, rezerwu e dla sakramentu
małżeństwa.
Pożal się Boże, co też to i było za małżeństwo! Bettina poślubiła we dwa lata potem
pewnego szewca nazwiskiem Pigozzo, szołdrę⁸⁴ pierwsze klasy, który ą unieszczęśliwił
i w dodatku pogrążył w nęǳy, że aż brat zmuszony był zabrać ą do siebie i utrzymywać.
W lat piętnaście potem, gdy doktor Gozzi został ǳiekanem, Bettina mieszkała przy nim
w San Giorgio di Nogaro. Przybywszy tam do doktora w odwieǳiny, lat temu osiemnaście, u rzałem Bettinę postarzałą, chorą i umiera ącą. Na moim też ręku oddała Bogu
ducha w dwaǳieścia cztery goǳiny po moim przybyciu. Było to w roku tysiąc siedemset
siedemǳiesiątym szóstym.


Podczas gdym był na stanc i u doktora Gozziego, matka mo a nagle i niespoǳiewanie
wróciła z Petersburga. Cesarzowa Anna Iwanowna, spostrzegłszy, że słuchanie włoskie
opery nie sprawia oczekiwane rozrywki, pozwoliła miłościwie trupie całe wracać do
stron roǳinnych. Toteż wszyscy artyści pospieszyli skorzystać z „na wyższego” zarząǳenia, matce zaś mo e towarzyszył podczas całego wo ażu Bertinazzi, arlecchino⁸⁵, zmarły
w Paryżu w roku . Natychmiast po przybyciu mo e matki do Padwy doktor Gozzi
zaprowaǳił mnie do nie do oberży. Spożyliśmy obiad we tro e, a przed rozstaniem się
podarowała matka mo a doktorowi barǳo piękne futro, Bettinie zaś poleciła doręczyć
nie mnie piękną skórkę rysia. W sześć miesięcy potem wezwała mnie do Wenec i dla
pożegnania się z nią przed wy azdem do Drezna, dokąd dostała engagement⁸⁶ dożywotni
do nadwornego teatru elektora saskiego Augusta III, króla polskiego.
*
Po dokończeniu studiów uniwersyteckich w Padwie⁸⁷ — a były to lata studenckie
niemiłosiernie hulaszcze i rozwydrzone! — przybyłem do Wenec i, gǳie na życzenie
mego opiekuna otrzymałem wraz z tonsurą pierwsze święcenia⁸⁸ Jako młoǳiutki „labuś”
(abbé)⁸⁹ uzyskałem natychmiast wstęp do środowisk na wytwornie szego towarzystwa
weneckiego. Intronizował mnie tam na zapobiegliwie pewien stary senator nazwiskiem
Malpiero.
Był to kompletny starzec, żadnego uż zęba w gębie nie miał i przeto adał niezmiernie wolno, że gdy wszyscy od stołu dawno wstali, on wciąż eszcze sieǳiał, żuł i nuǳił
się. Raǳiłem mu, aby zapraszał współbiesiadników mogących i lubiących eść za dwóch,
w ten sposób bęǳie miał towarzystwo, choćby sieǳiał nie wieǳieć ak długo za stołem.
Senator w ogóle gustował w rozmawianiu ze mną i nader często mnie do siebie zapraszał. Pomimo iż go tłukły wcale dotkliwie podeszłe lata oraz podagra⁹⁰, wciąż eszcze nie
mógł zdecydować się dać miłosnym sprawom za wygraną. W życiu swoim miał coś ze
dwaǳieścia metres⁹¹. Kiedym go poznał, panią ego serca była córka aktora, Teresa Imer.
Odwieǳała go co ǳień, lecz zawsze w towarzystwie matki, która co prawda za nic w świecie nie pozwoliła córce zostać aktorką — ze względów na moralność i dobre obycza e —
umiała ednak przeǳiwnie łączyć troskę o dobra ziemskie z troską o duchowe zbawienie.
Co ǳień na ukochańsza córuś musiała być na mszy, a co tyǳień u spowieǳi, zaś po
⁸⁴szołdra (daw., z niem.) — pogardliwie o człowieku: świnia. [przypis edytorski]
⁸⁵arlecchino (wł.) — arlekin, postać błazna we włoskie commedia dell’arte, występu ąca w czarne masce
i kostiumie zszytym z kolorowych tró kątów albo rombów. [przypis edytorski]
⁸⁶engagement (.) — angaż, umowa z artystą: aktorem lub śpiewakiem. [przypis edytorski]
⁸⁷Po dokończeniu studiów uniwersyteckich w Padwie — na wyǳiale prawnym doktorat otrzymał Casanova w .
roku życia po obronieniu rozprawy łacińskie De testamentis, tuǳież z zakresu prawa kanonicznego rozprawy
na tezę: Utrum Hebraei possint construere novas synagogas. Zdolności i erudyc i chłopakowi nie brakło… [przypis
tłumacza]
⁸⁸pierwsze święcenia — les quatre ordres mineurs, niestanowiące przeszkody do powrotu do życia świeckiego.
[przypis tłumacza]
⁸⁹abbé (.) — ksiąǳ; stąd daw. labuś: księżulek. [przypis edytorski]
⁹⁰podagra — dna moczanowa, choroba charakteryzu ąca się nawraca ącymi epizodami ostrego zapalenia
stawów. [przypis edytorski]
⁹¹metresa (przestarz.) — utrzymanka, kochanka. [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



Starość

Świętoszek

południu każdego dnia matka prowaǳiła ą do lubieżnego starca, który wpadał w gniew
okrutny, gdy Teresa wzbraniała się go pocałować, pod pretekstem, iż rano przystępowała
do komunii i boi się obrazić Pana Boga, uta onego w Przena świętszym Sakramencie. Ja,
smyk piętnastoletni, byłem edynym świadkiem tych erotycznych scen.
Dbałość mo a o eleganc ę usposabiała dla mnie nader życzliwie i przy aźnie damy
bywa ące u senatora. Brały mnie ze sobą, odwieǳa ąc córki, zosta ące w klasztornych
pens onatach. Parokrotnie, bez żadnego na pozór powodu, senator Malpiero przykazywał
mi, abym nigdy, broń Boże, nie oǳywał się wobec luǳi lekceważąco lub uszczypliwie
o moralności tych dam. Nie wypada to, źle est wiǳiane, obraża dobre maniery i może mi
barǳo za szkoǳić wśród „soc ety”, które salony stanęły przede mną otworem… W ten
sposób, ak mi się potem wy aśniło, przyuczał mnie senator do dyskrec i.
Aliści⁹² eleganc a mo a raziła niezmiernie mego proboszcza paraﬁalnego. Groził, że
mnie… wyklnie publicznie, eśli nie przestanę nosić włosów tak… tak… nieprzyzwoicie,
wyraźnie: nieprzyzwoicie uczesanych. Puszczałem te ǳiwne pretens e mimo uszu. Proboszcz uwziął się, przekabacił roǳoną mo ą babkę i z e pomocą raz, kiedym spał głęboko,
ściął mi podstępnie wszystką czuprynę z przodu głowy. Lecz rezultat zawiódł na okrutnie
księǳa proboszcza. Senator przysłał mi zawołanego yz era, który taką mi skomponował koaﬁurę⁹³, żem barǳie niż kiedy zadowolony był z mego wyglądu. Chciałem zemścić
się, skargę do sądu podawać… Przede wszystkim zaś nie stąpić nogą do kościoła, którego
proboszcz na coś podobnego mógł sobie pozwalać… Senator uspokoił mnie propozyc ą
wręcz oszołamia ącą. „Jako przewodniczący konaterni⁹⁴ Przena świętszego Sakramentu
— ozna mił mi pewnego dnia — mam prawo desygnować panegirystę-kaznoǳie a na
czwartą nieǳielę bieżącego miesiąca, na którą, ak ci wiadomo, przypada wielkie święto.
Otóż zaproponowałem ciebie! Proboszcz nie bęǳie śmiał zaoponować, ręczę. No i możesz odnieść nad nim wielki tryumf! Pogrążyć go… Jak sąǳisz? Na pięknie szą rolę da ę
ci do ręki”.
Byłem uszczęśliwiony i zabrałem się natychmiast do roboty, zaczerpnąwszy temat
głośny z Horacego⁹⁵:
Ploravere suis non respondere favorem
Speratum meritis… ⁹⁶
Z kazaniem napisanym i wielokrotnie przerabianym udałem się do proboszcza dla
uzyskania ego aprobaty. Nie było go w domu. Zastałem tylko siostrzenicę proboszcza,
Angele, i zakochałem się w nie .
Sieǳiała za robótką przy krosienkach, a gdym za ął mie sce obok nie , zaczęła ze mną
grzecznie rozmawiać, wyraża ąc przy emność poznania mnie, o którym nieraz słyszała,
i prosiła, abym opowieǳiał, ak też to e wielce szanowny wu pozbawił mnie mego
tupetu. Rychło też wrócił proboszcz i zdawało mi się, iż rad est, żem poznał ego siostrzenicę, będąca mnie więce w wieku moim. Wziął mo e kazanie, przeczytał i orzekł,
że owszem, est to barǳo nawet ładna rozprawka akademicka, lecz że kazaniem nie est
wcale. Chciał mi dać któreś ze swoich kazań do wygłoszenia, alem odrzucił. Dysputowaliśmy kilka dni na ten temat, aż wreszcie na wyraźne życzenie senatora uznałem się
za pokonanego. Sukces ednak kaznoǳie ski odniosłem duży; byli nawet tacy, co przepowiadali, iż na świat cały zasłynę. W kwestarskie torebce, z którą zakrystian obchoǳił
wiernych, znalazło się dla mnie  listów i kilka bilecików miłosnych. Po tak obﬁtym
żniwie zdecydowałem się poświęcić się zawodowo kaznoǳie stwu, o czym ozna miłem
proboszczowi. Pochwalał mo e postanowienie i upoważnił mnie do odwieǳania go co
ǳień, abym z ego wskazówek mógł ak na obﬁcie korzystać. Mogłem tedy widywać się
z Angelą aż nadto często, co uczyniło, żem się w nie rozmiłował na zabó .
⁹²aliści (daw.) — ale, ednak. [przypis edytorski]
⁹³koaﬁura (z ., daw.) — yzura, uczesanie; szczególnie: wyszukana, elegancka yzura. [przypis edytorski]
⁹⁴konfraternia (z łac.) — bractwo. [przypis edytorski]
⁹⁵Horacy, właśc. Quintus Horatius Flaccus (– p.n.e.) — wybitny rzymski poeta liryczny, autor liryk, satyr
i listów. [przypis edytorski]
⁹⁶Ploravere suis non respondere favorem… — Żalą się okrutnie, że względy im okazywane nie odpowiada ą
ich zasługom [Horacy, Listy, ks. II, List I, w. –; red. WL]. [przypis tłumacza]
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Obycza e

Moda, Ksiąǳ

Angela była cnotliwa. Pozwalała się kochać, lecz zarazem obstawała przy tym, abym
wystąpił z szeregów kleru i po ął ą za żonę. Pomimo mego gorącego dla nie afektu
perspektywa taka nie uśmiechała mi się do zbytku; pilnie przesiadywałem u proboszcza,
nie tracąc naǳiei, że uda mi się odmienić zbyt prostolinĳne poglądy pani mego serca.
Nie miały się, niestety, spełnić te mo e piękne plany i marzenia!
Proboszczowi podobało się mo e kazanie do tego stopnia, że polecił mi wygłosić słowo
Boże w dniu św. Józefa. Gdym mu e przeczytał, wpadł w na pochlebnie szy dla mnie
zachwyt. Młody i zarozumiały, wyobraziłem sobie, że nie potrzebu ę wcale uczyć się na
pamięć tego, com napisał; zdawało mi się, że wystarczy zapamiętać tylko „tok myśli”;
zresztą nie było eszcze wypadku, abym kiedy w towarzystwie zapomniał, ak to się mówi,
ęzyka w gębie… tedy wierzyłem święcie, że potraﬁę wybrnąć zwycięsko z każde chwilowe
trudności, improwizu ąc spoko nie dale . Lekkomyślność ta wypłatała mi fatalnego ﬁgla.
Byłem akurat dobrze się na adł, gdy zawołano mnie do kościoła. Prosto od stołu, z pełnym żołądkiem i ciężką głową wszedłem na kazalnicę. Początkowo szło eszcze wszystko ładnie i składnie; powoli ednak zaczynałem tracić wątek… ąkać się… do
uszu moich doleciały akieś szmery, zdawało mi się, że tłumiono parsknięcia śmiechem;
straciłem zupełnie głowę. Czy faktycznie zemdlałem, czy tylko użyłem tak heroicznego
wybiegu — nie potraﬁę powieǳieć; dość żem upadł i że zakrystian z organistą zawiedli
mnie czy zanieśli z wielkim trudem do zakrystii. Nie rzekłszy nic, poszedłem na plebanię,
zapakowałem tłumok i po echałem do Padwy, zdawać ostateczny egzamin uniwersytecki.
Wróciłem do Wenec i ako dyplomowany doktor obo ga praw. O tym, co mi się przytraﬁło, nie pamiętał nikt; ale też i o zawoǳie kaznoǳie skim nie było uż mowy.
Angela wciąż była panią mego serca, zaś e naǳwycza na powściągliwość ekscytowała mnie nad wszelki wyraz. Miłość mo a była edną katuszą. Mó ognisty temperament
łaknął wza emności, pożądał kochanki w roǳa u Bettiny, która by miłość mo ą zaspoka ała, nie zaś gasiła. Byłem eszcze sam niewinny, przeto też czciłem Angelę ak świętą,
wszelako e oschłość, e naǳwycza na rezerwa były dla mnie okrutną torturą. Wpatrzony tylko w nią, nie wiǳąc oprócz nie nic na świecie Bożym, anim uwagi nie zwracał, że
mo e płomienne przemówienia do Angeli impres onu ą⁹⁷ niepomiernie dwie e przy aciółki, siostry roǳone, młodsze od nie , o wiele od nie ładnie sze i uczuciowsze, czegom
też naturalnie nie spostrzegł. Byłem ak ślepy, racze zaślepiony do niemożliwości. Na
wszystkie mo e błagania i zaklęcia Angela odpowiadała, że zgaǳa się bez zastrzeżeń zostać mo ą żoną, lecz na większą było łaską z e strony… wyznanie, iż cierpi tyle, co i a.
W takim to nastro u otrzymałem zaproszenie hrabiny Monte Reale do Poseano, gǳie
miała zebrać się elita towarzyska, spragniona zabaw i rozrywek wie skich. Jakoż⁹⁸ życie
tam popłynęło hucznie i wesoło, a a w ego wirze i gwarze zapomniałem — choć na czas
pewien — o nieubłagane mo e Angeli.
Przeznaczono dla mnie w pałacu śliczny pokó parterowy, wychoǳący oknami na
ogród. Kiedym z rana otworzył oczy, u rzałem przed sobą zachwyca ącą istotę przynoszącą
mi kawę. Było to młoǳiutkie ǳiewczę, ale rozwinięte ak panna co na mnie szesnastoletnia; miała ednak zaledwie lat czternaście. Wszystko było w nie skończenie piękne:
płeć alabastrowa, włosy hebanowe, iskrzące się, a ednak pełne niewinności i naiwności,
duże czarne oczy, sposób czesania się, ubiór, składa ący się z koszuli tylko oraz sięga ące po kostki spódniczki, cudnie utoczona noga o malutkie stopce… słowem wszystko
w nie było zachwyca ące i harmonĳne. Wpatrywałem się w nią z na żywszą ciekawością,
ona też przyglądała mi się bacznie, ale z wyrazem w oczach takim, z akim się patrzy na
dobrego zna omego.
— Czy wygodnie się spało? — odezwała się.
— Przewybornie! Ręczę, że słały mi pościel te oto rączęta. A pani kto?
— Ja estem Luc a, córka tute szego portiera. Dobrze, że pan nie wziął z sobą służącego; będę panu usługiwała i spoǳiewam się, że pan bęǳie ze mnie zadowolony.
Uszczęśliwiony z te introdukc i⁹⁹, zerwałem się z łóżka i Luc a ęła mi pomagać
w ubieraniu się, papla ąc przy tym to o tym, to o owym, czegom często wcale nie rozu⁹⁷impresjonować — wywierać wrażenie, zwracać uwagę. [przypis edytorski]
⁹⁸jakoż (przestarz.) — spó nik akcentu ący, że coś, o czym mowa wcześnie , est prawǳiwe, zaszło lub spełniło
się: i rzeczywiście, i w same rzeczy. [przypis edytorski]
⁹⁹introdukcja (z łac.) — wstęp. [przypis edytorski]
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Upadek

Miłość niespełniona

Uroda

miał. Zaczynam pić kawę, sam nie mnie zażenowany niż ona, a zarazem olśniony urodą,
wobec które nikt pod słońcem nie mógłby być obo ętny. Usiadła przy łóżku na krzesełku, usprawiedliwia ąc tę poufałość czaru ącym uśmiechem. Piłem eszcze kawę, gdy do
poko u weszli o ciec i matka Luc i. Nie podniosła się; zdawała się być dumna, że wolno
e sieǳieć w moim poko u. Roǳice Luc i, zacni ak widać luǳiska, pogderali ą z lekka,
przeprosili mnie za poufalenie się córki, która też zaraz wyszła. Natenczas o ciec i matka
zaczęli mi ą wychwalać:
— To nasze edyne ǳiecko — mówili — nasze oczko w głowie, a dobra, a miła! Kocha
roǳiców, posłuszna i bogobo na; zdrowa przy tym ak ryǳ i ma, naszym zdaniem, edną
tylko wadę.
— A aką, eśli wolno spytać? — wtrąciłem.
— Za młoda!
— O, feler to wprost uroczy, z którego zresztą sam czas ą uleczy.
Rychło też mogłem się przekonać, że mam przed sobą poczciwych z kościami luǳi,
istne upostaciowanie cnót domowych, szczerości i cichego szczęścia. Gdym rozkoszował się tymi przeświadczeniami, Lucia wróciła wyświeżona, uczesana, umyta, ubrana,
elegancko obuta i wesoła ak szczygieł. Ucałowała roǳiców i skoczyła o cu na kolana.
Zaproponowałem, aby usiadła na moim łóżku, czego uczynić nie chciała, utrzymu ąc, że
zbyt wielki byłby to zaszczyt dla nie . Uśmiechnąłem się, zachwycony e prostotą i niewinnością. Biłem się z myślami: czy barǳie do twarzy e w negliżyku czy też w sukience,
i gotów byłem przyznać, że w sukience. Słowem, zataić przed sobą samym nie mogłem,
że Luc a stokroć ma więce powabu i wǳięku niż Angela, ba, niż go miała Bettina.
Przy ście yz era spłoszyło zacną i sympatyczną roǳinę; poszli sobie wszyscy, o ciec,
matka i córka, a zaś skończyłem się ubierać i udałem się na salony złożyć atenc ę¹⁰⁰
hrabinie i e córce. ǲień upłynął niezmiernie wesoło, ak zresztą zwykle na wsi wśród
towarzystwa umie ącego się bawić.
Naza utrz, gdym się przecknął i zaǳwonił, z awiła się momentalnie Lucia, równie
czaru ąca, pełna prostoty i naturalności ak poprzedniego dnia i znowu nie mogłem wy ść
ze zǳiwienia, że tak cudny kwiat mógł zakwitnąć w samotne izdebce portiera.
Przeǳiwny urok miała e pełna swobody i naiwności rozmowa. W głowie mi się pomieścić nie mogło, że tak cnotliwe, uczciwe, a byna mnie nie głupie stworzonko obcu e
ze mną tak poufale, nie obawia ąc się mo e wrażliwości, wystawione na ciężką próbę.
A może nie przywiązu e żadne wagi do niewinne na pozór swawoli? Lub też przeciwnie, nie ma uż żadnych zgoła skrupułów? Nie poczuwałem się do żadnych obowiązków
względem e roǳiców, którzy, ak sąǳiłem, też zdecydowani są patrzeć przez palce na
postępowanie córki; nie postawało mi w głowie, że pierwszy prześliczną e niewinność
spłoszę i ciemny płomień zła w duszy e zapalę; nie chcąc tylko być wystrychniętym na
dudka ani też z drugie strony roztkliwiać się bez rac i i powodu, postanowiłem uzyskać
pewność. Sięgam śmiało ręką… ona mimo woli cofa się, cała zapłomieniona; pustota e
znika, odwraca głowę i widocznie czeka, aż zażenowanie przeminie. Wszystko to trwało
chwilę. Podeszła znów do mnie, akby zawstyǳona, że była dla mnie nieuprze ma lub że
nie poznała się na charakterze gestu, który mógł być całkiem niewinny albo też byna mnie nie sprzeczny z dobrymi manierami. Poczęła znowu śmiać się na rzetelnie w świecie i ponieważ czytałem w e duszy ak w otwarte księǳe, pospieszyłem ą uspaka ać.
Swo ą drogą sam zrozumiałem, żem posunął się zbyt daleko i postanowiłem następnego
dnia wybadać ą ściśle .
Stosownie też do tego postanowienia podchwyciłem naza utrz akąś e uwagę dotyczącą chłodne pogody i zaproponowałem: niech położy się przy mnie na łóżku, to chłód
poko owy nie bęǳie e dokuczał.
— Niewygodnie bęǳie panu! — odrzekła.
— Byna mnie . Tylko two a matka byłaby niezadowolona, eśliby przypadkiem tu
weszła.
— E że! Na myśl by e nic złego nie przyszło.
— No, to chodź! Ale czy ty wiesz, Luciu, na co się narażasz?
¹⁰⁰atencja (przestarz., z łac.) — względy, szczególna uwaga; szacunek, poważanie; czynić, składać atencję: okazywać komuś szacunek w widoczny sposób, składać komuś uszanowanie, przychoǳić z wizytą. [przypis edytorski]
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Córka, Cnota, Małżeństwo,
Czas

Erotyzm

Pożądanie, Erotyzm

— Wiem, ale przecie pan bęǳie grzeczny! I pan w dodatku abbé.
— No, to chodź. Przede wszystkim ednak zamknĳ drzwi.
— O, co to, to nie! Mógłby kto pomyśleć… Zresztą, albo a wiem?…
Nareszcie zdecydowała się położyć przy mnie i rozgadała się na dobre; o wszystkim…
nawet o sprawach zgoła niema ących dla mnie sensu. Byłem mocno podekscytowany niezwykłością sytuac i; powstrzymywałem całą siłą łatwe do zrozumienia pożądania i miałem
minę na głupszą w świecie. Spokó i ufność ǳiewczyny, z pewnością niezabawia ące się
w żadne udawanie, wręcz mi imponowały i byłbym się wstyǳił rozproszyć e spokó
i ufność. Nagle zerwała się, woła ąc, że uż ǳiesiąta wybiła i że niech no stary hrabia
Antonio ze ǳie na dół i nas zobaczy, sypać bęǳie docinkami, których by chciała nad
wszystko uniknąć. „Na sam ego widok zmykam!” — rzekła wesoło i znikła z poko u.
Leżałem nieruchomo, cały we wzburzeniu zmysłów, ak oszołomiony, nadaremnie
usiłu ąc zdać sobie asno sprawę z tego, co zaszło.
Na drugi ǳień, pragnąc mieć święty spokó , rozmawiałem z nią długo, sieǳącą na
moim łóżku, i przekonałem się, iż słusznie barǳo ubóstwia ą ą roǳice, gdyż cała e
pewność siebie, swoboda w obe ściu się ze mną i pustota wypływa ą u nie wyłącznie i edynie z niewinności oraz z czystości duszy. Je naiwność, e ciekawość, rumieńce, którymi
się oblewała, gdym parsknął śmiechem, słucha ąc przekomicznych rzeczy, które mi opowiadała, nie domyśla ąc się nawet ich dwuznaczności — wszystko a wszystko utwierǳało mnie w przekonaniu, że Luc a est aniołem, którego dobre wiary i nieświadomości
niechybnie naduży e pierwszy lepszy rozpustnik. Drżałem na samą myśl o tym, zaś co
do mnie, sama ambic a nie pozwalała mi uczynić na lże sze krzywdy ǳieweczce, które roǳice rozpływali się nad mo ą moralnością. Byłbym się poniżył w oczach własnych,
zdraǳa ąc e bezgraniczne zaufanie. Postanowiłem tedy święcie panować niezłomnie nad
sobą, poczytu ąc samą uż tylko obecność Luc i za ho ną nagrodę za mo e heroiczne wysiłki. Niestety! Zapomniałem o niezbitym aks omacie, że dopóki walka trwa, nikt nie
powinien być pewny zwycięstwa.
Zna du ąc w rozmowie z nią wszelkie upodobanie, poprosiłem, aby przyszła do mnie
wcześnie niż zwykle, buǳąc mnie nawet, eżelibym eszcze spał. Poparłem mo ą prośbę
zapewnieniem, że im króce sypiam, tym lepie się miewam. Tym sposobem doprowaǳiłem do tego, że rozmowy nasze zamiast dwóch goǳin trwały goǳin czasem pełnych
trzy, przelatu ących, rzecz prosta, ak mgnienie oka. Matka e , bywało, we ǳie, podczas
gdy rozmawiamy; popatrzy, że Luc a sieǳi na moim łóżku i tylko poǳiwia mo ą dobroć
i uprze mość. Luc a rzuca się ą całować i dobra kobiecina nuż prosić, abym córkę w dalszym ciągu kształcił, zaprawia ąc ą do poznawania wszystkiego, co dobre i piękne. Po
wy ściu matki Luc a nie zmieniała ani tonu, ani zachowania się… Obcowanie z tą anielską istotą sprawiało mi tortury nieopisane i niewymowną zarazem rozkosz. Często, gdy
twarz e była tak blisko, tak blisko ust moich… musiałem ze wszystkich sił powstrzymywać się, aby nie okryć e pocałunkami i krew uderzała mi do głowy, gdy mówiła, że
chciałaby barǳo być mo ą siostrą. Lecz nie traciłem panowania nad sobą i unikałem ak
ognia na lże szego nawet e dotknięcia, wieǳąc aż nadto dobrze, że pierwszy pocałunek
wysaǳi w powietrze cały mozolnie wznoszony gmach abstynenc i. Po e ode ściu sam nie
chciałem wierzyć własnemu zwycięstwu, a spragniony coraz to obﬁtszych laurów, oczekiwałem z szaloną niecierpliwością dnia następnego, aby rozpocząć znów niebezpieczną
a rozkoszną walkę.
Po dniach ǳiesięciu czy dwunastu stanąłem wobec alternatywy: albo kres wszystkiemu położyć, albo zostać zbrodniarzem. Zdecydowałem się na pierwsze, tym łatwie ,
ponieważ wieǳiałem, że Luc a bęǳie się broniła bohatersko do ostateczności, a drzwi
poko u otwarte i okry ę się tylko wstydem. Na samą myśl gorąco mi się robiło. Lecz
z drugie strony: ak zakończyć rzecz całą, ak zerwać? Przecie niepodobieństwem est
oprzeć się cudne istocie, co o świcie przychoǳi do twego poko u, siada ci na łóżku, rozmawia z tobą niemal twarz przy twarzy, akby ci wyrazy ustami na usta kładła… Odwracałem głowę. Wtedy mi ona czyniła ironicznie wymówki, że bo ę się! Ja na to: „Nie bo ę
się ǳieciaka!” A ona: „Wielki mi ǳieciak! O dwa lata tylko młodszy od pana!” Sytuac a
stawała się bez wy ścia. Tedym postanowił poprosić ą, aby więce nie przychoǳiła. Postanowienie wydało mi się szczytem bohaterstwa i wyobrażałem sobie, że skutecznie szego
sposobu przerwania całe historii nie mogłem wymyślić. Miało być w czyn wprowaǳone
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Pożądanie

naza utrz. Łatwo po ąć, ak okropną spęǳiłem noc. Miałem z Luc ą wiǳieć się ostatni
raz!… Wyobrażałem sobie, że urosnę w oczach e na bohatera i że do końca życia czcić
mnie bęǳie i szanować.
Naza utrz, zaledwie słońce się pokazało, wbiegła do mego poko u Luc a, promienieąca szczęściem, cudna w niełaǳie rozpuszczonych włosów; podbiegła do mego łóżka —
i stanęła ak wryta. Uśmiech znikł z e ustek i akaś serdeczna troska zamgliła e wzrok.
Tak poǳiałał na nią mó wygląd, mo a bladość, mo e podkrążone oczy.
— Co panu est?
— Nie zmrużyłem oka przez całą noc.
— Dlaczego?
— Myślałem. I powziąłem zamiar dla mnie nieopisanie ciężki, lecz który sąǳę, że
wysoko mnie postawi w oczach pani.
— Jeżeli ma panu zapewnić mó wysoki szacunek, to powinien pana nie smucić, lecz
przeciwnie, cieszyć… Ale, ale, powieǳcie mi, mó panie abbé, dlaczego to mówicie ǳiś
tak ceremonialnie do mnie „pani”, kiedyście dotąd mnie tykali? Czy was czym uraziłam?
Lecę po kawę… a potem mi wszystko powiecie.
Przynosi kawę; a estem pochmurny i zasępiony; tedy stara się mnie różnymi ﬁglami rozweselić. Powiada wreszcie, że chciałaby nie utracić ednego słowa z tego, co e
mam powieǳieć i przeto prosi pokornie… o mie steczko przy mnie. Za chwilę miałem
ą obok siebie. Życie we mnie zamarło. Zacząłem wyłuszczać e całą gwałtowność me
miłości tuǳież nieznośne katusze, pastwiące się nade mną z rac i, że nie mogę i nie chcę
złożyć e dowodów mo e miłości. Przeto — zakończyłem — proszę ą na usilnie … nie
pokazywać mi się więce na oczy! Czułem, żem mówił barǳo, pięknie i barǳo przekonywa ąco. Spłakałem się. Luc a rzuciła się z chusteczką do mych oczu, nie bacząc, że
prędkim ruchem ręki odsłania wszystkie cuda swych piersi, zdolnych wytrącić z równowagi na zapamiętalszego ascetę. Po krótkie scenie nieme prześliczne ǳiewczę rzekło
mi, że łzy mo e sprawia ą e niewymowną przykrość i że darować sobie nie potraﬁ, iż e
wywołała.
— Nie wątpię — ciągnęła dale — że mnie pan kocha gorąco i statecznie, po ąć tylko
nie mogę, dlaczego miłość ma być źródłem cierpień i niepoko ów. Co do mnie, to, że
mnie pan kocha, sprawia mi ogromną przy emność. Chcesz mnie pan nie wiǳieć więce ? Tego może sobie życzyć ktoś nienawiǳący! Za cóż mam być a karana? Za to, że się
panu podobam? Czy istotnie grozi nam niebezpieczeństwo — nieuniknione? Oczywiście, pierwszy lepszy głupiec, ciemny ak tabaka w rogu, nie potraﬁłby wybrnąć z ciężkie
istotnie sytuac i, ale pan! Pan est mądry i rozważny, prawda? Ach!… Przybiegłam tu ǳiś
do pana taka rada, taka szczęśliwa! A może to nie est miłość, ponieważ napawa mnie
radością, nie zaś czarną melancholią? ǲiś w nocy wciąż mi się pan śnił. Śniłam, że estem
blisko… blisko… pana. Obuǳiwszy się, starałam się prędko, prędko usnąć, aby znowu
we śnie być przy panu. Drogi, kochany labuśku! Jeśli miłość dla mnie zadręcza cię na
śmierć, to uż wolę racze , abyś nie kochał mnie i żył, niż żebyś miał kochać mnie i z tego kochania umierać. A może zna ǳie się aka droga pośrednia?… Pomyśl pan dobrze.
Gdyż zamiar, któryś powziął, est dla mnie doprawdy zbyt bolesny. Wymyśl pan rzecz…
wykonalną i ufa święcie Luc i.
Ta naturalna i naiwna mowa dała mi poznać całą wyższość przyroǳone elokwenc i¹⁰¹ nad ﬁlozoﬁcznymi mędrkowaniami. Po raz pierwszy przycisnąłem do serca boską
tę ǳiewczynę, mówiąc e :
— O na droższa! W two e mocy ulżyć na straszliwszym mękom, które znoszę. Da ,
niech gorącymi pocałunkami okry ę te cudne usta two e, zapewnia ące mnie, że mnie
kochasz.
Spęǳiliśmy tak goǳinę całą w rozkoszne ciszy, przerywane tylko od czasu do czasu
wykrzyknikiem Luc i: „Ach, mó Boże, to chyba sen, to chyba sen!” Nie przestawałem
atoli pilnie strzec się, aby niewinność e krzywdy nie zaznała, może właśnie dlatego, że
Luc a oddawała mi się całkowicie, nie stawia ąc na mnie szego oporu. W końcu, łagodnie
oswobaǳa ąc się z mych ob ęć, rzekła zaniepoko ona: „Serce mo e zaczyna zbyt głośno
przemawiać, muszę uż iść…” — i zerwała się natychmiast na nogi.
¹⁰¹elokwencja — zdolność do efektownych i przekonu ących wypowieǳi. [przypis edytorski]
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Miłość, Erotyzm, Seks

Poprawiła sukienkę, usiadła… Za chwilę weszła e matka, osypała mnie komplementami z rac i mego świetnego wyglądu i rumieńców na twarzy, córce zaś poleciła iść
przebrać się natychmiast, gdyż spóźni się na mszę. Po goǳinie Luc a wróciła do mego poko u. Powieǳiała mi, że nieopisanie est szczęśliwa, iż udało się e dokonać cudu,
mianowicie uczynić tak, aby miłość dawała mi zadowolenie i odświeżenie, nie zaś udrękę
i rozdrażnienie. „Jeżeli — dodała — mogę ci dawać zupełne szczęście, to używa ; nic nie
mam ci do odmówienia”.
Zostawiła mnie mięǳy upo eniem a śmiertelną trwogą. Wiǳiałem asno, że „sto ę
na brzegu przepaści, w którą mogę runąć lada ǳień, lada chwila”.
Cały wrzesień przebyłem w Poseano, spęǳa ąc edenaście czy dwanaście ostatnich
nocy na spoko nym i swobodnym posiadaniu Luc i. Upewniwszy się, że matka śpi twardo,
przychoǳiła do mnie na całe goǳiny na rozkosznie szych upo eń. Walka z na ostrze szą
pokusą zamiast wyczerpywać mó zapał, dolewała tylko oliwy do ognia. Luc i smakował
owoc zakazany tym barǳie , im bliże go do ust podnosiła; nieustanne widywanie się
ze mną nie mogło nie odǳiaływać silnie na młoǳiutką ǳiewczynę, która starała się
wyprowaǳić mnie w pole, dowoǳąc, że uzyskałem uż literalnie wszystko, czym obdarzyć
mnie mogła. Nie wieǳiałem, oczywiście, czego się trzymać i udało mi się do końca mego
widywania się z Luc ą nie ulec całkowicie na czarownie szym w świecie pokusom.
Od eżdża ąc z Poseano, obiecałem, że wrócę na wiosnę. Gdym na wiosnę tam istotnie
przybył, dowieǳiałem się z przerażeniem, że uciekła w świat z lauem¹⁰² hrabiego.
— Uwiódł ą! — opowiadała mi, łka ąc e matka. — Dopiero po e ucieczce domyśliliśmy się przyczyny e nadmiernego w ostatnich czasach tycia.
— Od dawna się widywali?
— Poznała go w akiś miesiąc po pańskim od eźǳie. Musiał chyba urok rzucić na
nią, na naszą gołąbkę na milszą i na czystszą. Bo że to była na czystsza gołąbka, pan chyba
wie na lepie …
Byłem zgryziony. Nie śniło mi się być arcydumnym z mo e powściągliwości. O!
byna mnie … Sumienie mi ednak czyniło dotkliwe wyrzuty, żem ǳiewczynę, obuǳiwszy w nie zmysły, wpęǳił w ob ęcia tego nicponia, a może nawet ła daka. Dopiero po
dwuǳiestu z czymś latach miałem przekonać się, ilem złego narobił. Podczas pobytu
mego w Amsterdamie poszedłem raz do music-halle’u, gǳie nie tylko na scenie, lecz
i po widowni kręciło się mnóstwo „takich” kobiet. Gdy przypadkiem mó towarzysz głośno wymówił mo e nazwisko, zbliżyła się do nas szybko edna z nich. Pomimo słabego oświetlenia poznałem Luc ę. Nieszczęsna istota była ordynarną podwiką¹⁰³ portową,
skancerowaną przez rozpustę i choróbska, odraża ącą, wstrętną…

  
We dni kilka po powrocie moim do Wenec i znowum był po uszy zakochany w Angeli,
z którą obiecywałem sobie za ść tak daleko, ak z Luc ą. Obie e przy aciółki, uczęszczaące z nią razem na lekc ę szycia, były wta emniczone we wszystkie e sprawy, a ponieważ
ǳiwiły się srogości Angeli, przeto spowiadałem się przed nimi ze wszystkich moich utrapień, malu ąc miłość mo ą dla Angeli w na płomiennie szych wyrazach, czego bym się
w e obecności nigdy uczynić nie ośmielił. Prawǳiwa miłość est bowiem zawsze nieśmiała; z obawy, aby nie być posąǳonym o przesadę, mówi się często zbyt mało…
Nauczycielka szycia, stara dewotka, zwróciła uwagę wu a Angeli na mo e wizyty —
zbyt częste. Zaimpres onował się tym i pewnego dnia dał mi wyraźnie do zrozumienia,
że siostrzenicę ego kompromitu ę. Spadło to na mnie ak piorun z asnego nieba. Lecz
przy aciółki mo e ukochane znalazły sposób zażegnania nieszczęścia. Były same sierotami i mieszkały u ciotki, nie akie pani Orio, na wybornie , uroǳone , lecz niebogate .
Marzeniem było zacne damy zostać członkinią Bractwa Przena świętszego Sakramentu, do którego cisnęła się sama śmietanka arystokrac i. Dowieǳiawszy się od Angeli, że
pozosta ę w zażyłych stosunkach z senatorem Malpiero, przewodniczącym bractwa, pani
Orio nie miała nic pilnie szego, ak zaprosić mnie do siebie, pomimo nawet, że pode rzewała mnie o zalecanie się do edne ze swych siostrzenic, co była e Angela wmówiła.
¹⁰²laufer (z niem.) — goniec, biegnący przed orszakiem wielkopańskim. [przypis edytorski]
¹⁰³podwika (daw.) — ǳiewczyna, kobieta. [przypis edytorski]
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Wyrzuty sumienia,
Kochanek, Kobieta ”upadła”

Takim rzeczy składem poznałem panią Orio i e starego przy aciela, prokuratora Rosę.
Za pośrednictwem Teresy Imer wy ednałem u senatora wpisanie pani Orio do bractwa
i stawiłem się w e progi z tą radosną wieścią.
Aliści zaledwiem drzwi uchylił, Annita da e mi sekretnie bilecik, prosząc, bym go
przeczytał przed opuszczeniem ich domu. Pani Orio, uszczęśliwiona i niewieǳąca, ak
mi ǳiękować, uściskała mnie dwa razy — na co pozwoliła sobie ako starsza ode mnie
o lat trzyǳieści, według e słów, a w rzeczywistości co na mnie o czterǳieści pięć.
Natychmiast oddalam się do pustego poko u i czytam:
„Ciotka zaprosi pana na kolac ę. Proszę odmówić; proszę pożegnać się i wy ść, gdy
bęǳiemy siadali do stołu. Marietta przeprowaǳi pana aż do drzwi wychoǳących na ulicę.
Niech pan nie odchoǳi. Gdy wszyscy będą sąǳili, że pan poszedł, niech pan we ǳie
cichaczem na trzecie piętro. Skoro prokurator Rosa pó ǳie sobie do domu, a ciotka
położy się spać, my przy ǳiemy tam na górę. Na prawdopodobnie bęǳiesz pan mógł
porozmawiać z Angelą sam na sam”.
Co za szczęście!
Wróciłem, ak gdyby nic, do salonu, gǳie pani Orio ęła znowu ǳiękować mi i ǳiękować, po czym ozna miła, że odtąd mogę bywać w e domu, kiedy i ak mi się spodoba,
na prawach zażyłego przy aciela. Od kolac i wymówiłem się składnie; nie Marietta ednak przeprowaǳiła mnie ze świecą do wy ścia, lecz Annita, na wyraźne polecenie pani
Orio, przekonane , że właśnie Annita, nie zaś Marietta wpadła mi w oko. Zatrzasku emy
drzwi, głośno, raz i drugi, aby wątpliwości być nie mogło, żem sobie poszedł… Annita
gasi światło i iǳie na górę, zostawia ąc mnie na schodach w ciemności. Po pewnym czasie wdrapu ę się cichutko na trzecie piętro i w pustym poko u rozsiadam się na kanapie,
oczeku ąc z bĳącym sercem na przeznaczone tête à tête¹⁰⁴.
Sieǳiałem tak z dobrą goǳinę, tonąc w lubych marzeniach. Nareszcie drzwi skrzypnęły raz, skrzypnęły drugi i wbiega ą do poko u obie siostry — i Angela. Biorę ą za
obie ręce, nikogo oprócz nie nie wiǳę, przygarniam ku sobie i rozmawiam z nią goǳin
pełnych parę. Bĳe północ. Annita i Marietta są niepocieszone, że… kolac i nie adłem;
zaklinam się, że w chwilach tak nieopisanego szczęścia nie czułbym na ostrze szego nawet
głodu. ǲieweczki wówczas oświadcza ą mi, że estem uwięziony, bowiem ciotka bierze
klucz od wy ścia na ulicę pod poduszkę. I śpi. Dopiero będę wolny, gdy ciotka wy ǳie na prymarię¹⁰⁵. Rzekłem, iż mylą się sroǳe, sąǳąc, że to mnie smuci lub przeraża.
Przeciwnie, estem w siódmym niebie, ma ąc przed sobą bitych pięć goǳin do szczęścia
z ukochaną.
Upłynął czas pewien. Nagle Annita zaczyna się śmiać i coś szeptać do ucha Angeli, ta
Mariecie; zaczyna ą śmiać się wszystkie trzy. Zaintrygowany pytam, o co choǳi. Annita
robi grobową minę i oświadcza, że oto świeca dopala się, drugie nie ma, i że za chwilę
bęǳiemy sieǳieli w zupełne ciemności. Nie dałem poznać po sobie, ak ucieszył mnie
ten skład błogosławionych okoliczności i odparłem, że w takim razie niechże spoko nie
obie idą spać, a my z Angelą nawet w zupełne ciemności przykrzyć sobie nie bęǳiemy.
„A co bęǳiecie robili?” — „Bęǳiemy rozmawiali”.
Angela oǳywała się mało. Ja natomiast, nabrawszy kurażu¹⁰⁶, osypywałem ą na płomiennie szymi wyznaniami, które — o ǳiwo! — zaczynały wywierać nieskończenie
silnie sze wrażenie na obu siostrach niż na mo e bezpośrednie partnerce. W poko u nie
było wcale gorąco… niemnie czułem, ak mi chwilami występował na skronie pot kroplisty. Ogarek świecy dopalał się do reszty. Angela podniosła się z mie sca, zabrała lichtarz
i wyniosła go do przyległego poko u. Wróciła, lecz nie na dawne swo e mie sce obok
mnie. Nadaremnie wykonywałem w ciemności na szersze ruchy obiema rękoma — była
nieuchwytna. Manewr taki trwał dość długo, żem zaczął błagać, prosić, aby wróciła na
dawne swo e mie sce, a wreszcie — gniewać się na dobre. Nic nie pomogło. Angela uważała, iż nie wypada sieǳieć w ciemności zbyt blisko mnie, wreszcie raǳiła, abym położył
się na łóżku i próbował zasnąć. Odrzuciłem w oburzeniem tę propozyc ę i podniósłszy
się wśród ogólnego śmiechu zacząłem — grać w ciuciubabkę. Angeli wciąż ednak u ąć
w żaden sposób nie mogłem. Wciąż mi padały w ob ęcia to Annita, to Marietta, którem
¹⁰⁴tête à tête (.) — sam na sam; spotkanie tylko we dwo e. [przypis edytorski]
¹⁰⁵prymaria — pierwsza msza poranna. [przypis edytorski]
¹⁰⁶kuraż — śmiałość, odwaga. [przypis edytorski]
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Spotkanie

Zabawa, Erotyzm

po kolei puszczał… ak skończony idiota! Miłość do Angeli i tradycy ne uprzeǳenia nie
pozwalały mi rozumieć, aką okrywałem się w ich oczach śmiesznością… Goniłem wciąż
i goniłem za Angelą, w głębi duszy wściekły, że żadną miarą pochwycić e nie mogę.
Nareszcie zmęczony i zły dałem pokó , usiadłem i zacząłem z nią z oddali rozmawiać.
Do przebuǳenia się ciotki, do e wy ścia z domu pozostawała przeszło goǳina. W żałości mo e zacząłem czynić Angeli na ostrze sze wymówki, potem oziębłość e wprost
przeklinać, potem zapamiętałem się całkowicie i powieǳiałem e tysiące niemal obelg,
tak się we mnie wszystka krew burzyła. W końcu zagroziłem, że śmierć sobie zadam,
głos mi się załamał i łzy rzuciły mi się z oczu. Zakryłem twarz rękami i długo sieǳiałem
niezdolny słowa wymówić: gdym głowę podniósł, spostrzegłem w blade szarości przedświtu wszystkie trzy ǳiewczynki, sieǳące pod ścianą i płaczące ak bobry. Boże! Cóżem
uczynił! Wyrząǳiłem przykrość nad przykrościami trzem istotom tak lubym, tak przemiłym! Rzuciłem się przepraszać, błagać o przebaczenie… Ciotka wychoǳiła — trzeba
było korzystać z chwili. Na wpół przytomny, pożegnałem się, zbiegłem na dół i ulotniłem
się.
Przez czas dłuższy nie choǳiłem do pani Orio wcale. Wezwał mnie e uprze my
bilecik. Angeli nie zastałem, natomiast obie milutkie siostrzyczki dokładały na usilnie szych starań, aby zabawić mnie i rozerwać. Gdym się żegnał, Annita wsunęła mi liścik od
Angeli. „Jeżeli ryzyku e pan spęǳić eszcze edną noc w moim towarzystwie, to proszę
przy ść… Nie bęǳie się pan uskarżał, gdyż kocham Pana i z całe duszy pragnę usłyszeć
z Jego ust, że kochać mnie pan bęǳie, choćbym to uczyniła, na co kobieta narażać się nie
powinna”. W dopisku było kilka słów Annity, popiera ące gorąco prośbę Angeli. List
uradował mnie barǳo. Myślałem: dam dobrą nauczkę uparte i skruszone ǳiewczynie!
Idąc do pani Orio, wziąłem z sobą pare butelek wina cypry skiego i ozór węǳony. Ku
zdumieniu memu mo e „okrutne ” nie zastałem. Miała przy ść późnie i — nie przyszła
wcale, na com ani myślał się uskarżać. Zwykłym trybem doczekałem na schodach, aż
spożyto kolac ę i pani Orio udała się na spoczynek, i za chwilę byliśmy na górze we tro e:
Annita, Marietta i a. Pogawęǳiliśmy, a potem panny upro ektowały, że a położę się
spać na łóżku, one zaś obie w przyległym poko u na ogromne , staroświeckie kanapie.
Nawza em zaproponowałem spożyć dary Boże, którem przyniósł. Zgoǳono się chętnie;
ǳieweczki przyniosły trzy nakrycia, ser parmezański, chleba, wody… Wino, do którego
nie były przywykłe, poszło im do głowy, podnieca ąc wyborny humor. ǲiwiłem się, żem
od dawna nie spostrzegł, ak są miłe, rozkoszne i wesołe. Po zakąsce usiadłem mięǳy obie
i cału ąc ich ręce, spytałem, czy żywią dla mnie rzetelną przy aźń i czy postępowanie ze
mną Angeli uważa ą za niesprawiedliwe, a nawet okrutne. Pośpieszyły zapewnić mnie, że
łzami zalewały się, patrząc, ak Angela mnie maltretu e.
— Ja — rzekłem — braterskie żywię dla was obu, na tkliwsze uczucie. Poprzysięgnĳmy sobie, że wy bęǳiecie mymi siostrzyczkami, a a waszym przybranym bratem,
dobrze? I zamieńmy, w pełne niewinności dusz, luby tego paktu zadatek.
Ucałowałem edną i drugą — lecz nie był to byna mnie pocałunek kochanka-uwoǳiciela i one też w kilka dni potem zapewniły mnie, że choǳiło im edynie o danie mi
dowodu, iż poǳiela ą mó braterski afekt. Wszelako ta niewinna wymiana pocałunków
rozgorączkowała i ǳiewczynki, i mnie do tego stopnia, że musieliśmy przestać i popatrywaliśmy na siebie ze zǳiwieniem i zażenowaniem. Wówczas zgoła bez na mnie sze
afektac i Annita i Marietta wstały i wyszły z poko u. Zostałem sam, napastowany przez
rozbu ałe myśli i — zakochany śmiertelnie w obu ǳierlatkach. Jakże przewyższały Angelę: Annita lotnością umysłu, Marietta słodyczą i naiwnością!
Gdy wróciły, byłem uż w zburzenie, które mną miotało, opanował i byłem uż sobie
poprzysiągł nie wystawiać ani lubych ǳieweczek, ani siebie na próbę pocałunków, zaiste,
zbyt zdradliwych. Zaczęliśmy długo rozmawiać o Angeli. Zwierzyłem się, że pragnąłbym
uż więce e nie wiǳieć.
— Ona pana kocha, barǳo kocha! — odezwała się naiwnie Marietta.
— Skąd pani to wie?
— Ach! Gdy, bywało, zostanie na noc u nas i śpi ze mną, bierze mnie w ob ęcia,
uściska i mówi do mnie: „Ty na ukochańszy, na milszy mó abbé!”

   Od kobiety do kobiety



List, Miłość, Kobieta

Pocałunek

Annita zamknęła e usta ręką, mnie zaś od tego, com usłyszał, zrobiło się gorąco, gorąco… żem z trudem ukrywał pomieszanie. Zacząłem Mariettę komplementować, prawić
e różne dusery¹⁰⁷ i udawać, że mnie okrutnie sen morzy.
— Niech pan się nie żenu e — odezwała się Annita — i kłaǳie się. My pó ǳiemy
do tamtego poko u na kanapę.
— O nie, o nie! — zaprotestowałem. — To a pó dę na kanapę, a wy, siostrzyczki,
rozłóżcie się wygodnie na łóżku. Nie macie się czego bać… a zresztą, zamknĳcie się na
klucz! Choć Bogiem a prawdą, skądże strach niewczesny? Kocham was miłością brata. To
przecie postanowione i dowieǳione!
— Niech pan tu śpi, niech pan tu śpi… — nalegała Annita.
— Nie potraﬁę usnąć w ubraniu.
— To niech się pan rozbierze. Nie bęǳiemy patrzały.
— Nie zasnę, wieǳąc, że panie czuwacie.
— No, to my się tu położymy — wtrąciła się Marietta — ale ubrane.
— Jak można mnie nie ufać! Powieǳcie, czyliż nie estem uczciwym człowiekiem?
— Niezawodnie.
— Mało powieǳieć: niezawodnie, trzeba dać dowód, że się w mo ą uczciwość wierzy.
Siostrzyczko Annitko! Połóżcie się obok mnie rozebrane. Nie dotknę was! Macie na to
mo e słowo. Jesteście zresztą dwie na ednego; czegóż możecie się bać? Wyskoczycie z łóżka
— i uż! O co choǳi? Słowem, nie ma na to zgody, to nie położę się spać wcale.
I zamilknąwszy, zacząłem udawać, że mi się oczy kle ą. One naraǳały się szeptem
przez czas akiś, po czym Marietta rzekła mi, abym się kładł, a zaś one pó dą też do łóżka,
atoli nie wcześnie , aż zasnę. Rozebrałem się tedy i położyłem, życząc ǳieweczkom dobre
nocy. Zaledwiem się położył, zacząłem natychmiast udawać, że zasypiam, i w istocie sen
mnie mimo woli ogarnął; obuǳiłem się w chwili, gdy się one kładły, alem leżał cicho
i spoko nie, czeka ąc aż i edna, i druga zacznie spać — lub udawać, że zasnęła. Były
ode mnie odwrócone; w poko u panowała zupełna ciemność. Na chybił traﬁł zacząłem
od okazywania me atenc i sąsiadce mo e z prawe strony, nie wieǳąc: Annita to, czy
Marietta. Była skulona, owinięta w edyną część ubrania, które się nie pozbyła. Powoli i delikatnie, oszczęǳa ąc e skromność, zniewoliłem ą do uznania się za pokonaną,
tuǳież, że na lepszy i edyny sposób ratowania sytuac i polega na udawaniu w dalszym
ciągu, iż śpi ak zabita, pozwala ąc na na wszystko. Tak też zachowała się i druga mo a
sąsiadka, z lewe strony. Po ognistym temperamencie, z akim oddawała mi pocałunek za
pocałunkiem, zdawało mi się, że pozna ę Annitę. Powieǳiałem to e . Odrzekła cicho:
„Tak, to a…” I dodała: „Bęǳiemy obie, a i mo a siostra, głęboko szczęśliwe, eśli pan
okaże się człowiekiem honorowym i w uczuciach swych stałym”.
— Na śmierć i życie am wasz! — wykrzyknąłem. — Miłość nas złączyła. Je tylko
składa my oﬁary i nigdy uż, przenigdy, nie wspomina my o Angeli.
Poprosiłem, aby wstała i zapaliła świece. Lecz usłużna Marietta zerwała się pierwsza
i zostawiła nas samych. Ach! Gdy wróciła ze światłem i stała tak przede mną i Annitą,
spogląda ąc na pogrążonych w niewymowne ekstazie akby z wymówką, że przecie to ona
poddała się pierwsza mym pieszczotom i zachęciła nie ako siostrę iść w e ślady… Ach,
wówczas powiem, ak ogromne szczęście est moim uǳiałem.
— Wstańmy, przy aciółeczki mo e — odezwałem się — i poprzysięgnĳmy sobie
wieczną przy aźń.
Usiadłszy za stołem, spożyliśmy — w kostiumach… złotego wieku¹⁰⁸ — z wielkim
apetytem i w świetnych humorach resztki nasze nocne uczty. Po czym ęliśmy sobie mówić wszystko, co miłość na usta przynosi, co tylko w upo eniu zmysłów da się wyszeptać
na ucho, i reszta te na cudnie sze nocy upłynęła nam wśród dawania sobie wza emnie
dowodów niewyczerpane ognistości.
We dwa dni potem złożyłem wizytę pani Orio i ponieważ Angeli nie było, zostałem
na kolac i i wyszedłem razem z panem Rosą. W przedpoko u Annicie udało się wręczyć
mi niespostrzeżenie bilecik i pakiecik. Był to uczyniony na wosku głęboki odcisk klucza,
¹⁰⁷dusery (daw.) — pochlebstwa, słodkie słówka, komplementy. [przypis edytorski]
¹⁰⁸złoty wiek — mityczny okres szczęśliwości, w mitologii greckie sytuowany u początków roǳa u luǳkiego;
w kostiumach złotego wieku: nago. [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



Flirt, Erotyzm, Seks

a w bileciku stało¹⁰⁹, że gdy według tego odcisku każę klucz dorobić od drzwi wchodowych¹¹⁰, będę mógł przychoǳić na górę — choćby co noc. Stało tam także, że naza utrz
po owe nocy, którąm¹¹¹ spęǳił z obiema ǳieweczkami, przyszła do nich Angela, nocowała i że zważywszy na stosunek łączący ą z obu siostrami, domyśliła się wszystkiego,
co zaszło mięǳy nami, że one koniec końców musiały wszystko e opowieǳieć, zwala ąc
całą winę na nią. Natenczas — pisała Annita — Angela ęła wymyślać im na ordynarnie
od takich i owakich, przysięga ąc się, że noga e więce w ich domu nie postanie, ale, że
ich to wszystko ani ziębi, ani grze e.
Wszystko się tedy ułożyło ak na wytwornie . Co tyǳień noc edną spęǳałem w pokoiku przemiłych siostrzyczek, a i potem za każdym moim powrotem z dalekich wo ażów
do Wenec i, im na pierwszą składałem wizytę.

 
Po zwinięciu mieszkania w Wenec i przez matkę, występu ącą na teatrze
królewskim w Warszawie, oddany został Casanova do seminarium na stałą
lokatę. Tak tam dokazywał, że aż go internowano w więziennym forcie św.
Andrze a. Wydobył go stamtąd na instanc ę¹¹² matki przy aciel e , biskup
z Martorano w Kalabrii, mówiąc nawiasem wielki faworyt królowe polskie ,
żony Augusta III, protegu ące też usilnie i matkę Casanovy. Miał biskup zabrać z sobą niepoprawnego szaławiłę¹¹³ do Martorano, wypadło ednak tak,
że sam puścił się w drogę, Casanova zaś nieco późnie ruszył samopas w ego
ślady, zazna ąc na barǳie awanturniczych przygód. Za towarzysza podróży
miał początkowo pewnego mnicha żebrzącego, któremu się świetnie powoǳiło, a potem pewnego handlarza winem, któremu przeǳiwnie podrabiał
muskaty i lacrimae Christi¹¹⁴. W Martorano, małe mieścinie, nieliczące
nawet dwóch tysięcy mieszkańców, wiódł biskup-przy aciel żywot barǳo
mizerny. Nie nęciło Casanovy wiązać się z personatem¹¹⁵ nieposiada ącym
zgoła żadnego splendoru. Bierze tedy od biskupa… tylko błogosławieństwo
na drogę, list do pewnego obywatela neapolitańskiego, poleca ący, aby mu
wypłacił  dukatów, które winien est martorańskie ekscelenc i, podąża
dale , via Neapol do Rzymu. Dobrze mu się w Neapolu powoǳiło. Pode mował go ho nie i fetował zdybany tam akiś Casanova, krewny daleki,
barǳo bogaty i zawołany światowiec…
Z ciężkim sercem rozstałem się z Neapolem, podąża ąc do Rzymu. Tak byłem zaasowany, tak pogrążony w smutnych myślach, żem dopiero dobrze za miastem ął bacznie przyglądać się moim towarzyszom podróży. Obok mnie w dyliżansie sieǳiał akiś
egomość na wyże pięćǳiesięcioletni, przy emne powierzchowności i wesołego usposobienia, vis-à-vis¹¹⁶ zaś miałem dwie prześliczne damy, ubrane wykwintnie, sprawia ące
na milsze wrażenie. Ucieszyłem się, lecz w sercu miałem zbyt wiele trosk, aby puścić
się choćby na na przy emnie szą rozmowę. Nie zamieniwszy słowa, przy echaliśmy do
Aversy; popas¹¹⁷ trwał niedługo; z Aversy do Capui towarzystwo gwarzyło swobodnie
i wesoło; a wciąż nie otwierałem ust, przez bitych pięć goǳin, co mi się chyba nigdy
nie zdarzyło w życiu ani pierwe , ani potem. W Capui stanęliśmy w za eźǳie. Dano nam
łóżko o dwóch leżach, rzecz we Włoszech zwykła. Odezwał się tedy do mnie mó towarzysz podróży: „A!… Będę miał zaszczyt ǳielić łóżko z imćpanem abbé”. Odrzekłem
poważnie, że może urząǳić się inacze . Na to edna z dam parsknęła śmiechem, właśnie
ta, która mi się barǳie podobała. Wydało mi się to dobrą wróżbą. Podczas wspólnie
¹⁰⁹w bileciku stało (daw.) — w bileciku było napisane. [przypis edytorski]
¹¹⁰wchodowy (daw.) — we ściowy. [przypis edytorski]
¹¹¹którąm spęǳił — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : którą spęǳiłem. [przypis edytorski]
¹¹²instancja (daw.) — wstawienie się za kimś. [przypis edytorski]
¹¹³szaławiła — człowiek lekkomyślny, lekkoduch. [przypis edytorski]
¹¹⁴muskat i lacrimae Christi — gatunki win. [przypis edytorski]
¹¹⁵personat (daw., z łac.) — osobistość, ważna osoba. [przypis edytorski]
¹¹⁶vis-à-vis (.) — naprzeciw. [przypis edytorski]
¹¹⁷popas — postó w czasie podróży w celu nakarmienia koni i odpoczynku. [przypis edytorski]
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spożywane kolac i miałem sposobność zauważyć, że obie panie są i dowcipne, i starannie
wychowane. Zaciekawiły mnie. Gdyśmy wstali od stołu, zszedłem na dół spytać się woźnicy, kto są zacz moi towarzysze podróży. Umiał tyle tylko powieǳieć, że egomość est
adwokatem z Neapolu, a edna z pań ego żoną, lecz nie wie która. Wróciwszy do naszego
wspólnego poko u, rozebrałem się grzecznie pierwszy i położyłem się, aby panie mogły
wygodnie i swobodnie udać się na spoczynek, naza utrz zaś rano pierwszy wstałem, wyszedłem z poko u i wróciłem dopiero, gdy wezwano mnie na śniadanie. Kawę dostaliśmy
wyborną, chwaliłem ą i dość nachwalić się nie mogłem; ta z pań, która mi się barǳie
podobała, ęła zapewniać, że równie smaczną bęǳiemy mieli przez całą drogę. Po śniadaniu z awił się balwierz¹¹⁸ i adwokata ogolił. Chciał się też i do mnie zabrać, a gdym się
uchylił, wyszedł, czyniąc nieprzysto ną uwagę, że noszenie brody est niechlu stwem.
W powrozie rozmowa zeszła na ten temat.
— W same rzeczy — odezwała się z pań na pięknie sza — może istotnie noszenie
brody est niechlu stwem?
— A tak — potwierǳił adwokat — broda to przecie… ekskrement.
— O!… — oponowałem. — Jak można włosy w ogóle nazywać ekskrementem! Czy
może być coś pięknie szego niż bu ne, długie włosy?
— W takim razie — zaopiniowała piękna pani — golarz kapuański est wierutnym
głupcem.
— Swo ą drogą — wtrąciłem — natychmiast w Rzymie brodę zgolę.
— Kochana żoneczko — zaśmiał się adwokat — nie trzeba było dotykać te drażliwe
i sporne materii. Imćpan abbé może eǳie do Rzymu, aby zostać tam kapucynem¹¹⁹.
Roześmiałem się i a też, i odrzekłem, że się nie omylił, lecz że odmieniłem zamiar,
u rzawszy panią.
— No toś pan całkiem pokpił sprawę — on na to. — Żona mo a właśnie przepada za
kapucynami i eżeli się pan chce e podobać, to trzeba było trwać niezłomnie przy swym
zamiarze.
Na tak wesołych dyskus ach niepostrzeżenie upływał nam czas. Nie sarkaliśmy nawet
zbytnio na infamię¹²⁰ adła i napo u w Garillano. W powozie spytała mnie piękna dama
(na które uż afekt mó na dobre zaczynał się rozpalać), czy zamierzam długo zabawić
w Rzymie. Odrzekłem, że nie wiem, lecz że nie ma ąc wcale zna omych, obawiam się
śmiertelne nudy.
— O! — rzekła. — Nowi luǳie są w Rzymie zawsze mile wiǳiani.
— Więc mogę mieć naǳie ę, że mi pani pozwoli złożyć e w Rzymie mo ą na pokornie szą atenc ę?
— Zaszczyt to bęǳie dla nas! — dodał mąż.
Piękna pani zapłoniła się lekko, lecz udałem, żem tego nie spostrzegł.
W Terracinie dano nam pokó z trzema łóżkami: edno było szersze i stało mięǳy
dwoma węższymi. Rzecz prosta, że obie siostry za ęły szerokie łóżko, my zaś z adwokatem
mieliśmy ob ąć w posiadanie oba wąskie. Skoro tylko panie się rozlokowały, położył się
adwokat, a a przyłożyłem się też na moim łóżku, sto ącym mnie niż o pół łokcia od łóżka pani. Obrócony sumiennie do ściany, spostrzegłem ednak, że pani, która mi się tak
niezmiernie podobała, za mu e mie sce od mo e strony. Czy przypadkiem? Mo a zarozumiałość szeptała mi, że nie było to ǳieło przypadku. Zgasiłem światełko, lecz usnąć ani
rusz nie mogłem. Po głowie choǳił mi plan śmiały, lecz wielce niebezpieczny… Gdy tak
bĳę się z myślami, spostrzegam w bladawe asności, wpada ące z zewnątrz do poko u,
ak mo a sąsiadka wsta e, okrąża łóżko i kłaǳie się do łóżka swego męża, który na widocznie śpi ak kamień, gdyż nie słyszę nawet na lże szego szmeru. Prze ęty wstrętem
i zirytowany ak sto diabłów, postanawiam spać — i istotnie zasypiam twardo, buǳąc
się dopiero nad ranem.
Wstałem barǳo wcześnie. Spostrzegłem mo ą śliczną lunatyczkę śpiącą znowu na
swoim mie scu — i wymykam się cichaczem. Udałem, że mnie strasznie zęby bolą, uni¹¹⁸balwierz (daw.) — yz er wykonu ący również zabiegi kosmetyczne i felczerskie. [przypis edytorski]
¹¹⁹kapucyni — zakon katolicki nurtu anciszkańskiego; noszą brązowy habit ze spiczastym kapturem, wyróżnia ą się tradyc ą zakonną noszenia niestrzyżone brody (do poł. XX w. było to obowiązkowe). [przypis
edytorski]
¹²⁰infamia (daw.) — niesława, hańba. [przypis edytorski]
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ka ąc przez to wszelkie w ogóle rozmowy. Minęliśmy Piperno. Ja wciąż milczę ak pień.
Piękna dama zaczyna przekomarzać się ze mną, że w mó ból zębów nie wierzy. Ja wciąż
nic. W Sermonecie wypada nocleg. Przed spaniem nie mogłem wykręcić się od zaproponowane przechaǳki. Podałem e ramię. Poszliśmy. Za nami szli mąż i e siostra.
Gdyśmy ich nieco wyprzeǳili, odważyłem się spytać, dlaczego posąǳała mnie o udawanie, że mnie zęby bolą?
— Zbyt nagła zmiana nastąpiła w pańskim usposobieniu.
— Nie bez przyczyny.
— Doprawdy? Może z mo e ?
— Nie powiem ani tak, ani nie. Nie mam do tego prawa.
— Dobrze. Niech pan nie mówi. Pozwoli pan ednak zrobić sobie uwagę, że należy
ukrywać zbyt nagłe zmiany w usposobieniu… mogące dawać do myślenia… Oﬁara to może
ciężka, lecz kto się na nią zdobęǳie — dodała zalotnie — pewny być może wǳięczności,
szacunku i… sympatii.
Mowa ta uczyniła na mnie silne wrażenie; czułem, że mi krew policzki rozpala —
pochyliłem się do e ręki, błaga ąc o przebaczenie. Gdym atoli podniósł znów na nią
oczy, spostrzegłem na e cudne twarzy wyraz tak łaskawy i przy azny, a w spo rzeniu tyle
słodyczy i… uczucia, żem usta przeniósł błyskawicznie z ręki e na e usta, przechoǳąc
od udręki do na żywsze radości.
Za powrotem nie byłem w stanie ukryć rozpromienia ące mnie uciechy i udawać dale
zasępienia. Tedy owialny adwokat nie szczęǳił docinków o „strasznym bólu zębów”, co
go spacer w mig i akże cudownie wyleczył!
Velletri… Marino… Jużem był z mo ą piękną zna omą na na lepsze stopie. W powozie
sieǳieliśmy naprzeciw siebie. Wystrzega ąc się zbyt wymownych spo rzeń, tym gorliwie
wyznawałem e nóżce to wszystko, co do czasu musiało spoczywać pod ciężką na ustach
pieczęcią¹²¹.
Dowieǳiałem się, że w Rzymie adwokat mieszkać bęǳie z żoną u swo e teściowe ,
która córki nie wiǳiała od czasu ślubu, to est od dwóch lat; siostra zaś pani mego serca ma w Rzymie poślubić urzędnika bankowego. Na ednym z popasów mieliśmy do
rozporząǳenia dwa poko e o ednym łóżku każdy; mnie szy za ęły panie, w większym
położyliśmy się a i adwokat. Westchnąwszy do pani mego serca, postanowiłem spać do
rana ak suseł. Gǳieżby tam! Sto, tysiąc planów, eden szaleńszy od drugiego nie dawały mi zmrużyć oka. Łóżko trzeszczy niemiłosiernie; co spróbu ę się podnieść, to łoskot
buǳi mego towarzysza noclegowego, który machinalnie maca ręką, czy ma mnie przy
sobie, i znów zaczyna chrapać w na lepsze. Wtem, nagle, kiedym uż wszelkim fortelom
chciał dać za wygraną, rozlega ą się na ulicy strzały i w ślad za nimi okrutne wrzaski.
Co się stało? Co takiego? Po schodach zaczyna ą dudnić przyspieszone kroki i ktoś wali
pięścią w nasze drzwi. Adwokat zrywa się przerażony, panie zaczyna ą wołać o światło ze
swego poko u. Ja uda ę, że estem tak rozespany, iż pokazać się nie mogę w całe sytuac i
i byna mnie nie spieszę się szukać świecy. Tedy adwokat wyskaku e z łóżka, narzuca coś
nie coś na siebie i wybiega na schody. Wtedy a, przymyka ąc za nim drzwi, naciskam e
rozmyślnie, a niby przypadkiem, tak mocno, że zamyka ą się na zatrzask i nie ma sposobu otworzyć ich bez klucza. Wówczas zaczynam uspoka ać panie, tłumacząc, że adwokat
niechybnie zaraz wróci i powie nam, co znaczyły te piekielne hałasy. Uspoka a ąc, nie
tracę czasu i posuwam się coraz dale i dale , tym odważnie , że opór est nader słaby.
Pomimo zachowywania czu ne ostrożności łóżko się załamu e i leżymy wszyscy tro e
wśród desek i materaców na podłoǳe. W tym krytycznym momencie adwokat zaczyna
dobĳać się do drzwi. Idę po omacku powieǳieć mu, że drzwi się zatrzasnęły, a klucza
nie ma. Podczas gdy z nim przez drzwi gadam, obie panie stanęły za mną i przysłuchu ą
się; rzucam ręką za siebie; źle traﬁłem, bo mnie odepchnięto; sięgam od drugie strony
z większym powoǳeniem. Ale oto klucz uż chrzęści w zamku. Panie pierzcha ą do siebie, adwokat wkracza i iǳie e uspoka ać. Spostrzegłszy e leżące w ruinach łóżka, pęka
ze śmiechu, woła ąc, abym przyszedł spo rzeć. Ja, w me skromności, wymawiam się…
adwokat opowiada, że to pĳani żołnierze wszczęli diabelską burdę, na szczęście szybko
¹²¹wyznawałem jej nóżce to wszystko, co do czasu musiało spoczywać pod ciężką na ustach pieczęcią — wy ątkowo
przekład wypadł może nazbyt wolny i tylko ściśle w stylu memuarów. W oryginale bowiem pisze Casanova:
„Mais placé en face d’elle, le langage des pieds avoit toute l’eloquence désirable”. [przypis tłumacza]
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Kochanek

barǳo zażegnaną. Opowieǳiał, wykomplementował mnie za mo ą powściągliwość i zasnął. Za kwadrans cisza zapanowała w obu poko ach kompletna. Alem spać nie mógł
od wzruszeń i wrażeń zaznanych… Naza utrz wynagroǳił mi wszystko wyraz oczu moe pani, pod których gorącymi we rzeniami ta ało mi serce. Siostra e boczyła się nieco
na mnie, oczywiście za fatalną nocną przygodę, alem dołożywszy usilnych starań, zły e
humor powoli rozproszył.
Po przybyciu do Rzymu pospieszyłem złożyć wizytę donnie Cecylii, matce mo e ubóstwiane Lukrec i. Zgoliłem brodę i nosiłem się ściśle „po rzymsku”. Względy donny Cecylii pozyskałem bez trudu. Prosiła, abym ak na częście ą odwieǳał. Jednocześnie za ął
się gorliwie mo ą osobą kardynał Aquaviva¹²² i wprowaǳił w na wyższe sfery kleru rzymskiego. Osobliwie wiele względów okazywał mi wielebny o ciec Georgi, ucząc mnie, ak
orientować się wśród labiryntu intryg papieskiego dworu, ak zwłaszcza unikać różnych
niebezpieczeństw czyha ących na nowic usza na śliskim gruncie rzymskim. Zǳiwiłem
się, że wie doskonale o częstym moim bywaniu u donny Cecylii; raǳił mi zna omości te
nie kultywować zbyt gorliwie. „Pamięta — mówił — że na większym wrogiem rozsądku
est serce!” Jakby piorun trzasł we mnie. Czułem, że kocham mo ą Lukrec ę nad życie.
U donny Cecylii z lekka mnie prześladowano moim widocznym za ęciem się donną
Lukrec ą. Adwokat żartował; donna Cecylia raǳiła mu żartobliwie nie polegać zbytnio
na własne … zarozumiałości. Napisałem do pani mego serca odę i przesłałem e przez
męża. „Żona mo a — mówił mi w parę dni potem — umie piękny utwór pański na
pamięć; recytowała go narzeczonemu siostry, który omal ze skóry nie wyskoczy, tak
pragnąłby pana poznać”. Zacząłem bywać coraz rzaǳie ; adwokat osypał mnie wymówkami. „Przez to — zapewniał — nie wytłumaczysz pan nikomu, żeś nie est w żonie mo e
zakochany”. I zaprosił mnie barǳo gorąco na wycieczkę na Monte Testaccio¹²³. Złożyło
się wracać z nie sam na sam z Lukrec ą w faetoniku¹²⁴ dwuosobowym. Lecz, niestety,
azda trwała tylko półgoǳiny! Wywǳięcza ąc się, zaprosiłem całe towarzystwo na zamie ską wycieczkę. W przepysznych humorach spożywaliśmy wyborny obiad w oberży
opodal willi Ludovisi¹²⁵, po czym towarzystwo rozsypało się po ogromnym parku, da ąc
sobie rendez-vous¹²⁶ znowu w austerii¹²⁷ za azdu. Donna Cecylia, ak przystało i ak delikatność nakazywała, przy ęła ramię zięcia, Angelika, siostra me na droższe Lukrec i,
miała za nieodstępnego towarzysza swego narzeczonego; ǳieci, Urszulka i e braciszek,
popęǳiły przodem; daleko za całym towarzystwem zostaliśmy: a i pani mego serca. Po
kwadransie byliśmy uż poza czyimkolwiek wzrokiem i słuchem.
Zacząłem, nie tracąc chwili, przekładać e , ak nieskończenie wiele e zawǳięczam,
aż do tego oto sam na sam włącznie. Wyznałem, że est pierwszą mo ą miłością.
— Pierwszą! — zawołała. — No, to nie wyleczysz się z nie nigdy. Ach, czemuż nie
mogę być niepoǳielnie two ą! I a ciebie pierwszego w życiu kocham; ty też bęǳiesz
mo ą ostatnią miłością… Szczęśliwe będą te, które bęǳiesz kochał po mnie. Nie pałam
o nie zazdrością; ciężko mi tylko pomyśleć, że żadna z nich nie bęǳie cię tak tkliwie
i płomiennie kochała ak a.
Łzami zapełniły mi się oczy. Na ten widok i Lukrec i twarz zrosiła się łzami. Usiedliśmy na trawie. Połączone ze sobą usta nasze ęły spĳać boski nektar naǳiemskie
rozkoszy. O, akże słodkie są łzy płynące z serca przepełnionego miłością! Zaznałem ich
wszystkie upo ne słodyczy…
W chwili przelotnego znużenia i uspoko enia się, obrzuca ąc zachwyconym wzrokiem
na prześlicznie szy nieład e toalety, zauważyłem, że barǳo łatwo może nas kto spostrzec.
— Bądź spoko ny, na droższy — rzekła. — Jesteśmy pod strażą dobre nasze wróżki.
I po pewnym czasie, gdyśmy eszcze wypoczywali obok siebie, czerpiąc nowe siły
u bezdennego źródła miłości, Lukrec a nagle podniosła główkę, zwróciła się w prawo
i wyciąga ąc przed siebie rękę, ęła wołać:
¹²²kardynał Aquaviva — z neapolitańskiego rodu magnackiego. [przypis tłumacza]
¹²³wycieczkę na Monte Testaccio — obecnie widok panoramiczny z tego wzgórza stracił wiele ze swe piękności
z rac i szczelnego zabudowania się całe okolicy. [przypis tłumacza]
¹²⁴faeton — lekki otwarty powóz konny bez drzwiczek. [przypis edytorski]
¹²⁵opodal willi Ludovisi — ǳiś uż nieistnie ące . Cała nowa ǳielnica powstała od roku  na obszernym e
terytorium. [przypis tłumacza]
¹²⁶dać sobie rendez-vous (daw., z .) — umówić się na spotkanie. [przypis edytorski]
¹²⁷austeria (daw.) — gospoda, karczma. [przypis edytorski]
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— A co! Czy ci nie mówiłam, kochanie? Spó rz!… Spó rz!
Zdumiony, sąǳąc, że dozna e halucynac i, odrzekłem:
— Na co mam patrzeć? Nie rozumiem.
— Jak to? Nie wiǳisz te prześlicznie cętkowane żmii, mieniące się w słońcu? Patrz
— tam!
Wzrok mó pobiegł za wskazówką e reki i w same rzeczy u rzałem sporą, przeszło
łokciową żmĳę. Mieni się w słońcu i patrzy prosto na nas. Widok ten nie sprawił mi
na mnie sze przy emności, nie chciałem ednak u ść za tchórza i rzekłem z zupełnym
spoko em:
— A ty się nie boisz?
— Byna mnie . Jestem przekonana, że to mo a dobra opiekuńcza wróżka zaklęta
w żmĳę…
— A eśliby zaczęła pełzać ku tobie, sycząc?
— Mocnie bym się tylko do ciebie przytuliła, na droższy mó . W twoich ob ęciach
nie zaznam strachu w żadne okaz i. O!… O!… Patrz. Już zerwała się i ucieka. To niechybny
znak, że ktoś się zbliża. O dobra wróżko! Jak ty się nami opieku esz!
Zerwaliśmy się w samą porę. W głębi alei ukazała się donna Cecylia, wsparta na
ramieniu adwokata. Podeszliśmy ku nim, ani spiesząc się, ani ociąga ąc, na naturalnie
w świecie. Spytałem donnę Cecylię, czy córka e boi się żmĳ i wężów.
— Okrutnie! — odparła. — Nawet na zwykle sza aszczurka est w stanie przyprawić
ą o zemdlenie. Tak… tu, w te okolicy est żmĳ barǳo wiele; na szczęście nie są adowite.
Wyrazy te uczyniły na mnie silne wrażenie. Nie inacze . Byłem przed chwilą świadkiem cudu dokonanego przez miłość. W tym momencie nadbiegły ǳieci i uprowaǳiły
ze sobą donnę Cecylię i adwokata. Gdyśmy znów zostali sami, rzekłem:
— Bó się Boga, ǳiecko drogie! A cóż byś uczyniła, eśliby zamiast żmii-wróżki
zdybali nas matka two a i twó mąż?
— Nic bym nie uczyniła. Czyliż nie wiesz, że w takich uroczystych chwilach kochankowie o niczym innym nie myślą, tylko o miłości? Czy wątpisz, żem a two a, zupełnie
two a?
Nie posiadałem się z rozkoszy, czu ąc, że Lukrec a mówi szczerze to, co myśli.
— I sąǳisz, że nikt nas nie pode rzewa?
— Mąż mó albo nie domyśla się, że my się istotnie kochamy, lub też uważa wszystko, co est mięǳy nami, za bagatelę, za coś, na co sobie młodość pozwolić ma prawo.
Matka mo a… ma rozumek nie lada i może się czegoś domyśla, lecz wie, że takie sprawy nie powinny e obchoǳić. Siostra mo a, o! ta wie niezawodnie wszystko; akżeby
miała zapomnieć o złamaniu łóżka? Lecz ona mądra i przywykła zresztą uważać mnie za
nieszczęsną oﬁarę niedobranego małżeństwa. Ach! Gdybym była ciebie nie poznała, na droższy, przeszłabym przez życie, nie zaznawszy szczęścia i nie rozumie ąc, ak szalone być
może, albowiem, to co czu ę dla mego męża… est tylko uległość, obowiązu ąca w sferze,
do które należymy.
— Swo ą drogą a mu zazdroszczę! On w każde porze dnia i nocy może cię brać
w ob ęcia; może mieć w każde chwili przed oczyma wszystkie twe boskie wǳięki, niczym
nieosłonięte…
Przerwała mi:
— Żmĳko, dobra żmĳko mo a! Przybądź i uchroń mnie od tego przeszywa ącego
wzroku! Gdyż za króciutką chwilę spełnię wszystkie życzenia tego, którego kocham nad
życie…
Przez goǳin parę nie przestawaliśmy powtarzać sobie, że się kochamy, i dawać sobie
dowody na gorętsze miłości.
Podczas kolac i ęła wędrować z rąk do rąk mo a śliczna tabakierka szylkretowa¹²⁸,
wonie ąca na przednie szą tabaką. Donna Lukrec a nie po raz pierwszy się nią zachwycała i wyraziła chęć posiadania akurat takie . Mąż e pospieszył obiecać, że nie zwleka ąc,
bęǳie szukał podobne , lecz że to może potrwać czas dłuższy; tedy proponu e zamianę,
niech mnie za tabakierkę da swó pierścionek. Sąǳąc, że mnie ma wartości niż tabakierka, przystałem skwapliwie na transakc ę. Okazało się, że wart więce , lecz donna Lukrec a
¹²⁸szylkret — masa rogowa otrzymywana ze skorupy żółwia. [przypis edytorski]
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tak była zachwycona obrotem sprawy, że musiałem pierścionek przy ąć, składa ąc w e
ręce tabakierkę. Wypiliśmy kawę; zapłaciłem cały rachunek i poszliśmy eszcze wszyscy
pobłąkać się po parku willi Aldobrandini. Ile lubych wspomnień z mie sc tych uniosłem
— nie zliczyć! Zdało mi się, że mo ą Lukrec ę wiǳę po raz pierwszy w życiu. Oczy nasze
płonęły, serca nasze, uderza ąc zgodnie, dyszały pożądaniem i tęsknotą, a instynkt wskazywał nam na zacisznie sze ustronia, akby stworzone dla misteriów na żarliwsze miłości.
U gęstego szpaleru stała szeroka ława, misternie uformowana z darni; przed nią roztaczał się wspaniały pe zaż; w prawo i w lewo wzrok głęboko sięgał w ale e, co wykluczało
wszelką niespoǳiankę. Rozumiały się serca nasze, tedy nie potrzebowaliśmy porozumiewać się słowami. Sto ąc edno przed drugim, nie mówiąc nic, wprawnymi i zręcznymi
rękami uwolniliśmy w mig wszystkie cuda, które się od reszty przyroǳenia nieznośnymi
zasłonami odgraǳa.
Po dwóch goǳinach poszliśmy z wolna odszukać nasze powozy i ściąga ące do oberży
towarzystwo. Wróciliśmy późną nocą do Rzymu, we dwo e, sieǳąc naprzeciw siebie i, by
tak rzec, natrętnie domaga ąc się od natury więce , niż dać może. Przed samym domem
musieliśmy, niestety, spuścić kurtynę przed skończeniem się sztuki, interesu ące nas nad
wszelki wyraz.
Jeszcze nie eden raz dane nam było obcować ze sobą sam na sam i napawać się sobą. Niestety! Chwile te niezapomniane upłynęły aż nadto szybko… Mąż donny Lukrec i
wygrał proces, ciągnący się i tak uż dość długo, i musiał opuścić Rzym, uda ąc się tam,
gǳie trudnił się stałą praktyką adwokacką. Ostatnie dwa wieczory spęǳiłem u Lukrec i
i wśród e roǳiny. W ǳień od azdu ukochane wyprzeǳiłem ą grzecznie na pierwszy
nocleg i spotkawszy tam przybywa ącego adwokata z małżonką, wyprawiłem dla nich
ucztę pożegnalną, która to niespoǳianka sprawiła im żywą przy emność.
ǲiesiątki, setki razy powtórzyliśmy sobie: do zobaczenia! Do zobaczenia — po czym
adwokat z żoną pociągnęli w swo ą stronę, a a wróciłem do Rzymu.

  
Dla uniknięcia grożących mu procesów za przeróżne, barǳie sowizdrzalskie niż karygodne sprawki postanawia dwuǳiestopięcioletni Casanova schronić się do Paryża i tam utonąć w wielkomie skim tłumie. Ciekawy też est niezmiernie wielkostołecznego życia, które zaczyna poznawać od
strony… kurtyzan. O edne z nich pozostało mu wspomnienie niezmiernie
miłe. Była to nie aka panna Vesian, w chwili poznania e przez Casanovę osoba młoǳiutka, zgoła niedoświadczona, wybornie wychowana, prześliczna i pełna wǳięku. Po śmierci o ca, wyższego oﬁcera armii ancuskie ,
wyprzedawszy się z pozostałych po nim ruchomości, wybrała się z roǳinne Parmy do Wersalu, kołatać o pens ę dożywotnią sierocą. Towarzyszył e
brat.
Traf zdarzył — opowiada Casanova — że prosto z dyliżansu stanęła w hotelu de
Bourgogne, gǳie i a miałem kwaterę. Obo e z bratem za ęli sąsiadu ący z moim pokó , a służba nie omieszkała wypaplać mi natychmiast, skąd przybyli nowi goście i że
na oko nietęgo słychać z ich zamożnością. Rodacy, młoǳi, uboǳy! Wieǳiony aż nadto
usprawiedliwioną ciekawością, pukam do ich drzwi… Otwiera mi młoǳieniec, barǳo
przysto ny i wcale nieubrany. Przeprasza; a oczywiście biorę całą winę za natręctwo na
siebie i powiadam:
— Sąsiadem estem i rodakiem. Może służyć mogę radą lub pomocą!
Na podłoǳe leżał materac — łoże młoǳiana; w alkowie¹²⁹ za kotarą spała, ak wolno
było się domyślać, ego siostrzyczka. Zwróciłem się do nie , przeprasza ąc, że ośmieliłem
się zapukać o tak wczesne porze. Odpowieǳiała mi zza kotary, że tylko zmęczenie po
droǳe było przyczyną tak późnego wstawania. Rzekłem:
— Ode dę więc… Państwo się ubiorą i daǳą mi, eśli łaska, znać, że mogą mnie
przy ąć. Mieszkam tuż obok.
¹²⁹alkowa — mały pokoik bez okien, przylega ący do większego poko u, przeznaczony na sypialnię. [przypis
edytorski]
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W kwadrans potem zamiast poprosić mnie do siebie wchoǳi do mego poko u osóbka
w kwiecie lat i w rozkwicie wǳięków, dyga z niezmierną grac ą i oświadcza, że składa mi
rewizytę, zaś brat e ma nade ść niezwłocznie. Proszę sieǳieć i da ę wyraz bezgraniczne
sympatii, którą uż dla nie odczuwam. Od słowa do słowa pozysku ę e zaufanie; opowiada mi niedługą historię swego sieroctwa i zabiegów, które zamierza czynić w Wersalu,
opowiada naiwnie, lecz zarazem z godnością sprawia ącą nader dodatnie wrażenie. Rzecz
swą kończy słowami: „Muszę ǳiś eszcze znaleźć tańszą kwaterę, gdyż mam wszystkiego
w kieszeni sześć anków”. Spytałem o legitymac ę. Okazało się, że posiada zaświadczenie czystości obycza ów tuǳież ubóstwa oraz paszport; że nie ma żadnych do nikogo
rekomendac i; że nie zna w ogóle nikogo w Paryżu; że mnie pierwszemu ǳie e swe opowieǳiała… Oﬁarowałem się na doradcę i przy aciela. Przy ęła z uniesieniem.
— Proszę mi dać — rzekłem — swo e papiery. Rozważę, ak postąpić i co z nimi
zrobić. Niech pani nikomu nie mówi, skąd i w akich zamiarach tu przybyła. Proszę
pozostać w hotelu de Bourgogne. Oto dwa ludwiki¹³⁰. Pożyczam e pani.
Przy ęła, rozpływa ąc się w wynurzeniach tkliwe wǳięczności. Nie powiem, abym
nie był na ten wylew wrażliwy: panna Vesian była prześliczną szesnastoletnią brunetką,
niezmiernie interesu ącą, niezmiernie dystyngowaną i miała w sobie coś ǳiwnie szlachetnego i dosto nego; mówiła doskonale po ancusku. Było w nie przy tym tyle wroǳone
skromności, że nawet e wyzywa ący negliż nie rozpętał mych pożądań, a racze zniewolił
mnie e poskramiać. Dawałem sobie słowo panować nad sobą i nie być pierwszym, który
ą wprowaǳi na złą drogę.
— Droga rodaczko! — rzekłem. — Zna du esz się w mieście pełnym pokus i zasaǳek.
Wszystkie two e wǳięki i zalety podobnie, ak mogą ci zapewnić szczęście i powoǳenie,
tak też i mogą być źródłem na opłakańsze niedoli. Tu, w tym mieście, luǳie wpływowi
i zamożni ma ą w pogarǳie rozwiązłe ǳiewczęta — oprócz tych, które im cnotę swo ą
poświęciły. Jeżeli zdecydu esz się, pani, stanąć ponad przesądami… patrz, abyś nie była
oszukana. Nie wierz na płomiennie szym apostrofom¹³¹… nie wierz bezinteresowności…
Co do mnie, niczego od ciebie, pani, nie żądam, a pewny estem, że ci się przydam.
Zresztą, aby cię zupełnie uspokoić: obcować bęǳiemy z sobą ak brat z siostrą. Dobrze?
Za młody estem, aby o cem być dla pani, i ukrywać nie będę, że mo e nią tak gorliwe
interesowanie się wypływa stąd, że pani mi się nad wszelki wyraz podoba.
W trakcie te rozmowy przyszedł brat mo e urocze sąsiadki, na wyże osiemnastoletni, barǳo przysto ny i barǳo przeciętny, małomówny i niebystry. Z edliśmy razem
śniadanie. Okazało się, że braciszek nic nie umie i żadnego talentu nie posiada, tylko
pismo ma nader foremne. Obiecałem, że może mu wyrobię aką posadę, dałem pannie książki do czytania, poraǳiłem, aby na razie ak na mnie wałęsali się po mieście —
i rozstaliśmy się. Śliczna rodaczka powtórzyła mi raz eszcze z czaru ącym uśmiechem na
ustach, że ufa mi bezgranicznie.
Pobiegłem do matki mego przy aciela, do słynne artystki dramatyczne Sylwii Baletti,
prosząc, aby przygotowała dla mo e protegowane grunt w opinii i względach pani de
Montconseil, pozosta ące z wielką artystką na na lepsze stopie, a trzyma ące w ręku
pana ministra wo ny. Pani Sylwia przyrzekła mi chętnie swą pomoc; pragnęłaby ednak
wpierw poznać mo ą protegowaną osobiście.
Była goǳina edenasta wieczorem, kiedym, wiǳąc światło w poko u panny Vesian,
zapukał do e drzwi. Otworzyła mi natychmiast, ozna mia ąc, iż nie kładła się spać,
oczeku ąc mego przybycia z oczekiwanymi niecierpliwie wieściami. Jakoż zdałem relac ę z pierwszych moich kroków i zaczęliśmy gawęǳić. Przegawęǳiliśmy goǳin parę.
Dowieǳiałem się, że sąsiadka mo a nikogo eszcze nie kochała w życiu; że nie zarzeka
się wcale… że obca e est pruderia nieuświadomionych ǳiewczątek, lecz że nie utraciła
tego, co chętnie przyniosłaby w oﬁerze w stosowne chwili i we właściwych okolicznościach. Westchnienie wyrwało mi się z piersi. Je otwartość i szczerość zachwyciły mnie.
Rozgorzałem… Podczas gdy mówiła, myślałem o czym innym: o tym, że pierwszy lepszy
wilk pożre przecież tę niewinną owieczkę i że przecie nie o to choǳi, kto bęǳie tym
¹³⁰ludwik a. luidor — złota moneta ancuska z podobizną króla, bita w latach –; ludwikami nazywano
późnie tradycy nie złote -ankówki. [przypis edytorski]
¹³¹apostrofa (z gr.) — zwrot do kogoś; przyda ąca patosu ﬁgura retoryczna polega ąca na bezpośrednim zwracaniu się, przemawianiu do akie ś osoby a. po ęcia. [przypis edytorski]
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Pożądanie

Erotyzm, Pożądanie

szczęśliwym wilkiem; że właściwie mówiąc, kompromitu e ą sam fakt mego tak gorliwego interesowania się losem młoǳiutkie i prześliczne panienki i że przeto nic się
nie wygrywa na ograniczaniu się do roli… bezinteresownego przy aciela. A podczas gdy
ona mówiła, a am myślał, całowałem ą raz po razu po rękach, a nawet po ramionach,
nie mogąc zdecydować się na stanowczy krok w tę lub w ową stronę. Upłynęły eszcze
dwie goǳiny. Bez żadnego pozytywnego rezultatu. Czułem, że obuǳiłem tym zǳiwienie panny Vesian, że poczytywać mnie w końcu musiała za człowieka bądź niezdolnego
do czynu bądź obezwładnionego akimś ukrytym cierpieniem. Pożegnałem ą, zaprasza ąc
na obiad utrze szy.
Naza utrz po obieǳie, gdy brat wyszedł na miasto, zabawialiśmy się przyglądaniem
się przez otwarte okno czereǳie powozów za eżdża ących przed teatr des Italiens. Zaproponowałem pó ście do teatru. Przystała z żywą radością. Poszliśmy. Usadowiłem ą
w amﬁteatrze i pożegnałem, zapowiada ąc, że około edenaste zapukam do e drzwi
w hotelu. Ubrana była skromnie, lecz elegancko i niezmiernie do twarzy. Spożywszy
kolac ę w „Sylwii”, spiesznie wracałem do domu. Patrzę: przed hotelem stoi wytworny ekwipaż¹³². Pytam: kto tu przy echał? Powiada ą mi: akiś młody pan, który odwiózł
pannę Vesian i adł z nią kolac ę. „Wybornie! Jest uż — pomyślałem sobie — na dobre
droǳe”. Naza utrz rano wiǳę przez okno eleganckiego stro nisia za eżdża ącego przed
hotel; po chwili est uż u mo e sąsiadki… Odwagi! Zdobywam się na sztuczną a lodowatą obo ętność i ubieram się na spoko nie w świecie. Wpada do mego poko u młody
Vesian. Skarży mi się, że nie może wrócić z miasta „do siebie”, bo u siostry bawi ów pan,
z którym ona wczora była na kolac i. Powiadam:
— Wszystko w porządku! A któż to taki?
— Jakiś wielkoświatowiec, bogaty i przysto ny. Obiecał zawieźć nas do Wersalu,
a mnie wyrobić posadę.
— Powinszować!
To rzekłszy, wkładam dokumenty do koperty i odda ę mu e, prosząc, aby doręczył
siostrze. I wychoǳę na miasto.
Zaledwiem wrócił około trzecie do hotelu, gospodyni wręcza mi bilecik od panny Vesian, która się z hotelu wyprowaǳiła. Idę na górę, rozrywam kopertę i czytam:
„Zwracam panu pożyczone mi pieniąǳe z gorącym poǳiękowaniem. Hrabia de Narbonne interesu e się mną i z pewnością życzy ak na lepie i mnie, i mo emu bratu. Prześlę
panu niebawem wiadomość o sobie stamtąd, gǳie mam zamieszkać i gǳie niczego mi
nie bęǳie brakowało. Barǳo a barǳo zależy mi na pańskie przy aźni. Brat mó zostae w hotelu, za mu ąc pokó opłacony przeze mnie z góry za cały miesiąc”. Tegoż dnia
eszcze dowieǳiałem się od zna omych, kto zacz est ów pan de Narbonne. Syn barǳo
zamożnego o ca, hulaka zapamiętały i zadłużony wyże uszu. Nie ma co mówić! W piękne ręce dostała się nieopatrzna ǳiewczyna, a a — a padłem raz eszcze oﬁarą zbytku
delikatności z me strony.
Z ǳiesięć dni zeszło mi na usiłowaniach zazna omienia się z hrabią de Narbonne —
bezowocnie. Postanowiłem tedy całe sprawie dać za wygraną i zapomnieć o przelotne
przygoǳie, gdy z awia się u mnie młody Vesian i powiada, że siostra est w ego poko u
i chciałaby barǳo wiǳieć się ze mną. Spieszę na wezwanie i zasta ę ą smutną i z zaczerwienionymi od łez oczami. Natychmiast wyprawiła brata na miasto i ęła mi szczegółowo
opowiadać, co i ak się z nią ǳiało. „Zaufałam temu Narbonne’owi; oszukał mnie, okłamał: to skończony ła dak!” i łzy puściły się e gęsto z oczu. Poszedłem ku oknu, aby nie
przeszkaǳać e wypłakać się do woli, zaś gdy się uspokoiła, usiadłem przy nie .
— Cała wina — rzekłem — po mo e stronie. Po com panią prowaǳił do teatru!
Nie byłabyś pani poznała Narbonne’a i nie zaznawałabyś teraz tak okrutnych katuszy
moralnych.
— O nie, o nie! — ona na to. — Skąd pan mógł przypuścić, żem do tego stopnia
nierozsądna! Niegoǳiwiec obiecał mi wszelką pomoc pod warunkiem, że mu zaufam
i dam mu dowód sympatii, zamieszku ąc sama w wyna ęte przez niego kwaterze. Bez
brata! Gdyż mówił, że w oczach złośliwego świata brat mógłby uchoǳić za mego kochanka. Zgoǳiłam się na to, o a nieszczęsna! Jakże mogłam nie poraǳić się wpierw
¹³²ekwipaż (daw.) — lekki, luksusowy po azd konny. [przypis edytorski]
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pana! Zalokował mnie u pewne , barǳo przyzwoite , ak zapewniał, niewiasty. Dał mi
dwa luidory i złoty zegarek… Sąǳiłam, że mogę śmiało przy ąć od kawalera, który mi
tyle okazał współczucia. Tylko gospodyni nie wydała mi się ani przez edną chwilę tak
przyzwoita, za aką miała w moich oczach uchoǳić. W ciągu przeszło tygodnia pan de
Narbonne odwieǳał mnie pilnie… na nic ednak stanowczego nie mogąc się zdecydować. Obiecywał wciąż, że po eǳiemy do Wersalu — utro. Wciąż mu coś przeszkaǳało…
Aż nareszcie ǳiś rano mo a gospodyni zawiadamia mnie nagle i niespoǳiewanie, że pan
de Narbonne… wy echał na wieś, a mnie zaś ﬁakier¹³³ ma odwieźć do hotelu, skąd przybyłam. Wiedźma robiła przy tym karawaniarskie miny, uda ąc wielkie litowanie się nade
mną… Nawiasem wtrąciła, że pan de Narbonne prosiło doręczenie e zegarka, który mi
dał, gdyż zapomniał go u zegarmistrza zapłacić. Drżąc z oburzenia, wręczyłam e natychmiast zegarek, zwinęłam do giezłeczka¹³⁴ mo ą skromną „ruchomość” i — otom tu
wróciła, przed pół goǳiną.
— Pani ma naǳie ę zobaczyć się z nim, gdy wróci ze wsi?
— Ja! Przenigdy! O mó Boże! Czemu spotkałam na swo e droǳe tego urwipołcia!
Rozpłakała się i — przyznam się — nigdy mnie eszcze żadne łzy niewieście nie roztkliwiły do tego stopnia. Raz litość brała w mym sercu górę, raz oburzenie na niecnego
Narbonne’a. Nie nalegałem na szczegóły, szanu ąc wstydliwość oraz miłość własną nieszczęsne ǳiewczyny. Pocieszałem ą, ak mogłem. Błagała mnie o wyrozumiałość o cowską. Zaklinała się, że odtąd kroku nie uczyni bez poraǳenia się ze mną, że zawsze godna
bęǳie mo e przy aźni, którą ceni nad własne życie. Gdym ze swe strony zaczął serdecznie nastawać, aby o wszystkim zapomniała i starała się co rychle oǳyskać równowagę
i dobry humor, z nadmiaru wrażeń i sprzecznych uczuć osunęła się, mdle ąc, w mo e
ob ęcia. Ocuciłem ą, nie przywołu ąc na pomoc nikogo, i zacząłem opowiadać e na weselsze anegdoty o pannach wyprowaǳonych w pole przez mężczyzn bez czci i wiary,
co ą uspokoiło i rozerwało. W trakcie długie rozmowy sam na sam trzymałem bacznie na woǳy wszelkie odruchy czułości, nie u mu ąc e nawet za rękę. Zaproponowała
wycieczkę gǳiekolwiek za miasto. Świeże powietrze — oświadczyła — znakomicie przyczyni się do oǳyskania dawnego wyglądu. Zgoǳiłem się skwapliwie, nasta ąc ednak,
aby po echał z nami na wycieczkę e brat.
— Po co? — zawołała.
— Po to — odrzekłem — aby Narbonne’owi nie doniesiono, że tegoż dnia, kiedy
panią porzucił, znalazłaś nowego przy aciela, co by poniekąd ego postępowanie usprawiedliwiało.
— Wstyd mi — ona na to — żem nie wzięła tego pod uwagę!
Nie tylko e brat, lecz i przy aciel mó Baletti towarzyszył nam na wycieczkę zamie ską do Gros-Caillou. Spostrzegłszy, że Baletti gustu e w pannie Vesian, opowieǳiałem
mu pokrótce, w ak ciężkich życiowych warunkach się zna du e, ak mało est naǳiei, aby
uzyskała pens ę od króla, ak nieoǳownie potrzebu e pracy zarobkowe i rzuciłem myśl,
czyby nie dało się e wykształcić na tancerkę. Sam Baletti mógłby pod ąć się wyćwiczenia e w szlachetnym kunszcie Terpsychory¹³⁵. Balettiemu podobał się mó pro ekt
i oświadczył, że ze swe strony uczyni wszystko, co bęǳie od niego zależało. Nie tracąc
chwili, zbadał zewnętrzne warunki oraz uzdolnienie przyszłe uczennicy i zadecydował:
— Spróbu ę… Może mi się uda umieścić panią w balecie operowym, u Laniego. Na
razie ako ﬁgurantkę¹³⁶.
— A od utra uż mogą zacząć się lekc e — wtrąciłem pospiesznie.
Panna Vesian roześmiała się na cały głos.
— Mó Boże! — zawołała. — Czyż się to improwizu e tancerkę operową ak kanclerza
rady ministrów? Umiem zatańczyć menueta¹³⁷ i dość mam dobry słuch, aby stanąć od
biedy do kontredansa¹³⁸, lecz faktycznie nie znam żadnego pas¹³⁹.
¹³³ﬁakier (daw.) — dorożkarz. [przypis edytorski]
¹³⁴giezłeczko, zdr. od giezło (daw.) — koszula z białego płótna. [przypis edytorski]
¹³⁵Terpsychora (mit. gr.) — muza tańca i pieśni chóralne . [przypis edytorski]
¹³⁶ﬁgurantka (daw.) — statystka teatralna; w balecie: tancerka niewystępu ąca ako solistka. [przypis edytorski]
¹³⁷menuet — dworski taniec ﬁgurowy, szczególnie popularny na dworze Ludwika XIV. [przypis edytorski]
¹³⁸kontredans — zbiorowy taniec z ﬁgurami, popularny w XVIII i XIX w. [przypis edytorski]
¹³⁹pas (.) — krok, tu: krok taneczny. [przypis edytorski]
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— Nie wiele więce umie przeciętna ﬁgurantka.
— A ile mam zażądać od pana Laniego? Nie mogę przecie rościć sobie pretens i do
wygórowane gaży.
— Nie bęǳie pani pobierała żadne gaży. Figurantki operowe nie są płatne.
— No, to żadna zmiana nie za ǳie w mym położeniu! — westchnęła. — Z czegóż
będę żyła?
— Niech panią o to głowa nie boli. Zna ǳie się w mig ǳiesięciu bogatych panów,
którzy dobĳać się będą o zaszczyt wyrównania niedostateczne wysokości lub zgoła nieobecności gaży. Rzeczą bęǳie pani uczynić rozsądny wybór i estem pewny, że rychło
u rzymy panią osypaną brylantami¹⁴⁰ .
Popatrzyła na mnie, akby raǳąc się oczami, a gdy skinąłem głową, zawołała wesoło:
— Zgoda! Ale przez ten czas, zanim mnie do baletu operowego przy mą i zacznie
mną opiekować się na starszy — rozumie się! — z ǳiesięciu bogatych panów, któż dbać
bęǳie o mó wikt i opierunek?
Przerwałem e żywo:
— Ja, droga pani, mó przy aciel Baletti i w ogóle wszyscy moi przy aciele, byleby
pani mogła żyć w zgoǳie z cnotą i moimi na lepszymi radami, którymi e zawsze służyć
solennie obiecu ę. Dobrze?
*
Istniał właśnie wówczas pro ekt sprzedawania posad ﬁgurantek baletowych i operowych chórzystek, nawet z licytac i, a za możliwie na wyższą cenę. W ten sposób, myślano, podniesie się kondyc ę, niezażywa ącą zbytnie konsyderac i¹⁴¹! Były nawet wówczas w operze śpiewaczki i baletnice na kompletnie brzydkie, pozbawione zgoła talentu,
a ednak ży ące dostatnio; z reguły bowiem, zarówno w operze, ak w balecie, dlatego,
aby nie umrzeć z głodu, nie ma dla ǳiewczyny inne drogi, ak wziąć rozbrat z moralnością. Na lepie zaś wychoǳą te, którym uda się przez czas pewien być cnotliwą; na tę e
właśnie cnotę polu ą na wybrednie si i na dosto nie si amatorowie. Pochlebia im potem
niezmiernie „wyprowaǳenie w świat” takie oporne skromności… Nazwisko szczęśliwca
z ust do ust est podawane — i sprawia mu to wielką satysfakc ę. Luǳie mu zazdroszczą… Wystarcza! Może ego donna pozwalać sobie na poboczne miłostki, idące nawet ak
na dale , byle skandalu nie było, byle luǳie o tym nie wieǳieli, on bęǳie na to patrzał
przez palce. Utarł się nawet wytworny zwycza uprzeǳania własne donny o dniu i goǳinie, kiedy się ma przy ść do nie na obiad lub na kolac ę — i każdy łatwo po mie, ak
uzasadniony i rozsądny est taki zwycza .
Któregoś dnia po deﬁnitywnym zgoǳeniu się panny Vesian na wstąpienie do baletu,
wróciwszy do domu około północy, spostrzegłem, że drzwi e poko u niezamknięte —
tedym wszedł.
— Natychmiast wstanę — rzekła, zrywa ąc się — i pogawęǳimy.
— Niechże się pani nie deranżu e¹⁴²! Prześlicznie pani wygląda taka, aka est w te
chwili. I nic nam to nie przeszkaǳa rozmawiać. Miała mi zresztą pani coś ważnego powieǳieć.
— O! Wciąż o tym samym, o moim przyszłym zawoǳie. Mam być cnotliwa dlatego,
aby znaleźć kogoś, który szuka cnoty, aby ą unicestwić.
— Tak est. Lecz czyliż inacze ǳie e się w całym życiu? Cieszę się, że pani zaczyna
ﬁlozofować.
— Ja? Po ęcia nawet nie mam, co czynić, aby zostać ﬁlozofką.
— Trzeba myśleć.
— Długo?
— Przez całe życie.
¹⁴⁰Znajǳie się w mig ǳiesięciu bogatych panów, którzy dobĳać się będą (…) ujrzymy panią osypaną brylantami —
niech wolno bęǳie tłumaczowi tych „brylantowych” aforyzmów zwrócić uwagę na głębokie analogie, zachoǳące
mięǳy obycza ami teatralno-operowo-baletowymi z roku Pańskiego  a tymiż obycza ami z bieżącego, 
roku. Nic się przez lat bez mała dwieście nie zmieniło — w świetle kinkietów! [przypis tłumacza]
¹⁴¹konsyderacja (daw.) — szacunek, poważanie wśród luǳi. [przypis edytorski]
¹⁴²deranżować się (daw.) — przeszkaǳać sobie, sprawiać sobie kłopot. [przypis edytorski]
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Filozof, Szczęście

— Boże! To kiedyż się est nareszcie ﬁlozofką?
— Nigdy. Lecz można nauczyć się zagarniać wszystkie szczęście, które może przypaść
w uǳiale. To uż niemało.
— A ak się używa tego szczęścia?
— Wyzbywa ąc się uprzeǳeń, czyniących z luǳi do rzałych stado ǳieci.
— A ak się owych uprzeǳeń wyzbywa?
— Zada e mi pani pytanie, na które nawet ﬁlozof-moralista z trudnością da odpowiedź. Dość powieǳieć, że przez całe życie człowiek zaprawia się do wyzbywania się
uprzeǳeń. Powiem krótko: uprzeǳenie est to każdy tak zwany obowiązek, niema ący
uzasadnienia w przyroǳonym porządku rzeczy.
— Więc… ﬁlozof powinien przede wszystkim studiować prawa natury?
— Tak est. To główny zakres istotne ﬁlozoﬁi. Na uczeńszym zaś człowiekiem est
ten, który na mnie ulega złuǳeniom. Ale… ale… nie chciałbym wydać się pani ciemnym
i zawiłym. Przeto streszczam się: niech pani myśli, niech pani ma tylko takie zasady, które
daǳą się z pogoǳić logicznym rozumowaniem, i niech pani zawsze ma na wzglęǳie
szczęście własne. To da pani szczęście!
— Wolę sto razy lekc ę, którą mi pan da e w te chwili, niż utrze szą pana Balettiego.
Jutro czu ę, że będę się nuǳiła, a ǳiś przeciwnie…
— A po czym pani pozna e, że się pani nie nuǳi?
— Po tym, że pragnęłabym, abyś pan… nie odchoǳił.
— Jak mi Bóg miły! Żaden ﬁlozof nie zdobył się na tak trafną deﬁnic ę. Ja sam
uczuwam niezmierną przy emność w pani towarzystwie i rad bym barǳo, uściskawszy
panią, dowieść e , ak żywa i głęboka est ta przy emność.
— Przy emność, którą pan odczuwa w moim towarzystwie, pochoǳi na widocznie
stąd, że dusze nasze są w harmonii z naszymi zmysłami.
— Droga pani! Boska kobieto! Jestem wprost zachwycony lotnością two e inteligenc i.
— Tę mo ą inteligenc ę sam rozbuǳiłeś i rozwinąłeś, drogi przy acielu. Tak estem ci
wǳięczna, że z całe duszy poǳielam two e pragnienie…
— A cóż stoi na przeszkoǳie zaspoko eniu tych obopólnych pragnień! Pozwól, niech
cię z całe duszy uścisnę, a i ty nie skąp mi dowodów sympatii.
Cóż to była za przepyszna lekc a ﬁlozoﬁi! Wydała nam się tak urocza, szczęście nasze
było tak pełne, że o świcie uściskaliśmy się eszcze i dopiero rozsta ąc się, spostrzegliśmy,
że drzwi były otwarte przez całą noc.
Baletti dał e kilka lekc i tańca; przy ęta była do opery, lecz długo na scenie nie popasała; miesięcy dwa, może trzy na wyże , ściśle stosu ąc się do rad moich i rozumu ąc
sama logicznie, nie dała więce przystępu do siebie hrabiemu de Narbonne; doczekała
na spoko nie i przy ęła hołdy wielkiego pana, niepodobnego do innych z te uż choćby
tylko rac i, iż wymógł na nie opuszczenie sceny raz na zawsze, na co by kto inny wcale nie
nastawał, zgodnie z ówczesnymi przepisami dobrego tonu. Była mu na przykładnie szą
towarzyszką aż do ostatniego dnia życia. Spotykałem ą od czasu do czasu, osypaną brylantami. Dusze nasze pozdrawiały się z żywą uciechą, lecz dobrze e życząc, anim nawet
próbował zamącać e szczęścia. Wiem, że ży e po ǳiś ǳień w dostatku i spoko u, lecz
ma uż z dobrych lat pięćǳiesiąt sześć, a kobieta w tym wieku, to w Paryżu akby nie
istniała uż wcale.


Casanova, adący pewnego razu z Padwy do Wenec i, spotyka pęǳący
wyciągniętym kłusem paru dobrych koni pocztowych elegancki kabriolet¹⁴³,
podąża ący z Wenec i do Padwy. W kabriolecie prześliczna młoda kobieta i oﬁcer w mundurze wo sk niemieckich. U mostu nad Brentą kabriolet
przewraca się i piękna dama byłaby niechybnie wpadła do rzeki, gdyby Casanova, wyskoczywszy przytomnie z powozu, nie był na ratunek e pospieszył. Okazało się, iż on est synem bankiera i tentu e¹⁴⁴ o dostarczenie en
¹⁴³kabriolet (daw.) — lekki ednokonny dwukołowy powóz ze składaną budą. [przypis edytorski]
¹⁴⁴tentować (daw.) — starać się o coś, zabiegać. [przypis edytorski]
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grand¹⁴⁵ wołów Republice Weneckie ; ona zaś est żoną pewnego weneckiego wekslarza i ego przy aciółką. Romantyczne poznanie się pociągnęło za
sobą zawiązanie towarzyskich stosunków, ku czemu aż nadto sposobności
nastręczał szale ący właśnie w całe pełni karnawał wenecki. Pan C. zapoznał
Casanovę z matką swo ą i siostrą, a ta ostatnia, osoba przeǳiwne piękności i nieopisanego wǳięku, idącego w parze z prostotą oraz szlachetnością
uczuć, wywarła na kochliwym lowelasie wręcz piorunu ące wrażenie.
Panna C. — pisze — wychoǳiła na miasto wyłącznie w towarzystwie matki, osoby
barǳo pobożne , a ednak wyrozumiałe . Czytała tylko ǳieła o ca, męża wielkie nauki;
wolałaby oczywiście czytać romanse, których, niestety, dosto ny e roǳic nie pisał. Miała
też wielką ochotę poznać Wenec ę; a ponieważ nikt u nich nie bywał, przeto też nikt e
eszcze nie powieǳiał, że est zachwyca ąca. Dusza e eszcze drzemała — pogrążona
w ideowym chaosie.
W kilka dni po mo e pierwsze wizycie brat e , akby naumyślnie, powtórzył mi
z ǳiesięć razy, że siostra mówi tylko o mnie, że pragnęłaby porozmawiać ze mną dłuże ,
a że matka też się mną wielce interesu e. W końcu rzekł bez ogródek: „Byłaby to w sam
raz żona dla pana! W posagu dostanie ǳiesięć tysięcy dukatów¹⁴⁶, co też nie est do pogarǳenia… Przy dź pan do nas utro na kawę”. Zawahałem się — i poszedłem. Po trzech
goǳinach obcowania z przemiłą ǳieweczką byłem w nie na zabó zakochany. Wyrwało
mi się, że zazdroszczę temu, który ą posiąǳie za żonę i ten pierwszy w życiu usłyszany
komplement powlókł e policzki przecudną czerwienią. Czy ednak mogłem liczyć na
e rękę! Przenigdy! Aby rozproszyć zbyt uporczywe o nie marzenia, zacząłem grać bez
pamięci. Szczęście mi sprzy ało… Ponieważ przed poznaniem eszcze panny C. pozwoliłem sobie asystować przy aciółce e brata, uknuł on przeto plan rozkochania mnie we
własne siostrze, aby tym sposobem zabezpieczyć swą przy aciółkę przed mo ą ewentualną
natarczywością, która, ak niewątpliwie musiał spostrzec, nie była e wcale przykra. Idąc
konsekwentnie po linii tego planu, zaprosił mnie na operę. Mieliśmy pó ść do loży we
tro e, bez matki. Po droǳe do teatru kazał stanąć gondoli u drzwi swe metresy, podobno
niezdrowe , i pożegnał nas, zapewnia ąc, że na dale w połowie pierwszego aktu z awi się
w loży. Był ǳień przecudny; czasu do rozpoczęcia się widowiska było dosyć; zaproponowałem prze ażdżkę… Poprzysięgałem sobie uszanować e niewinność, nie nadużywać
zaufania; e swoboda, e wesoła nieasobliwość podniecały mo e uczucie; byłem z sobą
w zupełne rozterce; nie wieǳiałem, co mówić, obawia ąc się dotknąć tematu miłości;
milczałem, admiru ąc¹⁴⁷ e boskie kształty, lecz nie śmie ąc, aby nie urazić e skromności,
wpatrywać się w rozwĳa ące się dopiero e piersi, toczone, zda się, ręką Amora¹⁴⁸.
— Niechże pan co mówi!… Przygląda się pan tylko mi i milczy. Poświęcił się pan dla
mnie, nie poszedł pan z bratem do pani ego serca, która ma być podobno niezmiernie
miła i barǳo piękna.
— Wiǳiałem ą. Lecz nie mam na mnie szego zamiaru bywać u nie . Tedy poświęcenia z me strony nie ma wcale.
— Sąǳiłam, że pan smutny i dlatego tak milczący.
— Nie posiadam się z radości, że mi pani tak ufa… Poruszony estem tym do głębi.
Słów nie zna du ę…
— Niech się pan nie ǳiwi — przerwała. — Mam pana za człowieka honoru, co
zresztą i matka mo a często powtarza. Pan nieżonaty; pytałam o to brata. Pamięta pan, że
mi pan mówił, iż zazdrości… memu przyszłemu mężowi. Powiem w zamian, że kobieta,
która pana posiąǳie za męża, bęǳie moim zdaniem na szczęśliwszą kobietą w Wenec i.
Słowa te, wymówione z uroczą naiwnością, a awną szczerością nacechowane, wywarły
na mnie wrażenie nieda ące się opisać. Byłem w rozpaczy, że nie mogę ucałować różanych
usteczek, które tak się odezwały, a zarazem byłem w siódmym niebie na myśl, iż kocha
mnie tak anielska istota.
¹⁴⁵en grand (.) — tu: w wielkie ilości. [przypis edytorski]
¹⁴⁶dukat — złota moneta bita w Wenec i od XIII w., późnie także w wielu innych kra ach Europy. [przypis
edytorski]
¹⁴⁷admirować — poǳiwiać, zachwycać się. [przypis edytorski]
¹⁴⁸Amor (mit. rzym.) — syn Wenus i Marsa, bóg miłości. [przypis edytorski]
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— Jeżeli mamy wza emnie o sobie tak pochlebne wyobrażenie, cóż by mogło stać na
przeszkoǳie naszemu połączeniu się na życie całe? Nieprawdaż, boska panno C.? Lecz,
niestety, mógłbym być o cem pani…
— Co za myśl! Ja mam przecie czternaście lat skończonych.
— A a dwaǳieścia osiem…
Gondola stanęła u teatru. Przedstawienie pochłonęło całkowicie mo ą towarzyszkę.
Brat e z awił się, ak było do przewiǳenia, dopiero pod sam koniec spektaklu. Zaprosiłem ich na kolac ę. Nie mogłem oǳyskać ani humoru, ani rozmowności. Byłem po
prostu chory — z miłości. Gdy kolac a miała się ku końcowi, brat panny C. zaczął e
dokuczać, że a zakochany estem w nie na zabó i że oǳyskałbym swobodę i humor, eśliby mi pozwoliła się pocałować. Za całą odpowiedź zwróciła ku mnie usta pełne wesołego
śmiechu i rozkoszne pustoty. Zawrzało wszystko we mnie, lecz potraﬁłem uszanować
niewinną i naiwną ǳieweczkę; pocałowałem ą w policzek i to barǳo chłodno.
— Cóż za pocałunek! — ął wołać zacny braciszek. — Powtórzyć! Powtórzyć! A ogniście.
Zirytował mnie swą bezczelnością; chciałem dać mu odprawę, lecz panna C. rzekła
w te chwili ze szczerym smutkiem w głosie:
— Pan Casanova, wiǳę to asno, nie gustu e we mnie…
Tego było uż za wiele. Nie mogłem dłuże panować nad sobą.
— Boska panno C.! — zawołałem. — Jeżeli choǳi o złożenie dowodu, ak szalenie
pani mi się podoba…
I nie hamu ąc się uż wcale, a przyciska ąc ą namiętnie do piersi, wpiłem się w e
wargi, aż mnie samemu w oczach pociemniało, zaś ona musiała niezawodnie odczuć, iż
ak lękliwa gołąbka dostała się w szpony astrzębia. Wyrwała się z moich ob ęć, nieopisanie
zǳiwiona odkryciem, że kocham ą do tego stopnia! Brat e klaskał w dłonie. Włożyła
szybko maskę, aby ukryć pomieszanie. Spytałem, czy wierzy teraz, że mnie się podoba?
Odrzekła, iż przekonałem ą aż nadto dobitnie.
Naza utrz przyszedł brat e ozna mić mi, że siostra rozmówiła się z matką i oświadczyła e , iż tylko i edynie mnie pragnie mieć za męża. „Ubóstwiam pańską siostrę —
rzekłem — ale czy pan sąǳi, że e o ciec zgoǳi się na nasze małżeństwo?” Odparł:
„Wątpię!”. Ozna mił mi ednak zarazem, że matka pozwoliła mo e ukochane pó ść ǳiś
wieczorem ze mną na operę. Takem się ucieszył, że nie namyśla ąc się wcale zażyrowałem¹⁴⁹ weksel, który mi nicpoń, żegna ąc się, podsunął. Wyszedłem natychmiast na miasto kupić pierwszy prezent dla mo e ubóstwiane : tuzin rękawiczek, tyleż par pończoch
edwabnych i edną parę ażurowych ze złotymi podwiązkami. Zostawieni znowu sam na
sam przez brata, ma ąc do teatralne pory z parę goǳin przed sobą, popłynęliśmy do pewnego ogródka w okolicach świętego Błaże a. Szybko wyna ąłem go za kilka cekinów¹⁵⁰
wyłącznie dla nas; wzięliśmy pokó w oberży i zrzuciwszy tam maski, zamówiliśmy obiad
w ogroǳie. Urocza C. miała na sobie leciutką sukienkę, poprzez które batysty i muśliny
mo e zakochane oczy wciąż szukały e upa a ącego ciała. Nie posiadałem się z miłosnego
podniecenia, z trudem panu ąc nad sobą.
Skorośmy tylko zagłębili się w cienistą ale ę, towarzyszka mo a, poczuwszy pełnię
swobody, niezażywane prawie nigdy, ęła ak łania biegać i skakać po gazonach¹⁵¹ to na
prawo, to na lewo od alei, z pustotą ǳiecka, a zwinnością i grac ą taką, iż przyglądałem
się e w rzetelne ekstazie. Wyzwała mnie na wyścig. Zgoda! Lecz — zastrzegłem —
pokonany uczyni wszystko, co się zwycięzcy spodoba! Przystała. Biegniemy. Pozwalam
e naumyślnie wygrać, ciekawy, czego ode mnie zażąda. Po chwili namysłu ukrywa się za
drzewo, chowa gǳieś przy sobie pierścionek i wybiegłszy z ukrycia, każe mi go szukać.
W lot, rozumie się, postanowiłem sobie nie płoszyć zbytnią obcesowością e naiwne
ufności i uszczęśliwiony usiadłem obok nie na trawie. Przeszukałem e kieszenie, każdą fałdę sukienki, wreszcie pończoszki aż do podwiązek u kolan… Nie ma pierścionka!
Szukam dale . Nie ma nigǳie. Może uż kto i domyślił się, że ukryty w na cudnie szym
zakątku, miał na prześlicznie szych dwóch stróżów, akich kiedy matka przyroda na świat
¹⁴⁹żyrować — poręczać pisemnie zapłatę weksla wystawionego przez inną osobę. [przypis edytorski]
¹⁵⁰cekin — dawna złota moneta włoska, bita od XIII w. w Wenec i, nazywana późnie dukatem. [przypis
edytorski]
¹⁵¹gazon — ozdobny trawnik obsaǳony kwiatami i krzewami. [przypis edytorski]
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wydała. Ja ednak przez czas dość długi byłem zgoła niedomyślny, a gdym pierścionek
wydostał nareszcie z ukrycia, tak byłem wzruszony, że ręka mi drżała. Na e pytanie odrzekłem, że to… z uciechy, iż pierścionek tak znakomicie ukryty, ednak udało mi się
znaleźć! Proszę o rewanż. Biegniemy eszcze raz. Oczywiście estem pierwszy u mety,
lecz ona woła, że zwyciężyłem podstępem. Certu emy się, przekomarzamy… W końcu
podda ę się i uzna ę się za zwyciężonego. Skazu e mnie na zamienienie z nią podwiązek. Korzystam z niespoǳiewane okaz i, aby oﬁarować e kupioną dla nie parę istotnie
barǳo pięknych podwiązek. Jest uszczęśliwiona.
— Byleby — rzekła na wpół serio, na wpół żartem — brat mi ich nie ukradł.
Zǳiwiłem się barǳo.
— Osobliwie — dodała — eśli klamry są szczerozłote.
— Są istotnie złote, ale niech pani mówi, że pozłacane…
Spożyliśmy obiad niezmiernie wesoło i w doskonałe komitywie. Po obieǳie, ponieważ spieszno e było przymierzyć nowe podwiązki, poprosiła mnie, abym e dopomógł
w ich zawiązywaniu. Nie było w tym żadne rozmyślnie ryzykowne kokieterii, nie było tym mnie wyuzdania. Piętnastoletnie ǳiewczę, niezna ące eszcze miłości, trzymane
z dala nie tylko od towarzystwa mężczyzn, lecz nawet rówieśnic, nie rozumie, co to est
męska pożądliwość i co ą może podniecić.
Okazało się, że pończoszki za krótkie, że nie sięga ą za kolana. Znowu skorzystałem
w mig z okaz i, aby dobywszy zręcznie z kieszeni kupione pończochy, oﬁarować e ten
drobny upominek. Z radości usiadła mi na kolanach i uściskała ak o ca, który by prezent e uczynił. Odpowieǳiałem e uściskiem za uścisk, hamu ąc wciąż ednak impet
zrozumiałego podniecenia; poprzestałem tylko na powieǳeniu, że eden e pocałunek
wart więce niż całe królestwo. Prześliczna C. zd ęła trzewiczki i włożyła nowe pończochy, sięga ące aż do połowy uda. Onieśmielała mnie e urocza naiwność; trzymałem się
ak kot na loǳie… powtarza ąc sobie po tysiąckrotnie mocne postanowienie nietknięcia
tak łatwe , a tak rozkoszne zdobyczy.
Zamaskowani po echaliśmy do opery, gǳie uż w loży oczekiwał na nas brat panny C. ze swą donną. Zrozumiałem od razu, że nie wykręcę się od kolac i we czworo.
Czwórka była wcale niedobrana… Jakoż eszcze przed deserem zacny braciszek, dobrze
podchmielony, ął z panią swego serca rozwalać się i miotać po kanapie zgoła nieprzysto nie. Uprowaǳiłem biedaczkę C. we amugę okna, nie mogłem ednak zapobiec, aby
w zwierciadle nie zobaczyła tego, co się ǳiało na kanapie i co odbiło się na e policzkach
płomiennym rumieńcem. Co do mnie, byłem ak na rozżarzonych węglach. Bezwstydny Paolo rzucił się mnie uściskać; C. zapewniała, że nic a nic nie wiǳiała… z we rzenia
ednak, które mi rzuciła, zmiarkowałem¹⁵² aż nadto dobrze, że się rzecz miała wręcz przeciwnie. Byłem nieopisanie zły i zirytowany. Byłbym Paola udusił. Naza utrz, gdym mu
czynił na ostrze sze wyrzuty, odparł spoko nie, iż nigdy nie byłby się zapomniał do tego
stopnia, eśliby nie był pewny, że a z ego siostrą estem na takie stopie, ak on ze swo ą
donną.
Im mocnie zakochany byłem w C., tym okropnie sze wydało mi się obcowanie e
z takim bratem. Mówiono, że własną kochankę wyzysku e… Nietrudno było temu uwierzyć. A że miał zamiar wyzyskiwać stale mo ą miłość dla siostry, było rzeczą aż nadto
widoczną. Postanowiłem tedy wyrwać ukochaną z takiego środowiska, a przede wszystkim zerwać z Paolem. Oświadczyłem mu to wręcz i bez ogródek. Tłumaczył się, że często
barǳo mówi i czyni pod wpływem zbyt obﬁcie zażywanego alkoholu, a po wtóre, skądże
mógł przypuścić, że pałam ku ego siostrze miłością równie głęboką, ak czystą! Rzucił
się, płacząc, w mo e ob ęcia. Czułem ogarnia ące mnie wzruszenie. Na szczęście matka
i córka weszły w tym momencie do poko u i ęły gorąco ǳiękować mi za prześliczne
podarunki. Zwróciłem rozmowę na temat moich uczuć.
— Kocham bezgranicznie córkę pani — rzekłem — w naǳiei, że mi ą państwo dacie
za żonę. Mówić o tym będę z szanownym pani małżonkiem natychmiast po otrzymaniu
posady, która żonie mo e zapewni stały dobrobyt.
Gdym całował podaną mi rękę, poczułem łzy płynące mi po twarzy; matka też się
rozpłakała, a Paolo stał oniemiały i osłupiały.
¹⁵²miarkować (daw.) — domyślać się, wnioskować. [przypis edytorski]
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Była Wielkanoc. Zaproponowałem przy aciółce mo e operę. Zgoǳiła się chętnie.
Brat e wcisnął mi w rękę klucz od ich domu, zapewnia ąc, iż mogę siostrę odwieźć,
o które goǳinie mi się podoba. Przed operą po echaliśmy do „naszego” ogródka. Że
było w nim pełno świątecznych gości, kazaliśmy sobie dać pokó odǳielny w austerii
i nie spiesząc się do teatru, postanowiliśmy z eść kolac ę. Mieliśmy zresztą aż kilka goǳin
przed sobą, o nuǳeniu się zaś chyba mowy być nie mogło. Jakoż śliczna mo a przy aciółka,
usiadłszy mi na kolanach, ęła zapewniać mnie, że nic ą tak barǳo nie z ednało dla mnie,
ak mo e zachowanie się wówczas, kiedy w zwierciadle u rzała przypadkiem okropną scenę.
Za mo ą dyskrec ę i delikatność ǳiękowała mi serdecznie, nie szczęǳąc pocałunków,
które stawały się coraz ognistsze.
— Czyś ty wiǳiał, ak on ą wówczas przegiął?… Ja dobrze w lustrze wiǳieć nie
mogłam wszystkiego.
— A nie bałaś się, że i a mogę nagle i niespoǳiewanie tak cię chwycić?
— Broń Boże! Czyliż nie wieǳiałam, ak barǳo mnie kochasz! Obraziłbyś mnie
i utraciłbyś mo ą miłość. My poczekamy… na ślub, nieprawdaż, drogi przy acielu? Ale…
ale… Co znaczą wiersze na podwiązkach, któreś mi dał?
I sieǳąc na moich kolanach, odpięła edną, podczas gdym a nieco wolnie załatwiał
się z drugą. Prawda! Są wiersze. Nie spostrzegłem; byłbym oczywiście nie oﬁarowywał e
podwiązek z takim oto dwuwierszem:
En voyant chaque jour le bĳou de ma belle
Vous lui direz qu’Amour veut qu’il lui soil ﬁdèle. ¹⁵³
Zaśmiałem się głośno, a śmiałem się eszcze mocnie , gdy ęła mnie przynaglać, abym
e wytłumaczył sens tego dwuwiersza. Spróbowałem, zmuszony e ignoranc ą, wchoǳić
w wiele szczegółów, które nas zlewały ak ukropem.
— Nie będę mogła teraz nikomu — rzekła — pokazać moich podwiązek — a szkoda!
— A wiǳąc mo e zamyślenie: — O czym myślisz? — spytała żywo.
— Myślę o tym — odparłem — że ednak ta podwiązka posiada przywile dla mnie
niedostępny. Oddałbym życie…
— Nie oddawa życia — przerwała — lecz ży ! Możemy przecie ślub nasz przyspieszyć.
— Mnie się zda e, że o ciec twó bęǳie czynić obiekc e. Na przykład, żeś za młoda.
I może mieć bęǳie rac ę.
— Przenigdy! Jestem wprawǳie barǳo młoda, lecz nie tak uż młoda, aby nie móc
być two ą żoną.
Czułem, że siły zaczyna ą mi nie dopisywać. Jęliśmy zamieniać przysięgi wieczne miłości.
— Bądź mo ą uż teraz! — zawołałem. — Pozwolenie o ca, błogosławieństwo kościelne zna dą się… we właściwym czasie…
Ona ze swe strony zapewniła, że uż do mnie całkowicie należy. Zawołaliśmy gospodynię, przykazu ąc e , aby kolac i nie wnoszono wpierw, aż sami o nią poprosimy.
C. rzuciła się na łóżko. Wytłumaczyłem e bez trudu, że miłość est płochliwa i że nie
należy zrażać e przeszkodami; tedy w minut parę leżała uż naga ak Ewa, ak na przepysznie sze arcyǳieło, wyszłe¹⁵⁴ co tylko z rąk na większego artysty. Blask bił od cudne
białości e atłasowe skóry, osypane u ramion i u piersi zwo ami hebanowych włosów.
Wszystko w nie było skończenie piękne: kibić wiotka, kształty przeǳiwne, piersi zupełnie uż rozwinięte, duże oczy pełne słodyczy i namiętności zarazem. Piłem te czary
i wǳięki nienasyconymi oczami, ogląda ąc doskonałą piękność Wenery¹⁵⁵, podniesioną eszcze przez skromność nad wyraz powabne kobiety¹⁵⁶. Byłem w ekstazie, prawie
¹⁵³En voyant chaque jour le bĳou de ma belle… (.) — Ogląda ąc każdego dnia kle not mo e ukochane ,
przypomina e , że powinien być wierny bożkowi miłości. [przypis tłumacza]
¹⁵⁴wyszłe — ǳiś: takie, które wyszło. [przypis edytorski]
¹⁵⁵Wenera a. Wenus (mit. rzym.) — bogini miłości. [przypis edytorski]
¹⁵⁶doskonałą piękność Wenery, podniesioną jeszcze przez skromność nad wyraz powabnej kobiety — dosłownie
w tekście: „la perfection dela mère des amours embelie de tout ce que la pudeur répand de charmes sur les attroits
d’une belle femme”. Niech ten zwrot służy zarazem za próbę stylu Casanovy, nieda ącego się utrzymać w pełne
czystości w przekłaǳie polskim, a osobliwie w skrótach, którymi się tu nader często posługu emy. [przypis
tłumacza]

   Od kobiety do kobiety



Miłość, Erotyzm, Seks

przez nią obezwładniony, gdy nagle ﬁglarny bożek miłości wtrącił ucieszny żart i śmiech
w moment rozpętania się zmysłów.
— O mó drogi! — zawołała nagle C. — Jakżeś ty niepodobny do mo e poduszki!
— Co? — zawołałem, wybucha ąc śmiechem.
— Nic, to ǳieciństwo¹⁵⁷… ale od pewnego czasu zasypiałam, trzyma ąc w ob ęciu
mo ą dużą poduszkę i wyobraża ąc sobie, że to ty…
Na droższa, na milsza C. została mo ą żoną iście bohatersko; nawet dość ostry ból
uczyniła e bezgraniczna miłość słodkim i przy emnym. Po trzech goǳinach na rozkosznie sze rozrywki wstaliśmy i zażądaliśmy kolac i, która nam przeǳiwnie smakowała. Nie
mówiliśmy nic, patrząc sobie w oczy. Cóż moglibyśmy wymownie szego powieǳieć nad
te spo rzenia pełne płomiennego uczucia! Naszą lożę w operze podarowaliśmy gospodyni (pobiegła, nad wyraz uszczęśliwiona, wyprawić natychmiast córkę do teatru) i reszta
wieczoru zeszła nam tak, ak ego pierwsza połowa.
Zakochany ponad wszelką miarę Casanova, na bezczelnie wyzyskiwany
przez godnego braciszka swe bogdanki¹⁵⁸, trwa w zamiarze e na legalnie szego poślubienia. Usiłu e nawet, w czasie częstych widywań się z nią sam na
sam w ogródkowe oberży, tak sprawę pokierować, aby małżeństwo było dla
urocze panny C. wręcz koniecznością. Ona mu też w te słodkie „intryǳe”,
ma ące przełamać ewentualny opór o ca, gorliwie dopomaga. Niestety! Zanim owocność tych zabiegów mogła się okazać, roǳic panny, wróciwszy do
Wenec i z dalsze podróży, oświadczył kategorycznie, że córki za nic w świecie nie puści do ołtarza przed… osiemnastym rokiem życia! I nie namyśla ąc
się długo, wysłał ą na braku ące e eszcze trzy lata — do klasztoru w Murano. Udało się stamtąd biedaczce przesłać eszcze przez zaufaną osobę liścik
do Casanovy, ozna mia ący mu o wszystkim, co zaszło. Zaufaną osobą była służąca klasztorna, eżdżąca co środa z Murano do Wenec i i załatwia ąca
wespół ze sprawunkami korespondenc ę zarówno klasztornych „pens onarek”, ak na przykład panny C., ak i dożywotnich klasztoru mieszkanek.
Nieposiada ący się z radości Casanova odpisu e ukochane list na czterech
ćwiartkach i ho nym datkiem zapewnia sobie raz na zawsze ak na gorliwszą
usłużność e powiernicy.
Miałem niezłomny zamiar porwać z klasztoru mo ą „żoneczkę”… Tymczasem, ponieważ do przyszłe środy było daleko, skracałem sobie czas oczekiwania na e list, gra ąc
zapamiętale — i nieszczęśliwie. W parę dni przegrałem wszystką gotówkę, którąm posiadał, do ostatniego grosza. Uratowało mnie zazna omienie się z pewnym mediolańczykiem, nazwiskiem Troce, niezmiernie biegłym w pomaganiu szczęściu w kartach. ǲięki
ego wskazówkom wygrałem kilka tysięcy cekinów.
We środę otrzymałem zamiast listu roǳa ǳiennika, pełnego szczegółów. Pisała tam
C. mięǳy innymi, barǳo uciesznie, że edna z mniszek, dwuǳiestoparoletnia, prześliczna ǳiewczyna, formalnie się w nie zakochała, że da e e lekc e ęzyka ancuskiego, a tak
zazdrosna, iż wręcz nie pozwala e nawet zazna amiać się z pens onarkami. „Gdy esteśmy
same — pisała — cału e mnie na potęgę, że byłbyś zazdrosny, eśliby mo a przy aciółka nie
była kobietą”. Prosiła mnie też mo a ukochana o mó portret, wprawiony do pierścionka
tak, aby go nikt dostrzec nie mógł. Pierścionek, raǳiła, mogę przesłać e za pośrednictwem matki, odwieǳa ące ą w Murano. „Zresztą — pisała w końcu ǳiennika — mam
naǳie ę być za kilka miesięcy w takim stanie, że sama przełożona prosić bęǳie, aby mnie
co rychle z klasztoru zabrano…” Stosu ąc się do życzenia C., kazałem natychmiast portret swó malować pewnemu piemontczykowi, barǳo utalentowanemu artyście, który
moc pienięǳy zarabiał. Po drugie stronie mego portretu, ma ącego oczywiście kształt
malutkie miniatury, kazałem mu wymalować św. Katarzynę Sieneńską, a na lepszy ubiler wenecki wprawił ą niezmiernie kunsztownie w pierścionek. Szpilką naciskało się
zaledwie wiǳialny guziczek i pomysłowy mechanizm dobywał na aw mó wizerunek.
Pierścionek wręczyłem matce C., prosząc o oddanie go córce ako symbol niezłomne
¹⁵⁷ǳieciństwo (daw.) — ǳiś: ǳiecinada; postępowanie ǳiecinne, właściwe ǳieciom, a nie do rzałym luǳiom.
[przypis edytorski]
¹⁵⁸bogdanka (daw.) — ukochana. [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



Dar, Ta emnica, Kochanek

mo e wierności. Bogobo na pani C. była uszczęśliwiona z mego osobliwego nabożeństwa do św. Katarzyny, o które też i ona nigdy nie zapominała w swoich modlitwach.
Ukochana mo a była w siódmym niebie. Wciąż tylko — ak mi donosiła w listach —
drżała, aby która z mniszek, tak często ogląda ących osobliwy pierścionek, nie nacisnęła
przypadkiem sprężynki, która by e ukazała wprawǳie „boskie kształty”, lecz byna mnie
nie żadnego świętego.
Pewnego razu o brzasku dnia buǳi mnie służący i powiada, że Laura z Murano —
nasza zaufana — pragnie osobiście coś mi zakomunikować. Tknęło mnie przeczucie,
że musiało się stać coś fatalnego, akoż Laura powiada mi bez ogródek, że droga mo a
„żoneczka”… zroniła i że przysłała ą po ak na większą ilość bielizny, aby zatrzeć ślady
krwotoku, ukryć ta emnice i honor swó uratować. Przerażony, poruszony do głębi skoczyłem do pewnego Żyda, handlarza bielizną, kupiłem kilkanaście prześcieradeł i dwieście
serwet, zapakowałem w wór i popęǳiliśmy, a i Laura, do Murano. Na kartce skreśliłem
ołówkiem kilka słów, ozna mia ąc C., że nie ruszę się z Murano, dopóki nie minie wszelkie niebezpieczeństwo. W Murano! Ale gǳie? Laura zaprosiła mnie do siebie, do swoich
skromnych paru izdebek, gǳie mieszkała z dwiema ślicznymi ak aniołki córkami. Nie
powiem, aby mi przysłowie o wilku i owczarni na myśl nie przyszło…
Wiadomości z klasztoru przyniosła mi Laura okropne. G. pisała mi z łóżka kartkę
zaledwie czytelną, że krwi traci mnóstwo i nie wyobraża sobie, aby wyżyć mogła. Laura raz
po razu przynosiła z klasztoru ukryte pod mantylą płótna, świadczące aż nadto wymownie
o gwałtowności krwotoku.
Przez dni kilka byłem sam mięǳy życiem a śmiercią z niepoko u i alterac i¹⁵⁹. Laura
przynosiła z klasztoru coraz gorsze nowiny. Wprawǳie przy chore był lekarz, lecz cóż
mógł poraǳić na e straszne osłabienie! Nocą dozorowała ą pielęgniarka; odwieǳiła ą
kilkakrotnie matka, rozumie się, nie domyśla ąc się istotne przyczyny zasłabnięcia. Nareszcie, nareszcie otrzymałem wiadomości, że minęło, co było na gorszego, mianowicie
niebezpieczeństwo śmierci! Uszczęśliwiony i spoko nie szy nieco, sypnąłem ho nie cekinami i teraz dopiero zauważyłem, że mo e współlokatorki, obie córki Laury, są wcale,
wcale niczego… Mnie sza! Niech będą aniołami w luǳkim ciele. Co one mogą mnie
obchoǳić!
Tegoż wieczora poszedłem wcześnie spać, znużony i wyczerpany doznanymi wzruszeniami. Gdym tylko się położył, weszły do izby obie ǳiewczyny, rozebrały się i ułożyły
się do snu na łóżku sto ącym obok mo ego. To pełne niewinności zaufanie spodobało
mi się. Trzecia, na starsza, barǳie doświadczona, poszła spać do sąsiednie izby, ile że
miała kochanka, zapewnia ącego, że się z nią ożeni. Diabeł mnie na szczęście nie kusił; a
też ze swe strony nie wystawiłem obu niewinnych ǳiewczątek na żadną próbną pokusę.
Naza utrz balsam mi Laura przyniosła, nie nowinę! Na droższa mo a chora czuła się znacznie, znacznie lepie … Rozpoczęła się rekonwalescenc a. Jeszczem dni osiem przemieszkał
u Laury, dopóki nie otrzymałem własnoręcznego, długiego listu od mo e ukochane ,
zapewnia ącego mnie, iż mo a bytność w Murano uż est zgoła zbyteczna. Całą bieliznę
kupioną dla C. podarowałem Laurze. Rozpłakała się z radości. Córki e płakały też, lecz
domniemanie z żalu, że podczas całe mo e bytności w Murano nie tentowałem u żadne
z nich nawet o całusa.
Wróciłem do Wenec i. Pęǳąc żywot eremity¹⁶⁰, tęskniłem nieopisanie do mo e przena droższe „mniszeczki”. Nie pisała mi atoli nic uż o porwaniu, tylko przykazywała na
siebie czekać. Wciąż przemyśliwałem, akby też się z nią zobaczyć. Sposobność nie kazała
długo na siebie czekać. Utartym obycza em w dniu przy ęcia do klasztoru w Murano paru
nowic uszek pens onarki klasztorne słuchały mszy w przepełnionym kościele. Wmieszany w tłum u rzałem ą! Ona też natychmiast mnie spostrzegła. Spo rzenia nasze zlały się
z sobą. Ciemno w oczach mi się zrobiło. Wydała mi się pięknie sza niż kiedy. We trzy
dni potem otrzymałem od nie list, w którym każde słowo wręcz płonęło. Odpisałem, że
będę w kościele w Murano w każde święto, aby mogła zza kraty na chórze mnie wiǳieć.
Sąǳiłem, że nikt nie spostrzeże bytności na nabożeństwie akiegoś nieznanego w Murano pana… A właśnie! Po miesiącu pisała mi C., że wszystkie mniszki i pens onarki łamią
¹⁵⁹alteracja (daw., z łac.) — wzburzenie, niepokó . [przypis edytorski]
¹⁶⁰eremita — pustelnik. [przypis edytorski]
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sobie głowę, kto zacz est ten pan, tak pilnie uczęszcza ący na nabożeństwa klasztorne!
Ich domysły i komentarze bawiły ą przerozkosznie. Lecz czyż mi to wszystko mogło wystarczyć? Czyliż takim trybem żyć mogłem przez czas dłuższy, bezterminowy? Nuǳiłem
się i chudłem.
W dniu Wszystkich Świętych, a był to uż rok , idąc z Murano ku gondoli, która
miała mnie odwieźć do Wenec i, spotkałem prostą kobietę z ludu, w roǳa u Laury. Mia ąc mnie, upuściła na ziemię list. Podnoszę go i wiǳę, ak obe rzała się raz i drugi, akby
dla przekonania się, że list doszedł do moich rąk. Na kopercie nie ma adresu, pieczątka
bez żadnego znaku. Przyspieszam kroku i zaledwie gondola odbiła od brzegu, rozrywam
kopertę i czytam: „Zakonnica, która od dwóch i pół miesiąca widu e pana w kościele
klasztornym życzyłaby sobie zapoznać się z panem. Wskaże panu pewną damę, która pana wprowaǳi do parlatorium¹⁶¹. Chcę, aby mnie pan wpierw zobaczył, zanim zdecydu e
się mnie poznać. Jeżeli ta droga pozna omienia się nie wyda się panu właściwą, rzeczona zakonnica wskaże panu pewne casino¹⁶² w Muranie, gǳie ą pan bęǳie mógł zastać
samą o pierwsze w nocy w dniu wskazanym przez pana. Bęǳie pan mógł spożyć z nią
kolac ę i w kwadrans potem opuścić ą, o ile by panu to dogaǳało. Lub może by pan
wolał zaprosić ą na kolac ę do Wenec i? Oznacz e pan ǳień i goǳinę — późnym wieczorem. Przy eǳie zamaskowana w gondoli; bądź pan na brzegu zamaskowany, z latarką
w ręku. Jestem pewna, że mi pan odpowie, po mu ąc, z aką niecierpliwością będę na ego odpowiedź oczekiwała. Prześle mi ą pan przez kobietę, za pośrednictwem które pan
list mó otrzymał. Kobietę tę zastanie pan na goǳinę przed południem utro w kościele
Zbawiciela u pierwszego bocznego ołtarza po prawe stronie. Nie pisałabym oczywiście
do pana, nie ma ąc pełnego zaufania do ego honoru i ego dyskrec i”.
Zǳiwił mnie nie sam fakt otrzymania podobnego listu, lecz ton listu. List był szalony,
lecz zarazem pełny godności. Strzeliło mi do głowy, że napisać go musiała ta uroǳiwa
i romantyczna zakonnica, która dawała lekc e mo e ukochane … Ale oczywiście było to
tylko proste przypuszczenie, gra imaginac i.
Odpisałem niezmiernie grzecznie, da ąc ednak do zrozumienia, iż obawiam się, aby
nie paść oﬁarą mistyﬁkac i. Co do sposobu wiǳenia się, wybrałem pierwszy. Niezwłocznie też otrzymałem liścik od hrabiny S., która nie pyta ąc o nic, miała mi ułatwić wstęp
do klasztornego parlatorium. W parę dni potem płynęliśmy z nią ku klasztorowi, rozmawia ąc, ak gdyby nic, o pogoǳie. U furty hrabina wymienia nazwisko, edno z na głośnie szych w kra u. Po chwili esteśmy w gabinecie, którego edną ścianę stanowiła
krata. Za kratą ukazu e się zakonnica; iǳie prosto ku kracie, naciska guzik, szeroko rozsuwa ą się sztaby, przy aciółki uścisku ą się, otwór znów znika, przy aciółki rozmawia ą ze
sobą przez kratę, a a dość napatrzyć się nie mogę edne z na pięknie szych, na barǳie
uroczych kobiet chyba na ziemskim globie. Byłem teraz pewny, że M. M. est właśnie
tą zakonnicą, o które mi tyle razy pisała C. C., e przygodną nauczycielką. Nie tylko
nie odezwała się do mnie, lecz nie raczyła nawet na mnie spo rzeć. Miała na wyże lat
; wysoka, smukła, miała przepiękną rękę, którą mogłem doskonale oglądać, aż po łokieć obnażoną. Wyraz twarzy, przeǳiwnie miły, łagoǳił pewną wyniosłość; rozkoszne,
wilgotne usta znamionowały ognisty temperament. Byłem oczarowany. Pilno mi było
zostać z nią sam na sam. Nagle obie przy aciółki zaczęły coś do siebie szeptać. Dyskretnie
odsunąłem się dale na stronę. Trwało to kwadrans, po czym krata znów się rozsunęła,
przy aciółki uścisnęły się na pożegnanie, ruchoma krata znów się zasunęła i M. M. wyszła,
nawet nie zwróciwszy uwagi na mo ą obecność. Rozumiałem dobrze, że choǳiło e tylko
o to, abym ą zobaczył… Odwiozłem hrabinę S. do e pałacu i cały przeniknięty tym, co
zaszło, ąłem dociekać, ak też zakonnica może rozporząǳać własnym casino w Murano
dla przy mowania w nim na całą noc swego kochanka! ǲiw nad ǳiwami! Chyba sama
est metresą akiegoś magnata… Co zaś do mo e C. C., to czułem doskonale, że uż ą
zdraǳam, lecz sumienie miałem spoko ne. Wydawało mi się, że nie wyrząǳam e przez
to krzywdy, gdyż dygres a w stronę M. M. zapobiega znakomicie spowszednieniu mego
stosunku do C. C., zapobiega nuǳie i przesytowi. Byłem pewny, że sama C. C. byłaby
¹⁶¹parlatorium — rozmównica, pomieszczenie w klasztorze przeznaczone do rozmów z gośćmi. [przypis edytorski]
¹⁶²casino (wł. dosł.: domek; daw.) — dom wypoczynkowy lub wakacy ny, zwłaszcza we Włoszech. [przypis
edytorski]

   Od kobiety do kobiety



tegoż zdania i nie brałaby mi za złe mo e „niewierności”. W arystokratycznych sferach
weneckich udało mi się coś niecoś dowieǳieć o M. M. ǲiwiono się, że wstąpiła do
klasztoru tak piękna, bogata, wykształcona i wolnomyślna! Ot — mówiono — kaprys!
Choǳiły słuchy, że ma kochanka.
Jak tylko można było na spiesznie popęǳiłem do Murano. U furty klasztorne proszę w imieniu hrabiny S. o wiǳenie się z zakonnicą M. M. Furtianka wprowaǳa mnie
do gabinetu; siadam przed kratą i czekam. Czekam… czekam… całą i długą goǳinę. Sąǳąc, że furtianka nie wypełniła mego polecenia, ǳwonię i powtarzam. Znowu czekam.
W dobre pół goǳiny z awia się furtianka i oświadcza krótko i węzłowato: „Mateczka M.
M. za ęta; przez ǳień cały bęǳie niewiǳialna”… Byłem ak piorunem rażony. Zakpiła
ze mnie, zmistyﬁkowała! Byłem zły, a zarazem nieopisanie dotknięty w miłości własne .
Postanowiłem zemścić się. Trzeba przecie było odesłać e listy, coś napisać… Napisałem
kole no trzy kartki… Podarłem… ǲień za dniem upływał. Czułem, że zakochany estem
w M. M., ak to mówią, po uszy. Zbyt silne uczyniła na mnie wrażenie. Piorunu ące! Nareszcie udało mi się napisać list — znośny. Pisałem niezmiernie grzecznie i niezmiernie
spoko nie; raǳiłem być na przyszłość ostrożnie szą, gdyż traﬁć może na człowieka o wiele mnie delikatnego i wyrozumiałego; tłumaczyłem, że do kościoła klasztornego więce
przychoǳić na nabożeństwo nie będę, gdyż nie chcę być „oglądany” przez e koleżanki,
którym z pewnością musiała opowieǳieć, akiego mi doskonałego ﬁgla wypłatała. List
posłałem przez forlana, t . przez ednego z weneckich spec alnych posłańców dla spraw
wymaga ących osobliwego sprytu i wypróbowane dyskrec i, przykazu ąc, aby, broń Boże, na żadną odpowiedź nie czekał.
Minęło dni kilka. Zdawało mi się, że rzecz cała est zakończona i wyczerpana, gdy
nagle pięknego poranku z awia się u mnie ów forlano, któregom był posłał z listem do
klasztoru. Powiada, że został wezwany do klasztoru przez furtiankę i że rozmawiał z pewną zakonnicą, która go o mnie szczegółowo wypytywała; że nie zna ąc mnie, nie mógł
uǳielić e żadnych wiadomości; że wówczas dała mu ona list, obiecu ąc dwa cekiny, eśli
mnie odszuka i list mi doręczy. Sprytny forlano po ǳiesięciu dniach pilnych poszukiwań,
odnalazł mnie i — oto wywiązu e się z otrzymanego polecenia.
List M. M. był gorący i serdeczny. W wymownych słowach tłumaczyła mi, że wszystko stało się ǳięki fatalnemu nieporozumieniu, dawała wyraz bezgranicznemu zdumieniu,
że mogłem ą posąǳić o chęć wypłatania mi tak niestosownego ﬁgla; zapewniła, że eśli
będę trwać w urazie, niema ące zgoła żadnego usprawiedliwienia, to unieszczęśliwię ą
na całe życie. Odpisałem natychmiast, nie ta ąc byna mnie katuszy, których zaznałem,
w na płomiennie szych słowach malu ąc swo e uczucia. Naza utrz popołudniu byłem uż
w gabinecie klasztornym, a gdy M. M. weszła, rzuciłem się przed kratę na kolana. Przerażona, kazała mi wstać natychmiast; policzki e płonęły i w cudnych oczach stał ra
otworem. Usiedliśmy, niezdolni zamienić na banalnie szych nawet słów, i patrzyliśmy
tylko na siebie. Pierwszy przerwałem milczenie, pyta ąc, czy może mi przebaczyć… Wyciągnęła ku mnie przez kratę rączkę swo ą, którą okryłem pocałunkami i zrosiłem łzami.
— Zna omość nasza rozpoczęła się istną burzą — rzekła. — Lecz poznaliśmy się lepie
niż przez długie dni spoko u. I nauczyliśmy się — nieprawdaż? — być wyrozumiałymi
wza emnie dla siebie.
— A kiedy będę mógł wiǳieć się z panią tak, abym mógł z całą swobodą dać wyraz
szczęściu, które przepełnia mi duszę?
— Możemy w moim casino z eść kolac ę… lub u pana w Wenec i. Jak pan woli.
Odrzekłem, iż mo e obecne położenie ma ątkowe pozwala mi na zaspaka anie wszelkich nawet fantaz i oraz że wszystko, co posiadam, należy do cudne istoty, którą ubóstwiam. Odpowieǳiała:
— Cieszy mnie to, gdyż a sama rozporząǳam znaczną fortuną, która i mnie pozwala
dogoǳić wszelkie fantaz i mego kochanka.
— Ma pani kochanka? — wykrzyknąłem.
— Cher ami!¹⁶³ — przerwała. — Za chwilę będą ǳwonić na nieszpory. Czas nam
rozstać się, do po utrza. Przy dź po utrze; powiem ci wówczas dokładnie, w aki sposób
możesz być u mnie na kolac i.
¹⁶³cher ami (.) — drogi przy acielu. [przypis edytorski]
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— Sam?
— Rozumie się.
Poprosiłem o mały… zadatek. Krata się rozsunęła i upa a ący pocałunek połączył nas
na chwilę.
Dwa dni byłem w istne gorączce. Zdawało mi się, że kocham po raz pierwszy w życiu
i że M. M. est na cudnie szą ze wszystkich kobiet, które mnie kochały w ciągu lat uż
trzynastu spęǳonych w winnicy miłości.
Za wiǳeniem się za kratą wręczyła mi klucz od swego casino.
— Jest tam oczywiście służba — rzekła. — Nikt ednak do ciebie nie przemówi, i ty
również nie potrzebu esz nic mówić. Bądź w masce i czeka , aż się dobrze ściemni. We ǳiesz na górę schodami na wprost głównych drzwi. Na piętrze bęǳie paliła się lampka.
U rzysz zielone drzwiczki; we ǳiesz; pierwszy pokó bęǳie rzęsiście oświetlony; zna ǳiesz mnie w drugim poko u; eżelibym tam nie była, poczeka parę minut; postaram
się być skrupulatnie punktualna.
Spytałem, czy bęǳie w ubraniu zakonnym.
— Z klasztoru wychoǳę oczywiście w habicie, lecz w casino mam całą szatnię z na rozmaitszymi toaletami, nawet dla balów maskowych.
Prosiłem, aby pozostała w ubraniu mniszki, gdyż e w tym niezmiernie do twarzy.
Zainteresowałem się, czy e kto opuszcza ące klasztor nie zobaczy.
— O to bądź spoko ny — odparła. — Opłyń zresztą wyspę i przekona się sam.
Korytarzyk prowaǳi do drzwiczek wychoǳących bezpośrednio na brzeg, a dyskrec i
usługu ące mi „siostrzyczki” estem na zupełnie pewna.
— A gondola?
— Mó kochanek ręczy mi za gondoliera.
— Boże! Cóż to za człowiek musi być ten pani kochanek! Przysiągłbym, że stary est
ak świat.
— Myli się pan na zupełnie . Ma niespełna czterǳieści lat i posiada wszystko, czego
trzeba, aby być kochanym: piękność, wysoką inteligenc ę, dowcip, łagodny charakter,
szlachetność…
— I pozwala pani na podobne… fantaz e?
— Co pan nazywa fantaz ą? Od roku tylko należę do niego. Jest pierwszym mężczyzną, którego poznałam, podobnie ak pan est pierwszym mężczyzną, który opanował
mo ą wyobraźnię. Gdy mu to powieǳiałam, roześmiał się i był zǳiwiony. Potem doraǳał mi, abym wpierw dowieǳiała się dokładnie, kim pan esteś, abym przypadkiem nie
traﬁła na człowieka, który mnie może skompromitować.
— Kiedy mu pani powieǳiałaś… wszystko?
— Przedwczora . Nic mu nie zataiłam. Pokazałam mu pańskie listy i odpisy moich.
On ma pana za Francuza; chciałby wieǳieć, kto pan taki, lecz proszę się nie obawiać, nie
bęǳie usiłował dowieǳieć się…
— Ja bym też rad wieǳieć, kim est ów całkiem niezwykły egomość…
Wieczorem, stosu ąc się ściśle do uǳielonych mi wskazówek, udałem się na rendez-vous¹⁶⁴ i w „drugim” poko u zastałem panią mego serca w eleganckie sukni wielkoświatowe damy. Pokó był obszerny, światło żyrandola odbĳało się w zwierciadłach, na dwóch
stolikach pełnych książek płonęły wspaniałe świeczniki. M. M. była inna niż w klasztorze,
lecz eszcze może pięknie sza. Padłem e do nóg; zacząłem okrywać pocałunkami e ręce,
nie hamu ąc się wcale. Lecz M. M. stawiła mi zdecydowany opór. Co za cudne est to
przewlekanie szczęścia, aby podwoić ego urok! Byłem kochankiem pewnym zwycięstwa,
lecz zarazem nad wyraz delikatnym. Usta nasze płonęły pod namiętnymi pocałunkami.
Po dwóch goǳinach tych wstępnych igraszek, ona, wieǳiona nieomylnym instynktem,
nakazu ącym uczynić pauzę przed decydu ącym momentem, kazała podać kolac ę. Usługiwała nam wykwintnie ubrana ǳiewczyna, zręcznie i szybko. Ustawiła całą zastawę —
same porcelany i srebra! — podała potrawy, sporząǳone według przepisów na czystsze
kuchni ancuskie , podała wina i poszła.
Piliśmy tylko burgund i wino szampańskie. M. M. ęła sama przyprawiać sałatę,
a wszystko czyniła z nieopisanym wǳiękiem i przeǳiwną grac ą. Musiała na widocz¹⁶⁴rendez-vous (.) — spotkanie. [przypis edytorski]
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nie mieć za mistrza kochanka, nie lada wytwornisia i smakosza. Miałem wielką ochotę
poznać się z nim.
— Powiem ci chętnie mo e nazwisko — rzekłem — lecz ty w zamian powieǳ mi,
kto on taki!
Odrzekła:
— Powoli! powoli! Przy ǳie czas na zaspoko enie nasze wza emne ciekawości.
M. M. miała u zegarka kryształową ﬂaszeczkę, podobną do mo e , a w nie na wacie niezmierne rzadkości esenc ę różaną. Wyrabiano ą wyłącznie dla króla ancuskiego.
Kilka e kropel sam posiadałem. Była wręcz bezcenna. Rozmowa nasza zeszła na temat
niezmierne trudności dostania drogocennego ole ku.
— Tych kilka kropel, które posiadam — rzekła — podarował mi mó kochanek,
który też e otrzymał w prezencie.
— Pani de Pompadour¹⁶⁵ — wtrąciłem — przysłała małą ﬂaszeczkę te niezrównane
esenc i panu de Moncenigo, ambasadorowi weneckiemu w Paryżu, za pośrednictwem
pana de Bernis, obecnego posła ancuskiego przy dworze Republiki Weneckie .
— Pan zna pana de Bernis?
— Miałem zaszczyt obiadować z nim raz u pana de Moncenigo. Panu de Bernis szczęście dopisu e… przyznać ednak trzeba, że ǳielnie mu sam dopomaga. Wysoko uroǳony
( est, zda e mi się, hrabią de Lyon), wysoką też aśnie e inteligenc ą. Z rac i też kształtne
postawy, a ﬁgury niemal kobiece , zwą go Belle-Babet. Znam zbiór ego wierszy wcale,
wcale niepospolitych…
Miało się uż ku północy. Byliśmy po świetne kolac i. Na kominku, u którego sieǳieliśmy, rozmawia ąc, trzaskał wesoło ogień. Byłem zakochany ponad wszelką miarę
w kobiecie cudne ak marzenie. Zacząłem być natarczywy. Ona nie dała mi kroku naprzód postąpić.
— Droga i okrutna! Skazu esz mnie na męki Tantala¹⁶⁶. Jeśli nie chcesz powolna
być nakazowi miłości, uczyń przyna mnie to, co o te spóźnione porze nakazu e czynić
natura. Połóż się do łóżka, a zanim uśniesz, a, usiadłszy u twego wezgłowia, będę ci
opowiadał co przeǳiwnie sze historie… Lub może wołałabyś, abym odszedł?
— Byłoby mi barǳo przykro.
— A dopieroż mnie! Jeżeli ednak mam zostać, to… to co rozkażesz, abym czynił?
— Możemy w ubraniu położyć się obo e na te oto soﬁe.
— I a mam też spać? Wymaga pani rzeczy niemożliwe .
W mig sama rozkłada na obie strony sofę, zarzuca ą poduszkami, słowem sporząǳa
ogromne, a wygodne łoże. Rzucam się na nie; ona przez swawolę sama mnie z lekka
popycha; poślizgu e się; padamy na sofę obo e. Momentalnie zrzucam z siebie ubranie
i usiłu ę wyzyskać sytuac ę, co mi się na zupełnie nie uda e. Pozwala mi tylko rozwiązać,
a po części porozrywać pięć, sześć wstążek u gorsu, co da e mi dostęp do na cudnie szego
pod słońcem łona, które pospieszam okryć pocałunkami. Tylko to ednak — a więce
nic!… Nadaremnie, rozogniony cały, podwa am na podstępnie sze zabiegi. Wybity z sił,
muszę dać za wygraną i znużony śmiertelnie, w ob ęciach e zasypiam. Zasypiamy obo e.
Zbuǳił mnie odgłos ǳwonów.
— Co to est? — pytam, zrywa ąc się ze stosu poduszek.
— Wstawa , mó drogi. Pora mi uż wracać do klasztoru.
— Ubiera się i pozwól niech cię oglądam w szatach święte , ponieważ odchoǳisz
ode mnie w niepokalane ǳiewiczości.
— Nie uskarża się… Ucz się ode mnie poprzestawania na tym, co… można. Przyszłym
razem bęǳiemy szczęśliwsi. Gdy od adę, możesz tu zostać i wypocząć do woli.
Zaǳwoniła; ukazała się służąca (na widocznie powiernica, dobrze opłacana), pomogła ułożyć w skromniutką koaﬁurę e przepyszne włosy, pomogła schować do biurka

¹⁶⁵pani de Pompadour, właśc. Jeanne Antoinette Poisson, markiza de Pompadour (–) — faworyta ancuskiego króla Ludwika XV. [przypis edytorski]
¹⁶⁶Tantal (mit. gr.) — król lidy ski, syn Zeusa; zabił swego syna i ego ciało podał bogom na uczcie, by
wypróbować ich wszechwieǳę; za karę został strącony do Tartaru, na mrocznie sze części poǳiemne krainy
zmarłych, gǳie stał zanurzony w woǳie, z owocami nad głową, nie mógł ednak dosięgnąć ednego ani drugiego,
zaspokoić pragnienia ani głodu, zaś nad ego głową chwiał się głaz, grożąc zmiażdżeniem. [przypis edytorski]
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i komody kle noty i stro ną suknię i przywǳiać habit zakonny. Gdy służąca wyszła zawołać gondoliera, uścisnęła mnie na czule , ucałowała ogniście i rzekła:
— Czekam na ciebie po utrze, na droższy. Przygotu noc wenecką, gdyż chcę być
u ciebie. Bądź zdrów!
Zadowolony, lecz niezaspoko ony, rozłożyłem się wygodnie na ogromne soﬁe i spałem snem sprawiedliwego aż do południa.
Tegoż dnia Laura przyniosła mi list od C. C. Wiǳiała mnie — przez akąś ukrytą
szczelinę — rozmawia ącego w gabinecie z M. M. Tak, to była właśnie serdeczna przyaciółka i nauczycielka mo e C. C. „Jestem pewna — pisała — że się kochacie. Czemu
przestałeś przychoǳić na nabożeństwa do kościoła klasztornego? Umieram z niepoko u
i tęsknoty”. Odpisałem natychmiast, że musiałem wiǳieć się z M. M. dla załatwienia
pewnego polecenia hrabiny S. i że mięǳy nami nie ma nawet cienia tego, co da się nazwać miłością. Wzruszył mnie ednak list C. i postanowiłem po echać na nabożeństwo
do klasztornego kościoła w ǳień św. Katarzyny. Za mo ą gondolą płynął ak cień akiś
osobnik, na widocznie mnie szpiegu ący. Dla zmylenia go kazałem wylądować eszcze
w Wenec i, w parku pałacu Morosinich. Prześladu ące mnie indywiduum też wysiada.
Przebiegam park, przedosta ę się ǳieǳińcami pałacowymi na wąską uliczkę i ukryty
za węgłem, ze sztyletem w ręku, czekam. Indywiduum wynurza się z bramy pałacowe ;
przyskaku ę doń, przypieram do muru, przykładam sztylet do piersi i żądam wy aśnień.
Osobnik drży i blednie, w chwili atoli, gdy uż ma mi się wyspowiadać, przechodnie płoszą nas obu, szpieg mi się wymyka i ucieka… Nie dowieǳiałem się niczego, lecz mam
naukę! Trzeba być ostrożnie szym i eźǳić do Murano albo w masce, albo nocą.
Naza utrz, po św. Katarzynie, M. M. powieǳiała mi w parlatorium, że wszystkie
zakonnice ogromnie się ucieszyły, zobaczywszy mnie znowu na nabożeństwie po trzytygodniowe nieobecności. Zadowolona była nawet sama przełożona, pewna, iż lada ǳień
bęǳie wieǳiała, kim a estem. Wpadliśmy przeto na domysł, że ona to właśnie, mateczka-przełożona, nasaǳiła na mnie szpiega, z którym miałem rozprawę u bramy pałacu
Morosinich. Zapadło tedy postanowienie, iż odtąd nie będę uż uczęszczać na nabożeństwa klasztorne. Powieǳiałem e o zdraǳieckie szparze.
— Nic to! — rzekła. — To była mo a koleżanka, ogromnie miła i ładna panienka,
całą duszą mi oddana. Zresztą, użeśmy szparę gruntownie zatkali.
Na mo e naglące pytania, gǳie i kiedy się spotkamy, rzekła:
— W Wenec i.
— Kiedy?
— Jutro, na parę goǳin przed zachodem słońca. Czeka na mnie u statui św. Bartłomie a. Uprzeǳam, że do Wenec i zawiezie mnie mó kochanek.
Popęǳiłem bez pamięci do Wenec i. Nie miałem przecie własnegocasina! Trzeba było
e wyszukać, wyna ąć, wyporząǳić… do utra! Sypnąłem pienięǳmi i casino znalazło się,
nawet na ładnie sze i na okazalsze, akie było w przedmie skich ǳielnicach. Należało do
posła angielskiego, który sprzedał e za bezcen, wy eżdża ąc z Wenec i, swemu kucharzowi. Na ąłem e do Wielkie nocy za sto cekinów zapłaconych z góry, pod warunkiem, że
sam właściciel bęǳie mi sporząǳał obiady i kolac e podczas moich rendez-vous w ego
casinie. Miałem pięć pokoi, umeblowanych z wielkim smakiem i nieskazitelną wytwornością. W ścianie sali adalne był otwór, w otworze obraca ąca się szafka, w którą służba
wstawiała wszystko, co miało być podawane, a nic a nic nie wiǳąc, co się w sali ǳie e
i sama niewiǳialna. W głównym saloniku, iskrzącym się od rżniętych kryształów i przepysznych zwierciadeł, brązów i marmurów, biegły wzdłuż ścian chińskie malowidła na
porcelanie, przedstawia ące zakochane pary w pozyc ach zdolnych rozpalić na opornie szą
wyobraźnię. W sąsiednim, ośmiokątnym poko u ściany, posaǳka i suﬁt wyłożone były
na przednie szymi weneckimi zwierciadłami, odbĳa ącymi ze wszech stron wszystko to,
co się w poko u ǳiać mogło. Tuż obok był gabinet de toilette¹⁶⁷, a na lewo buduar¹⁶⁸, istne
pieścidełko, tuǳież wanna z karary skiego marmuru. Wszęǳie bogate złote ornamenty na tle prześlicznie malowanych kwiatów i arabesek. Kazawszy wszystkie kandelabry
i żyrandole zaopatrzyć w świece i porozkładać gǳie trzeba na delikatnie szą bieliznę, ob¹⁶⁷de toilette (.) — toaletowy. [przypis edytorski]
¹⁶⁸buduar — pokó kobiecy przeznaczony do odpoczynku. [przypis edytorski]
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stalowałem¹⁶⁹ wytworną kolac ę, kładąc szczególny nacisk na co na przednie szy gatunek
win. Nie zapomniałem oczywiście o na pięknie szych, akie znaleźć mogłem, pantofelkach oraz o czepeczku z na droższych ancuskich koronek.
Na goǳinę przed terminem naszego rendez-vous byłem uż u posągu św. Bartłomiea; noc była niezmiernie chłodna, lecz am tego nie czuł. Byłbym e nie poznał w męskim
przebraniu! Uśmiała się serdecznie z chwilowego qui pro quo¹⁷⁰ i lekko wsparta na moim
ramieniu, dała się prowaǳić przez plac św. Marka prosto do mego casina. Podobało e
się niezmiernie; rzuciła się oglądać każdy zakątek, a zaś nie mogłem napatrzyć się do syta
— tak była cudna i nieopisanie kształtna w bladoróżowym, aksamitnym, męskim kostiumie, delikatnie przetykanym srebrem, w bogato wyszywane kamizeli, w spodenkach
z czarnego atłasu. Na klamrach bucików migotały brylanty; na małym palcu lewe ręki
miała śliczny soliter¹⁷¹. Pomogłem e wyładować z kieszonek: szczerozłote puzderko, perłami wysaǳaną bransoletkę, złote etui, misternie rzeźbioną lornetkę, wreszcie niezmierne cienkości batystowe chusteczki, dosłownie przepo one na przednie szymi perfumami.
A co za cacka były e zegarek, łańcuszek, breloki! W płaszczu znalazł się ukryty przecudne roboty mały angielski pistolecik. Zachwycony, wyznałem e szczerze i otwarcie,
że nie czu ę się na siłach współzawodniczyć z e kochankiem, wiǳąc, akim bogactwem
i ak wyszukaną wytwornością ą otacza.
— Za ogrom szczęścia — rzekłem — które mi da esz, czymże się odpłacę?
Nie dała mi mówić. Gdyśmy usiedli u kominka, pozwoliła mi rozpiąć koronkowe
zwo e żabotu i napawać się do woli ukrytymi w nich skarbami, powstrzymu ąc wciąż
i powstrzymu ąc mó aż nadto usprawiedliwiony impet ku dalszemu rozwinięciu tak szalenie podnieca ące sytuac i.
— Potem… potem!…
— Po kolac i?
— Tak.
Ogromnie e się podobał kołowrotek w ścianie, gwarantu ący, że nikt ze służby e
nie zobaczy.
— Możesz — rzekłem — ręczyć swemu… przy acielowi, że nikt oprócz mnie cię tu
nie wiǳiał.
— Bęǳie on niewątpliwie poǳiwiał two ą delikatność i zgadnie bez trudu, że w kunszcie podobania się nie esteś nowic uszem. Ach! — westchnęła — z pewnością nie a
pierwsza rozkoszu ę się cudami tego iście zaczarowanego pałacu.
— Jesteś na zupełnie w błęǳie — odparłem. — Jesteś pierwszą kobietą, którą mam
zaszczyt tu gościć. Zgoda, nie esteś pierwszą kobietą, którą kocham, lecz bęǳiesz ostatnią!
— Bądź uż tylko tak wierny ak mó kochanek… Cenię wysoko ego przymioty; est
bez zarzutu… Cóż, kiedy serce mo e przy nim milczy. Ty to co innego…
— A ednak nie pozwalasz mi…
— Cicho! Czu ę, że niczego nie będę mogła ci odmówić. Nawet nocy, rozkoszne
nocy, pierwsze w moim życiu.
— Pierwsze ! Czyliż ich wiele nie spęǳiłaś ze swoim kochankiem?
— Nie przeczę, lecz wierz mi, wszystko tam wówczas było: przy aźń, zadowolenie,
wǳięczność, wszystko oprócz miłości.
— I opowiesz mu wszystko, co tu… było?
— Opowiem, pomĳa ąc oczywiście szczegóły, które by mogły zadrasnąć ego miłość
własną.
Po kolac i i ponczu przypomniała sama, że mamy przed sobą tylko uż siedem goǳin. Zawiódłszy ą do gabinetu toaletowego, poprosiłem, aby się przebrała ak na barǳie
za kobietę. Kazała mi pó ść do salonu i czekać, aż mnie zawoła. Nie czekałem długo…
W upo eniu miłości i szczęścia padliśmy sobie w ob ęcia i przez siedem goǳin dawaliśmy sobie wza emnie dowody na płomiennie szego uczucia. Na pożegnanie wsunąłem
e do kieszeni koronkowy czepeczek; przy ęła go z żywym zadowoleniem, zapewnia ąc,
iż do końca życia nie rozstanie się z tą pamiątką na rozkosznie szych chwil, akich kiedy
¹⁶⁹obstalować (daw.) — zamówić, zlecić wykonanie czegoś. [przypis edytorski]
¹⁷⁰qui pro quo (łac.) — nieporozumienie, pomyłka co do osoby. [przypis edytorski]
¹⁷¹soliter — po edynczo oprawiony duży kamień szlachetny. [przypis edytorski]
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zaznała. Po kawie odprowaǳiłem ą do gondoli i powróciwszy do casina, zasnąłem ak
suseł. ǲiesięć goǳin kamiennego snu wróciło mi zwykłą rześkość oraz wytrzymałość
na wszelkie nawet ekscesy.
W parę dni potem ozna miła mi, że chwilowo nie możemy się widywać, ponieważ e
kochanek wszystek e czas zabiera. Odpływa ąc z Murano, spostrzegłem zamaskowanego
mężczyznę wysiada ącego na brzeg z gondoli. Przy rzawszy się bliże , poznałem liberię
poselstwa ancuskiego. Zamaskowany mężczyzna podążył prosto ku klasztorowi. Byłem
na nieomylnym tropie!… lecz postanowiłem nic o tym nie mówić mo e ubóstwiane .
Wkrótce otrzymałem od nie list, donoszący mi, że e kochanek wy echał na dni ǳiesięć do Padwy i że możemy widywać się w e casino, co bezpiecznie sze est dla nie niż
eźǳić do mnie do Wenec i. Jakoż cztery razy w ciągu ǳiesięciu dni spęǳiliśmy na rozkosznie sze sam na sam w e casinie. Uczucie mo e dla C. C. nie uległo zmianie, tylko,
rzecz prosta, nieco ochłodło. Czyniła mi w swoich listach wymówki, że nie uprawiam
dalsze zna omości z e przy aciółką, która est naprawdę barǳo miła i śliczna. Odpisywałem, iż edynie dlatego unikam e przy aciółki, aby nie być poznanym. Nie wyobrażam
sobie, aby można było dwie kobiety kochać ednocześnie, miłością ednakowo mocną. Co
podsycało nieustannie mo ą miłość dla M. M.? Lęk, aby e nie utracić.
— Nie może być — mówiłem e — aby podczas twe nieobecności w klasztorze ktoś
akurat nie zapragnął się z tobą wiǳieć. Na przykład choćby sama przełożona.
— Wykluczone! — zapewniała. — Zakonnica w naszym klasztorze ma zapewnioną
na niezawodnie szą swobodę. Jest niedostępna nawet dla same przełożone . W ednym
tylko wypadku może się wykryć mo a nieobecność, na wypadek wybuchnięcia w klasztorze pożaru. Nie byłoby do pomyślenia, aby którakolwiek mniszka sieǳiała spoko nie
w celi swo e zamknięta podczas powszechnego rwetesu i zamieszania. Bądź spoko ny!
Niezmierna zręczność, no i złoto mego kochanka zapewniły mi bezgraniczną wierność
edne z zakonnic, siostrzyczki usługu ące oraz ogrodnika. To wystarcza. Barǳo mi są
ponadto oddani kucharz i ego żona, która est akby ogólną gospodynią w całym klasztorze. Pewna też estem obu gondolierów, aczkolwiek eden z nich boda że est ednocześnie
szpiegiem na służbie Inkwizyc i Państwowe .
Na mo e pytanie, czy powieǳiała swemu kochankowi wszystko, odrzekła na spoko nie : „Wszystko”.
Natychmiast po ego powrocie z Padwy otrzymałem od M. M. list, który mnie poruszył do głębi. Pisała mi, że e kochanek, wiǳąc, iż e uczucie dla mnie sta e się coraz
gorętsze, pragnie koniecznie mnie poznać. Nie zamierza byna mnie nam przeszkaǳać,
gdyż est na to za wspaniałomyślny; chce tylko osobiście poznać się ze mną. Raz eden
tylko, podczas pierwszego naszego rendez-vous, nocą, z dobrze uta onego ukrycia w e
casinie, przyglądał się nam… i est zachwycony, zarówno moim zachowaniem się, ak tym,
com mówił. „Czyliż chcesz — pisała mi M. M. — aby się to powtarzało? Czy mógłbyś
być całkiem swobodny i naturalny, czu ąc, że ktoś nas podpatru e?” Nagliła, abym co
rychle odpowieǳiał e : tak lub nie.
Rzecz wydała mi się ucieszna. Odpisałem mo e ukochane , że ceniąc wysokie przymioty e kochanka, gotów estem dać mu widowisko, akiego z pewnością nie wiǳiał
eszcze w życiu, a godne olimpĳskich półbogów; niech go ona na nie zaprosi, ale niech
on nic nie wie, że a w tę sprawę estem wta emniczony.
Sześć dni, czeka ąc na schaǳkę, spęǳiłem na redutach¹⁷², gra ąc zapamiętale. Przegrałem ze sześć tysięcy cekinów, co ednak byna mnie nie wpłynęło oziębia ąco na mo e
uczucie. Nareszcie przyszła owa upragniona noc… Zastałem M. M. w e casinie ubraną wykwintnie niż kiedy i, czego dotąd nigdy nie czyniła, delikatnie uszminkowaną na
sposób wersalski. Spytałem o powód. Odrzekła, że ponieważ e kochanek barǳo gustu e
w szminkowaniu się kobiet à la¹⁷³ Wersal, przeto chciała mu zrobić przy emność… Powieǳiała mi też, że eszcze nie est on na stanowisku. Pokazała mi nieduży otwór nad kanapą,
z którego wzrok mógł ob ąć doskonale cały pokó . Po pewnym czasie dała mi znak, że —
uż!… I rozpoczęła się komedia. Spożyliśmy wesoło kolac ę, po czym na rozłożone ak
zwykle soﬁe nie szczęǳiliśmy dowodów na gorętsze , a zarazem na namiętnie sze miło¹⁷²reduta (daw.) — zabawa towarzyska, łącząca bal (często maskowy) oraz grę w karty dla panów i plotki oraz
swatanie par dla pań. [przypis edytorski]
¹⁷³à la (.) — na sposób, w stylu. [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



Seks

ści, że nad ranem aż krwią zbryzgałem e bieliznę. Przeraziła się, lecz szybko rozproszyłem
e alarmy, dowcipku ąc i dokazu ąc, aż miło. Przywǳiawszy z powrotem habit zakonny,
pożegnała mnie, zaleca ąc, abym spoko nie i gruntownie wypoczął i zaraz napisał, ak się
czu ę — co wszystko wypełniłem na sumiennie .
Na ukochańsza mo a M. M. wyraziła chęć posiadania mego portretu ukrytego w medalionie o podwó nym dnie. Kazałem natychmiast sporząǳić istne cacko, w którym za
naciśnięciem sprężynki ukazywał się mó miniaturowy wizerunek spod obrazka Zwiastowania. Była uszczęśliwiona, a w parę dni potem otrzymałem od nie list z prośbą
o przy ęcie rewanżu. Przy liście był kluczyk od małe szafki, sto ące w buduarze e casina. „Podarunek — pisała — który chcie przy ąć ode mnie, ma tę edyną wartość, że est
portretem te , która cię ubóstwia. Nasz wspólny przy aciel ma dwa takie wizerunki; przyaźń, którą dla ciebie żywi, poddała mu wyborną myśl poǳielenia się tymi wizerunkami
z tobą. Tabakierka, którą zna ǳiesz w szafce, zawiera mó portret dwa razy powtórzony
na dwóch ukrytych polach. Podniósłszy dno, u rzysz mnie w ubraniu zakonnym, a pocisnąwszy e w bok, odsłonisz mó wizerunek zgoła bez żadnego stro u. Nigdy, przenigdy
żadna cię kobieta nie kochała tak bez pamięci… Nasz wspólny przy aciel podsyca wciąż
mo e dla ciebie uczucie, zachwyca ąc się tobą bezustannie. Bywa, że sama nie wiem, z nim,
czy z tobą więce zazna ę rozkoszy i szczęścia, to zaś wiem na pewno, że nikt ani tobie,
ani emu nie dorówna”. Istotnie, w ślicznym etui, znalazłem złotą tabakierkę ze śladami
w nie tabaki, co oznaczało, iż była w użyciu. Stosu ąc się do wskazówek w liście, u rzałem
na pierw ukochaną mo ą ako mniszkę w proﬁlu, a na drugim dnie całą nagą, leżącą w pozie Magdaleny Corregia¹⁷⁴ na zwo ach czarnego atłasu, zapatrzoną na Amora, sieǳącego
zgrabnie u e stóp, na porzuconym habicie zakonnym. Prezent sprawił mi niewymowną
radość. Zachwycony też byłem dowodem zaufania ze strony mo e na droższe .
Na Trzech Króli udało się nam być razem na operze, a potem w salach gry. Graliśmy
do spółki i rozbiliśmy bank, co mi sprokurowało równo tysiąc cekinów, ǳięki którym,
stale szczęśliwy w grze, zapewniłem sobie na dłuższy czas barǳo wygodną, a nawet wcale
wystawną egzystenc ę. Tegoż dnia, na Trzech Króli, otrzymałem list od C. C. Poznała
na medalionie M. M. rękę malarza, który na e pierścionku malował św. Katarzynę.
Była pewna, że pod medalionowym Zwiastowaniem zna du e się mó portret. Ze swe
strony M. M., e serdeczna przy aciółka, wyraziła pewność, że pod św. Katarzyną musi
też ukrywać się nie kto inny, tylko mó wizerunek. „Wiem, że wy się kochacie — pisała —
i szczerze wam współczu ę, rozǳielonym przez okrutną kratę klasztorną. Jakże chętnie,
mó drogi, ustąpiłabym ci mego mie sca. Uszczęśliwiłabym dwo e luǳi. Bądź zdrów!”
W odpowieǳi przyznałem, że przeniknęła naszą ta emnicę, zaklinałem się zarazem, że
uczucie, które żywię dla M. M., w na mnie sze mierzenie osłabia miłości mo e dla nie
same . Prawda, nie byłem szczery i otwarty, lecz to tylko dlatego, że uniosła mnie pas a
zawiązywania tak zwane intrygi, która zresztą w tym wypadku, wieǳiałem dobrze, iż
pierwe lub późnie musi pęknąć, zważywszy na bliski stosunek łączący ą z M. M.
Karnawał szalał w całe pełni. Dowieǳiałem się za pośrednictwem Laury, że w klasztornym parlatorium ma się odbyć bal maskowy i postanowiłem pó ść w ta emnicy przed
obu moimi przy aciółkami, a w przebraniu pierrota¹⁷⁵. Byłem pewny, że u rzę e obie,
przygląda ące się spoza kraty balowi, i będę mógł do woli porównać obu piękność i urok.
W Wenec i podczas karnawału dozwolona est po klasztorach ta niewinna rozrywka¹⁷⁶.
Publiczność tańczy w parlatorium, a mniszeczki przygląda ą się spoza kraty. Pod wieczór bal się kończy, wszyscy się rozchoǳą, a biedne zakonnice żyć muszą długo eszcze
potem… uciechą oczu, które edynie zaznały.
Był to właśnie ǳień, kiedym się miał z M. M. spotkać w e casinie. Poszedłem na bal
nie dla nie , lecz dla C. C., którą okrutnie mi się zachciało zobaczyć. Kostium pierrota est
w Wenec i rzadko używany, toteż mo e we ście do przepełnionego parlatorium sprawiło
niekłamaną sensac ę. Rozstępowano się, oglądano mnie od stóp do głowy… Ułatwiło
mi to posuwanie się przez tłum wzdłuż kraty. Pełno było za nią zakonnic i sieǳących
i sto ących, przygląda ących się z widoczną ciekawością temu, co ǳiało się na sali. Spo¹⁷⁴Corregio, właśc. Antonio Allegri (–) — włoski malarz okresu do rzałego renesansu. [przypis edytorski]
¹⁷⁵pierrot — postać z włoskie commedia dell’arte, w białym stro u i z pobieloną twarzą. [przypis edytorski]
¹⁷⁶ta niewinna rozrywka — „cet innocent plaisir”, pisze dosłownie Casanova. [przypis tłumacza]
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strzegłem w lot obie mo e przy aciółki, sto ące obok siebie, nie mnie niż koleżanki za ęte
balem i ubawione wirowaniem masek. Zaczepiłem akąś zgrabną arlekinkę i puściłem
się z nią menueta, potem ze dwanaście z rzędu furlan przetańczyłem¹⁷⁷, aż duch mi się
zaparł w piersiach, potem uprzykrza ącego mi się arlekina, chwyciwszy za pas, obnosiłem
po sali; poliszynel¹⁷⁸ podstawił mi nogę, upadłem, otrzepałem zacnie poliszynela, aż mu
garb i brzuch odleciały, i przy rzęsistych oklaskach zakonnic oraz nie mnie rozbawione
i wybucha ące śmiechem sali — ulotniłem się. Literalnie skąpany w pocie, dopadłem
do gondoli i kazałem się wieźć na redutę, gǳiem dokazywał i grał bez pamięci. Dopiero
za dwie goǳiny miałem schaǳkę z M. M. Zużyłem ich co się zowie dla nabicia sobie
kieszeni zlotem i srebrem. Pęǳę do Murano i zasta ę M. M. uż w casinie, w stro u zakonnym, sieǳącą u palącego się kominka. Zbliżam się na palcach, aby stanąć nagle przed nią
w stro u pierrota i napaść się e zdumieniem, gdy nagle — a sam sta ę ak wryty. Mam
przed sobą C. C. w ubraniu zakonnicy, tyleż co a zdumioną, wpatru ącą się we mnie
i niezdolną przemówić słowa. Padam na fotel. Przez głowę przelatu e mi pewność, że
nikt inny tylko M. M. zgotowała mi tę niespoǳiankę. Więc wie, że estem kochankiem
e przy aciółki? Sieǳimy naprzeciwko siebie i milczymy. Upływa ą minuty, wyda ące się
nam wiekami. Ona pomieszana… Oczywiście nie poznała mnie w przebraniu pierrota,
szczelnie zamaskowanego, ale wiǳę aż nadto dobrze, że z awienie się pierrota wywarło
na nią wrażenie piorunu ące. Obecność C. C. nie była mi obo ętna, o nie! Kochałem ą
przecie, miała dla mnie tysiąc powabów. Była prześliczna… Chęć skorzystania z nadarzaące się tak świetne sposobności walczyła we mnie z obawą, czy czasem M. M. (może
nawet ze swym przy acielem) nie obserwu e nas z pota emnego poko u. Byłem wręcz
nieszczęśliwy. Ale eśli M. M. est u okienka pota emnego „obserwatorium”, to ukaże
się przecie w stosowne chwili… Ha! Niech się ǳie e, co chce! Zǳieram maskę, perukę
i da ę się poznać mo e C. C. Ona klaszcze w ręce i woła: „Spoǳiewałam się, że to ty!
Przeczucie mi mówiło!” Następu ą eksplikac e¹⁷⁹. Po balu w klasztorze M. M. poprosiła
ą, aby e wyświadczyła wielką uprze mość. Rozumie się, przystała natychmiast. Wówczas M. M. przebrała ą w stró zakonnicy i poleciła wy ść pod przewodem siostrzyczki
służebne z klasztoru, siąść do gondoli i kazać siebie wieźć „do casina” i tam czekać.
— Co i uczyniłam — rzekła — i otom tu est! Możesz sobie wyobrazić mo e przerażenie na widok wchoǳącego pierrota… Byłabym umarła ze strachu, eśliby nie przeczucie,
że… to ty. Ale serce mi zamarło, gdyś cofnął się ode mnie, akby przerażony. Więc spoǳiewałeś się zastać tu — nie mnie! Ach, mó Boże! Czyś ty pomyślał, że oto upłynęło
uż osiem miesięcy od ostatniego naszego wiǳenia się… Pomyśl!… Jakie szczęście, że cię
wiǳę!… Wiem, wiem, M. M. est edyną kobietą godną ǳielić ze mną two e uczucie
i two e pieszczoty… Nie czynię ci żadnych wyrzutów… Pó dź w mo e ob ęcia!
Byłbym barbarzyńcą, byłbym czarnym niewǳięcznikiem, odtrąca ąc od siebie tego
anioła dobroci i piękności. C. C. ęła usprawiedliwiać swo ą przy aciółkę. Na widocznie ,
wieǳąc o łączącym nas stosunku, chciała dać nam sposobność znalezienia się sam na sam.
Zgoǳiłem się na to, lecz zastrzegłem się, że estem na śmierć i życie zakochany w M. M.
i że boli mnie okrutnie, iż ona mnie nie kocha, gdyż eśliby kochała, nie urząǳałaby sama
schaǳki dla mnie z C. C. Na to ona: „Kocha cię niezawodnie! Two e szczęście est e
szczęściem, to przecie takie proste! Ja estem e na serdecznie szą przy aciółką; nieprzykro
e przeto, że estem e rywalką”. Argumentowała zręcznie i gorąco. Rzekłem, iż M. M.
poślubić nie mogę, a ą przeciwnie, uż poczytu ę za żonę… Końca te rozmowie nie było,
a północ się zbliżała. Służąca z własnego impulsu dała nam kolac ę. Miałem na sercu ciężar
stupudowy¹⁸⁰. Po kolac i rozmawialiśmy znów — ak brat ze siostrą, a o brzasku dnia,
nie mogąc przezwyciężyć nastro u całkiem niesprzy a ącego zapałom miłosnym, włożyłem
maskę, tkliwie pożegnałem C. C., też wybiera ącą się z powrotem do klasztoru, i oddaliłem
się. Wraca ąc do Wenec i w burzę i przenikliwy chłód, a lekko oǳiany, przeziębłem i dni
kilka, gorączku ąc, przeleżałem w łóżku.

¹⁷⁷ze dwanaście z rzędu furlan przetańczyłem — Je dansai douze furlanes. [przypis tłumacza]
¹⁷⁸poliszynel — postać z włoskie commedia dell’arte, złośliwy gbur, prześmiewca, zwykle przedstawiany ako
garbus z kogucim piórem na kapeluszu. [przypis edytorski]
¹⁷⁹eksplikacja (z łac.) — wy aśnienie, wytłumaczenie. [przypis edytorski]
¹⁸⁰pud — dawna rosy ska ednostka wagi, równa ok.  kg. [przypis edytorski]
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Dwa listy z klasztoru, które przyniosła mi mo a wierna Laura, poǳiałały na mnie
ak balsam. C. C. przesłała mi klucz od casina, spragniona spotkać się ze mną znowu;
M. M. tłumaczyła, ak się wszystko stało. Przypuszczenia mo e były trafne. Przypadkiem
otworzywszy pierścionek mo e „żoneczki” z ukrytym pod św. Katarzyną moim wizerunkiem, odkryła naszą ta emnicę. Na razie sprawiło to e wielką boleść, powoli ednak
znalazła w te komplikac i niewysłowiony urok i zaraz postanowiła zgotować mnie i przyaciółce choćby chwil kilka niezamąconego szczęścia. Nocy owe w casinie zna dowała się
istotnie w pota emnym „obserwatorium”; wiǳiała i słyszała wszystko, nieskończone nasze rozmowy znużyły ą; usnęła i to było przyczyną, że nie ukazała się w porę, aby nas
pogoǳić. Wyszła z ukrycia uż po moim ode ściu… C. C. donosiła mi w liście, iż po
klasztorze rozniosła się była wieść o utonięciu pierrota (który wszystkich tak ubawił na
balu maskowym) w powrocie z Murano do Wenec i, podczas niesłychanie burzliwe nocy.
Usłyszawszy to, M. M. zemdlała. Mo a „żoneczka” nie zna dowała słów dla dość mocnego
wyrażenia e miłości dla mnie. Od te daty rozmawiały nieustannie o mnie, dopełnia ąc
coraz to nowymi szczegółami mó wizerunek, zarówno duchowy, ak cielesny.
Oba listy poruszyły mnie do tego stopnia, iż chciałem zerwać się i pęǳić do Murano. Niestety, mogłem tylko odpisać obu przy aciółkom, a dopiero w sześć dni potem
czułem się na siłach dać M. M. rendez-vous w e casinie. Pilno mi było dać wyraz memu
zachwytowi dla e uczucia tak głębokiego, iż tylko mo e szczęście i zadowolenie miała na
wzglęǳie. Zdawała się żyć tylko dla mnie. Podobnie ak miłość dla mnie nie przeszkaǳała e okazywać daleko idących względów panu ambasadorowi, tak też zdawało się e ,
że i a mogę ednocześnie ubóstwiać ą i C. C. Uczucie e wydawało mi się być szczytem
bezinteresowności, altruizmu i doskonałości. ǲiś, gdy lata szronem siwizny przyprószyły
mi włosy i stłumiły zmysłów ognistość, spoko na wyobraźnia zgoła inne o tym wszystkim
podsuwa mi rozumienie i wiǳę asno, że urocza mo a zakonnica nie była wcale w zgoǳie ze skromnością i wstydliwością, z tymi na pięknie szymi przymiotami pięknie sze
połowy roǳa u luǳkiego. Lecz przyna mnie wolna była od zatruwa ące szczęście i życie
okropne , fatalne zazdrości!
We dwa dni potem,  lutego roku tysiąc siedemset pięćǳiesiątego czwartego, miałem znowu szczęście przebywać sam na sam z moim aniołem. Obo e przepraszaliśmy się
wza emnie, czu ąc, że i a, i ona obeszliśmy się z bożkiem Miłości ak na niezręcznie si
ego wyznawcy i słuǳy. Ale czyż słowa wyrażą tak subtelny tok myśli! Czyż wypowieǳą
to, co czu ą dwie dusze zaplątane w labirynt sprzecznych, a zarazem dopełnia ących się
uczuć! Wymownie sze były pocałunki, a rychło potem, podczas gdy usta nasze milczały
ak zaklęte, staliśmy się akby ednym ciałem i edną duszą. U szczytu wzruszenia, żądni
dać sobie wza emnie dowody ak na niezbitsze pełnego po ednania i zupełnego przebaczenia, tuǳież tych ogni, które zdawały się nas pożerać, podnieśliśmy się, nie wypuszcza ąc
się z ob ęć i padliśmy na pobliską sofę, pozosta ąc tam aż do wyrwania się nam z piersi
głębokiego westchnienia, którego nie bylibyśmy w stanie powstrzymać, choćby miało
być w życiu ostatnim. Tak odbyło się szczęśliwe i rozkoszne po ednanie, zakończone wybuchem śmiechu, gdyśmy spostrzegli, że estem eszcze w płaszczu i w masce. Gdyśmy
się naśmiali do woli i gdym zrzucił maskę, spytałem, czy nikt a nikt nie był świadkiem
naszego po ednania się. Zamiast odpowieǳi wzięła świeczniki rzekła mi: „Chodź!”. Zaprowaǳiła mnie do poko u, gǳie u ściany stała ogromna szafa. Otworzyła ą i odsunęła
na bok e tył, odsłania ąc drzwiczki prowaǳące do niedużego gabinetu. Było w nim
wszystko, czego by potrzebować mogła osoba przebywa ąca w nim czas dłuższy. Obok
kanapy była ruchoma, odsuwana deszczułka. Zasłaniała ze dwaǳieścia otworów, przez
które można było doskonale wiǳieć, co się ǳie e we wszystkich stronach sąsiedniego
poko u. Przez nie właśnie przy aciel M. M. przyglądał się pamiętne nocy sześcioaktowe
sztuce, zaaranżowane przez miłość i prawa natury… Wyrwało mi się:
— Tyś z nim wówczas tu była?
Kiwnęła głową. Struchlałem.
Lecz ona ęła mnie uspoka ać na tkliwszymi słowami.
— Nie żału — rzekła — żeśmy tu byli. On est tobą wręcz zachwycony, two ą delikatnością uczuć, two a szlachetnością, płomiennością uczuć twoich… Nie ǳiwi się, że
cię kocham; rozumie i zna du e za rzecz całkiem naturalną, iż taki człowiek ak ty może
wzbuǳić w kobiecie bezgraniczną namiętność.
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— Ale akże mogliście — przerwałem — wytrwać tak długo, z osiem goǳin, tu
w ciemności i nie rozmawia ąc wcale!
— Tak nas wszystko interesowało! Zresztą, tu dość widno, gdy otwory są odsłonięte;
były też odsłonięte, gdyśmy tu zakąsywali, przysłuchu ąc się ednocześnie wasze rozmowie
i nie tracąc ani słowa.
— Nie usnęliście?
— Skąd znowu! Przy aciel mó , chyba barǳie eszcze niż a, interesował się każdym szczegółem. Zapewniał, iż nigdy eszcze nie wiǳiał tak doskonałe sposobności dla
studiowania serca luǳkiego. Zachwyciła nas też C. C. Wierzyć oczom i uszom nie chcieliśmy, aby piętnastoletnie niedoświadczone ǳiewczę, mogło tak się zachowywać. Jeżeli
ą kiedy poślubisz, bęǳiesz miał idealną żonę. Wprawǳie utracę cię wtedy, lecz przyna mnie będę miała pewność, że esteś na szczęśliwszym z luǳi. Doprawdy, po ąć nie
mogę, ak mogłeś, posiada ąc ą, zakochać się we mnie, a ona ak może znosić ǳielenie się tobą ze mną. Szczytność uczuć te ǳiewczyny est istotnie niezrównana! Zamiast
mnie nienawiǳić… wiesz przecie, co nas obie łączy. Ona ci wszystko wy awiła, nieprawdaż? Ach, tak! Spowiada ąc się przed tobą, sąǳiła, iż zgłaǳi swo ą winę. Ma bowiem,
wyobraź sobie, na sumieniu, że zdraǳa ciebie ze mną!
— Szlachetna, boska ǳiewczyna!
Tegoż wieczora M. M. wy awiła mi, że e kochankiem est poseł ancuski, pan de
Bernis¹⁸¹ i że ten nie posiada się z niecierpliwości, aby mnie poznać. Jęła mnie gorąco
namawiać, abym zaprosił go na kolac ę do mego casina. Wszystko, oczywiście, miało być
ułożone zgodnie z przepisami na skrupulatnie szego savoir-vivre’u¹⁸². Zgoǳiłem się…
We cztery dni potem przy mowałem u siebie pana de Bernis z takimi atenc ami, akby sam monarcha uczynił mi zaszczyt przebywania za moim stołem ze swo ą kochanką.
M. M. była z tego na widocznie barǳo zadowolona. Uczta była wykwintna; rozmowa
iskrzyła się dowcipem; pan de Bernis aśniał wszystkimi przymiotami Francuza z na wyższych sfer towarzystwa. Zawaǳono w rozmowie o romantyczne okoliczności, które
towarzyszyły memu zapoznaniu się z M. M., od czego był uż tylko eden krok do mówienia o C. C. tuǳież o moich dla nie uczuciach. Głos zabrała M. M., rozpływa ąc się
nad przymiotami i powabami swo e przy aciółki. Pan de Bernis przysłuchiwał się pilnie, uda ąc, iż C. C. nigdy w życiu nie wiǳiał. Rzekł w końcu, iż poczytywałby sobie za
niezmierną przy emność znalezienie się z nią w towarzystwie.
— Jaka szkoda — wyraził się — że e tu nie ma mięǳy nami!
— Zbyt trudna byłaby z tym sprawa — podchwyciła M. M. — ale — rzekła, zwraca ąc
się do mnie — może byś pan zechciał wespół z mo ą na droższą C. C. spożyć kiedy kolac ę
w moim casino.
Odparłem, ukrywa ąc zǳiwienie z rac i tak niespoǳiewane propozyc i:
— Towarzystwo pani nie da się żadnym innym zastąpić i żadnego dopełnienia nie
potrzebu e… ale nie omieszkam skorzystać z łaskawego e zaproszenia.
Pan de Bernis wtrącił żywo prośbę, abym uprzeǳił C. C., iż i on na ową kolac ę
przybęǳie.
Naza utrz M. M., zawsze zręczna i przytomna, zaklinała mnie w krótkim liściku,
abym e szczerze wyznał, czy czasem nie zgoǳiłem się na kolac ę we czworo edynie przez
grzeczność. Odpisałem, że broń Boże, że osobliwie rad estem, iż C. C., niedoświadczona i nieobyta, zna ǳie się w towarzystwie, które niewątpliwie wielce się przyczyni do
e ogłady. Po takie deklarac i, oczywiście, nie mogłem cofnąć się żadną miarą. Klamka
zapadła. Zna omość luǳi mówiła mi, że pan de Bernis zakochał się w C. C. i że to on
zniewolił M. M. do podsunięcia mi owe kolacy ne propozyc i. Nie ma co mówić! Ma ster nie lada w zaǳierzgnięciu i prowaǳeniu intrygi! I postawił na swoim!… Musiałem

¹⁸¹poseł francuski, pan de Bernis — Franciszek Joachim de Pierres de Bernis, równie zręczny poeta, ak dyplomata, członek Akademii w  roku życia, rychło potem minister spraw zagranicznych, usiłu ący wbrew
życzeniom pani de Pompadour kres położyć wo nie siedmioletnie . Kardynalską obleczony purpurą, był ednym z głównych promotorów kasaty ezuitów. Wielki pan całą gębą: polityk niepospolite miary o szerokich
widnokręgach; poeta wymuskany, przesadny, nieznośnie kwiecisty. Uroǳony w  roku, życie zakończył
w Rzymie w . Posłował w Wenec i w kwiecie wieku, licząc niespełna  lat. [przypis tłumacza]
¹⁸²savoir-vivre (.) — zasady właściwego zachowania się w towarzystwie, dobre maniery. [przypis edytorski]
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robić, ak to mówią, bonne mine a mauvais jen¹⁸³, tym barǳie iż przecie pan de Bernis
okazał się ze swe strony dla mnie tak uprzeǳa ąco grzeczny…
Miłość własna silnie sza est niż zazdrość. Ona to pozwala człowiekowi rozsądnemu
nie okazywać zazdrości człowiekowi wolnemu od te okropne przywary.
W dniu oznaczonym zastałem uż posła w casinie. Zaledwieśmy się rozgadali na dobre,
weszły obie nasze przy aciółki. C. C. aż cofnęła się parę kroków, spostrzegłszy mnie w towarzystwie obcego człowieka, lecz gdym ą ak na czule przywitał, oǳyskała równowagę,
tym barǳie spostrzegłszy, iż obcy pan pożera ą zachwyconymi oczyma i widocznie nie
mnie est zachwycony odpowieǳią w na czystsze ancuszczyźnie, którą mu się odwzaemniła za komplement tchnący na wytwornie szą atmosferą Wersalu. C. C. była istotnie
urocza i powabna ak chyba nigdy eszcze… Życzyłem sobie, aby olśniewała. Prowaǳiłem
rozmowę w ten sposób, aby miała raz po razu sposobność błyśnięcia dowcipem i humorem. Podniecała ą mo a zapobiegliwość, czuła, że się podoba… panu de Bernis wydała się
istnym cudem. O niekonsekwenc o serca luǳkiego! Pragnąłem z całe duszy, aby wydała
się ak na lepie i szczerze cieszyłem się z e sukcesów, a zarazem, aby pan de Bernis nie
zakochał się w nie bez miary i pamięci.
Podczas kolac i godne monarszego stołu pan poseł obsypywał mo ą C. C. komplementami, nadskakiwał e , był tylko nią za ęty. Było przy stole wytwornie, niezmiernie
przyzwoicie i ogromnie wesoło. M. M. miała wszystkie pozory osoby zadowolone , że się
e zamierzone ǳieło udało. Poseł był w siódmym niebie. Po pięciu goǳinach na przyemnie spęǳonych rozstaliśmy się niebawem po północy.
Byłem pewny, że poseł nie est człowiekiem, który poprzestanie na admirowaniu
pięknych oczu C. C., i że M. M. wta emniczona est w ego plany, które ona, właśnie ona, ma za zadanie wprowaǳić w życie. Czułem, że C. C. wymyka mi się z rąk,
że wpadłem w pułapkę. Lecz przyznam się, że cała ta intryga mocno mnie za ęła i żem
z niecierpliwością czekał na dalszy e przebieg.
Pan de Bernis, zachwycony spęǳonym u mnie wieczorem, sam się zaprosił na podobną zabawę do M. M., do e casina, obligu ąc mnie i C. C., abyśmy raczyli też przybyć.
Nie sposób było odmówić. Czułem, że drugi z kolei wieczór we czworo nie bęǳie miał
tak przykładnego przebiegu ak kolac a w moim casinie, że z matematyczną ścisłością
muszą nastąpić trudne do uniknięcia warianty…
Przybywszy na oznaczoną goǳinę do casina M. M., zastałem obie mo e przy aciółki,
grze ące się u kominka.
— Jak się macie, mo e na droższe, a gǳież est nasz Francuz-galantuomo¹⁸⁴?
— Nie ma go eszcze, lecz patrzeć tylko, ak się ukaże.
Zd ąłem maskę, usiadłem mięǳy obie przy aciółki i starałem się tak ǳielić mo e
pocałunki, aby żadne z nich krzywda się nie ǳiała. Wieǳiały dobrze, że mam równe
prawa do edne , ak do drugie , pomimo to nie przekroczyłem granic na skrupulatnie sze
rezerwy; dałem wyraz uciesze, iż wiǳę e w tak doskonałe z sobą harmonii, one zaś były
widocznie zadowolone, iż nie potrzebu ą się e wstyǳić. Więce niż goǳina upłynęło nam
na galanteriach i komplementach; byłem wciąż na przykładnie powściągliwy; pociągała
mnie barǳie ku sobie M. M., lecz za nic w świecie, da ąc e preferans¹⁸⁵, nie poważyłbym
się mo e ukochane C. C. urazić. Nagle i niespoǳiewanie — liścik od posła! Przeprasza,
że przy ść nie może i błaga o takiż reunion¹⁸⁶ na przyszły piątek, kiedy uż na pewno bęǳie
mógł w nim uczestniczyć. Spostrzegłem od razu, że C. C. spochmurniała i zesmutniała.
Usiłowałem ą zręcznie wybadać, czy dla pana de Bernis nie żywi uż przypadkiem uczucia
wręcz graniczącego z miłością. Wykręciła się sianem, zapewnia ąc, że tylko zawód, który
spotkał e przy aciółkę, est przyczyną e złego humoru.
To mówiąc, akby chciała M. M. pocieszyć, siada na e kolanach, nazywa ąc ą swo ą
żoneczką, i obie prześliczne ǳiewczątka zaczyna ą takimi osypywać się wza emnie pieszczotami, iż tylko brać się za boki i konać ze śmiechu. Nie myślę im przeszkaǳać; przeciwnie, zagrzewam e do coraz pełnie szego uraczania mnie widowiskiem, nie po raz pierwszy
¹⁸³bonne mine a mauvais jen (.) — dobra mina do złe gry. [przypis edytorski]
¹⁸⁴galantuomo (wł.) — poczciwy, szlachetny człowiek, dżentelmen. [przypis edytorski]
¹⁸⁵preferans (daw.) — dawanie komuś pierwszeństwa, okazywanie szczególnych względów. [przypis edytorski]
¹⁸⁶reunion (z .) — zebranie towarzyskie; przy ęcie. [przypis edytorski]
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zresztą oglądanym. M. M. wzięła do ręki zeszyt z rycinami przedstawia ącymi na rozkosznie sze pozy i rzuca ąc mi wymowne spo rzenie, spytała, czy nie byłoby dobrze kazać zapalić w sąsiednim poko u o przestronne alkowie. W mig przeniknąwszy e myśl,
odparłem, iż nie wyobrażam sobie pełnie szego szczęścia, ak zażywane we tro e. Pokó
sąsiedni nie miał żadne komunikac i z pota emnym gabinetem, co oczywiście dawało
na zupełnie szą ręko mię, że nasze trio niczy ego podglądania obawiać się nie potrzebu e.
Po wesoło spożyte krótkie kolac i przed palącym się kominkiem, gdy obie przecudne
piękności ǳieweczki zaczęły, przekomarza ąc się uciesznie, porównywać swo e wǳięki,
porozpinawszy sobie wza emnie gorsety, rozłożyłem na stole L’Academie des Dames¹⁸⁷
i rzuciłem myśl odtworzenia w żywym obrazie niektórych grup ﬁguru ących na ilustrac ach te niezrównane książki. Propozyc a mo a została w lot przy ęta i we chwil kilka
znaleźliśmy się we tro e w alkowie sąsiedniego poko u, na wspaniałym łożu, a w stro u,
aby wyrazić się na delikatnie : przyroǳonym człowiekowi, dans l’état de simple nature¹⁸⁸.
Początkowo, poprzesta ąc na roli edynie wiǳa i świadka, napawałem się grą kontrastów
bachantku ących¹⁸⁹ ze sobą brunetki i blondynki, lecz rychło, niezdolny dłuże zapanować nad sobą, rzuciłem się mięǳy obie, kole no to edną, to drugą odwoǳąc prawie od
przytomności z nadmiaru rozkoszy i miłosnych zapałów.
Wyczerpani, zasnęliśmy snem kamiennym. Zbuǳił nas zegar, wyǳwania ący głośno
goǳinę czwartą. Mieliśmy eszcze dwie goǳiny przed sobą, którycheśmy, wierz proszę,
czytelniku, nie zmarnowali… Rozstaliśmy się o brzasku dnia, okrutnie pomęczeni i zawstyǳeni, że mogło nas takie zmęczenie ogarnąć, lecz zarazem zadowoleni nad wszelki
wyraz i niecierpliwi zaznać znowu podobne uciechy.
Rozmyśla ąc dnia następnego nad tym, co zaszło, czułem niedwuznaczne wyrzuty
sumienia. M. M. kochała mnie, to nie mogło ulegać żadne wątpliwości; unosił ą tylko
temperament, była niewolnicą wybu ałych zmysłów własnych i pilno e było mieć we
mnie współwinnego. Zmysły, rzecz była asna, panowały nad e sercem. Dochoǳiłem do
wniosku, iż nieobecność posła była z góry ułożona. M. M. liczyła na to, że domyślę się…
i dobrowolnie padnę w zastawione sidła.
Bądź co bądź ednak, zawǳięczałem panu posłowi noc wręcz naǳwycza ną i sama
grzeczność nakazywała odwǳięczyć mu się podobną usługą. Co zaś do C. C., to rzeczą było aż nadto widoczną, iż M. M. robiła z nią, co zechce… Nieszczęsna ǳiewczyna
była całkowicie w e mocy i a — a właśnie! — przyłożyłem ręki do tego. Ciężkie westchnienie wyrywało mi się z piersi na przypomnienie, żem e wcale a wcale nie oszczęǳał
podczas nasze ostatnie orgii — ani edne , ani drugie , niestety! I nuż teraz strzeli obu do
głowy porzucić klasztor! Co pocznę z obiema? Stanowczo, nadmiar szczęścia… Embarras
de richesse, doprawdy, niema ący w sobie nic radosnego. Biłem się z myślami: iść na rendez-vous nasze czwórki, czy nie iść? Śmieszny będę, zachowu ąc się ak poświęcony, a eśli
nie pó dę, to C. C. est bezapelacy nie zgubiona; tracę ą na zawsze i z naszego małżeństwa nic uż być nie może. Trzeba było koniecznie dowieǳieć się czegoś pozytywnego.
Wkładam maskę i idę do ambasady ancuskie . Powiadam szwa carowi¹⁹⁰, iż pragnąłbym
wysłać do Wersalu pilny list przez wraca ącego tam spec alnego kuriera. Szwa car mnie
zapewnia, iż żaden kurier nie zbiera się echać do Wersalu. „Jak to? — powiadam. —
Wszak pan ambasador całą noc pracował”. — „Być może, tylko nie u siebie w domu. Jego Ekselenc a adł kolac ę u posła hiszpańskiego i wrócił do domu dopiero nad ranem”.
Nie było żadne wątpliwości. Kości rzucone…
W na fatalnie szym humorze napisałem do C. C., iż do casina na pro ektowaną kolac ę
nie przy dę. I nie poszedłem; spęǳiłem całą noc w klubie, gra ąc zapamiętale. Naza utrz
dwa listy. C. C. donosi, iż we tro e bawili się doskonale, zwłaszcza po ponczu i szampanie,
że przy aciel e przy aciółki był niezmiernie miły i wesoły, lecz że ani się umył… do mnie;
że kocha mnie zawsze całym sercem i że wciąż estem edynym człowiekiem, do którego
chciałaby i mogła należeć na życie całe. Uśmiałem się serdecznie, czyta ąc taki list… Nie
¹⁸⁷L’Academie des Dames — ancuska adaptac a łacińskiego dialogu erotycznego Nicolasa Choriera. [przypis
edytorski]
¹⁸⁸dans l’état de simple nature (.) — w stanie proste natury. [przypis edytorski]
¹⁸⁹bachantkować (neol.) — zachowywać się żywiołowo i wyuzdanie ak bachantki, kobiety świętu ące na cześć
boga wina Bachusa. [przypis edytorski]
¹⁹⁰szwajcar (daw.) — odźwierny, człowiek pełniący służbę przy we ściu do budynku. [przypis edytorski]
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mnie niepospolity był list M. M‥ Zgadła, iż był to z mo e strony rewanż, żem chciał
uraczyć pana de Bernis tak rozkosznym wieczorem, ak ten, który mi pozwolił spęǳić
z M. M. i C. C. Pisała atoli, że żadne tria nie osłabią e gorących uczuć dla mnie, że
tylko przy aźnią dopełnia miłość. Na końcu dawała mi rendez-vous w casinie weneckim,
pragnąć mnie mieć wyłącznie dla siebie.
Przyszła w ubraniu męskim i poszliśmy wpierw na redutę. M. M., naǳwycza na we
wszystkim, była też wręcz naǳwycza na w grze. Mieliśmy a , ona  cekinów. Przegraliśmy wszystko co do grosza. Gǳieś na reducie, w mie scu tylko e wiadomym, był
pan de Bernis. Wzięła od niego  cekinów. I te prysły ak bańka mydlana. Poǳiwiałem mo ą towarzyszkę. Była w tak doskonałym humorze, akby nie przegrała właśnie, lecz
wygrała   anków. Co do mnie, byłem nieco chmurny. Usiłowała mnie zabawić
szczegółową relac ą o nocy spęǳone z posłem i C. C. w e casinie; słuchałem z niesmakiem, czu ąc, że to opowiadanie czyni mi M. M. mnie powabną i pożądaną, a dobry
rycerz, gdy zwątpi w swe siły, niewiele czego dokonać potraﬁ. Na szczęście nie sprawǳiła
się ta reguła i wróciwszy do mego casina, spęǳiliśmy ze dwie goǳiny, nad wszelki wyraz upo ne i godne nas… Przed rozstaniem się zobligowała mnie mo a na droższa, abym
wziął z e casina monety, ile mi bęǳie potrzeba. „Będę z tobą grać do końca, przez cały
karnawał!” — rzekła. Uczyniłem zadość e chęci. Wziąłem wszystko złoto, którem w e
casinie znalazł¹⁹¹ i zaczęło mi się szczęścić niepospolicie. Przez cały karnawał wygrywałem
i wygrywałem. Kapitał mo e na droższe zdublowałem.
W Wielki Ponieǳiałek (nie wypadało zwlekać dłuże ), spęǳiliśmy wieczór i dobrą
część nocy we czworo. Ja, stosownie do powziętego niezłomnego postanowienia, byłem
tylko M. M. za ęty. C. C. wiǳiała to dobrze i nie tracąc ani humoru, ani kontenansu¹⁹²,
też zdawała się wiǳieć tylko i edynie nowego swego kochanka. Toteż poprosiłem M.
M., aby ako gospodyni domu tak wszystko zarząǳiła, aby edna para drugie pary w niczym nie krępowała. Po kolac i pan de Bernis zaproponował party kę faraona¹⁹³, którego
obie panie nie znały, gdyż na redutach grano wyłącznie w basseta¹⁹⁴. Wyłożywszy na stół
 luidorów, poprowaǳił grę tak, iż całą sumę wygrała C. C. W ten sposób uważał
za stosowne złożyć e tradycy ną daninę „na szpilki”. Młoǳiutkie ǳiewczę dosłownie
nie wieǳiało, co począć z tak ogromną sumą; była ak olśniona. Jęła prosić przy aciółkę,
aby wzięła pieniąǳe w depozyt, aż do czasu, gdy bęǳie opuszczała klasztor, aby wy ść
za mąż. Gdyśmy skończyli grać, M. M. zaczęła skarżyć się na ból głowy i wyraziła chęć
pó ścia do alkowy, aby tam się przespać, a zaś miałem ą ukołysać. W ten sposób daliśmy
nowe parze kochanków czas i możność pozostawania w upragnionym sam na sam. Gdy
po sześciu goǳinach nastawiony buǳik ozna mił nam, iż czas zbliża się do rozstania, zastaliśmy obo e pogrążonych w uścisku. Co do mnie, spęǳiłem z M. M. noc niezmiernie
przy emną, nie pomyślawszy ani razu o C. C.
Wieǳiałem dobrze, iż po tym, co zaszło mięǳy nią a posłem, mowy uż być nie może o naszym małżeństwie, ponieważ ednak ode mnie zależało powstrzymać ą na brzegu
przepaści, a tegom nie uczynił, poczytywałem sobie przeto za święty obowiązek być e
wiernym przy acielem. Cała wina była po mo e stronie. Ja to sam dałem e przykład
zdraǳania, a, którym ą był przecie uwiódł; a kazałem e słuchać na ślepo przy aciółki, wieǳąc dobrze, iż e rady i e przykład zaprowaǳą niedoświadczone ǳiewczę na
na fatalnie sze manowce; a to wyrząǳiłem e na cięższą obrazę, na aką wystawić można kochankę niepozbawioną delikatności uczuć i szczerze miłu ącą. O! Jakżebym mógł
poǳielać niesprawiedliwy sąd luǳki, wymaga ący od słabe kobiety więce niż od mężczyzny!
Niedługo potem umarła matka C. C. i obie przy aciółki, loku ące się dotychczas we
wspólnym poko u, rozłączono, co uniemożliwiło C. C. uczestniczenie w naszych zebraniach. Na domiar pan de Bernis otrzymał wiadomość, iż ma być lada ǳień odwołany
¹⁹¹Wziąłem wszystko złoto, którem w jej casinie znalazł — O tempora, o mores! [łac.: O czasy, o obycza e!].
[przypis tłumacza]
¹⁹²kontenans (daw., z .) — pewność siebie, odwaga. [przypis edytorski]
¹⁹³faraon — dawna gra hazardowa wykorzystu ąca karty, pochoǳąca z końca XVII w., wywoǳąca się z basseta; gracze obstawiali w nie , które karty zostaną odkryte przez „bankiera”. [przypis edytorski]
¹⁹⁴basset — dawna gra hazardowa wykorzystu ąca karty, powstała w XVI w.; należała do barǳo ryzykownych.
[przypis edytorski]
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Gra, Pieniąǳ

Gra, Kochanek

z Wenec i. Z góry uprzeǳał, iż swo e casino zostawia do nasze dyspozyc i, dopóki bęǳiemy tego „gniazdka” potrzebowali. Mnie w opiekę oddawał obie panie, czyniąc szczegółowe dyspozyc e co do M. M., eśliby się miały normalne skutki miłości okazać.
Niebawem nastał ǳień rozstania. Mieliśmy spęǳić ostatni wieczór razem. Przybywszy atoli do casina w Murano, zastałem M. M. samą i we łzach tonącą. Przy aciel e był
od echał… Przez całą noc usiłowałem rozproszyć e smutek, lecz nadaremnie. Przyszła do
siebie dopiero w kilka dni potem, a miłość, którą żywiła dla mnie, rychło barǳo obuǳiła
zwykłe pożądanie spęǳania ze mną rozkosznych sam na sam. Sprawa atoli była niełatwa.
Z klasztoru wykraść się było niezmiernie trudno; nie dowierza ąc żadnemu gondolierowi,
sam przewoziłem ą do casina w zakupione łoǳi. Raz rozsrożyła się niebywała burza…
O mało że nie spóźniliśmy się z powrotem do klasztoru, co by wywołało niesłychany
skandal. Innym razem, podczas gdyśmy w casinie zażywali na słodszego wywczasu, urwipołcie acyś skradli mi gondolę z wybrzeża wyspy. Istnym cudem udało mi się eszcze na
czas odwieźć M. M. do klasztoru.
Lecz i te nasze, tak utrudnione schaǳki miały się niebawem zakończyć. Okoliczności
tak się złożyły, iż casino pana de Bernis musiało być sprzedane (całą kwotę otrzymała M.
M., z wyraźnego zarząǳenia posła); książki i ryciny (w sam raz… brewiarz dla kardynała!)
zostały mu odesłane do Paryża i my zostaliśmy bez gniazdka. Mogliśmy tylko widywać się
w klasztornym parlatorium, przez kratę. M. M. aczkolwiek ho nie przez pana de Bernis
wyposażona w kle noty, których sprzedaż zapewniała e wcale nawet pokaźną, dożywotnią rentę, mizerniała i bladła. Formalnie gasła. Wyniszczały ą, wpęǳały do grobu smutek,
tęsknota, śmiertelna nuda. Pewnego dnia wręczyła mi wszystko, co posiadała, pieniąǳe,
resztę kle notów, książki, listy. „Jeżeli nie umrę — rzekła — wrócisz mi to wszystko;
eżeli umrę, niech to bęǳie two ą własnością”. Prosiła, abym do nie pisał, gdyż tylko
eszcze listy mo e utrzymu ą ą przy życiu. Z twarzą zalaną łzami przystałem na wszystko.
Kochałem ą namiętnie, głęboko. Postanowiłem, aby być bliże nie , zamieszkać w Murano, dopóki ako tako nie przy ǳie do zdrowia. Wszystko, co mi dała — a wartość tego
była barǳo znaczna — złożyłem ako depozyt w palazzo Bragadino. Laura wyszukała dla
mnie ładne casino w Murano, a za gospodynię dała mi piętnastoletnią córeczkę swo ą,
Tonię.
Początkowo wcale nie zwróciłem na nią uwagi, ile że mo a dusza przepełniona była
po brzegi nieutulonym smutkiem. Po paru dniach spostrzegłem, że est naprawdę barǳo
a barǳo ładna i poczułem szczere zawstyǳenie, przekonawszy się, ak dalece byłoby e
łatwo mnie pocieszyć. Lecz drogi był mi mó smutek i postanowiłem nawet oddalić od
siebie wszystko, co by go mogło rozproszyć. Miałem, nie zwleka ąc, polecić Laurze, aby mi
się postarała o inną dla mnie gospodynię. Cóż ednak na silnie sze postanowienia pomogą
wobec soﬁzmatów¹⁹⁵, którymi ułomna luǳka natura zbić e usiłu e! Wmówiłem w siebie
— bez trudu — że ǳiewczyna nie est przecie temu winna, iż wywiera na mnie to lub
owo wrażenie i że nie mam prawa za to e wydalać. Tedy została.
Tymczasem zostałem ak piorunem rażony wiadomością, że M. M. est umiera ąca.
Byłem w desperac i, zalewałem się łzami, nie wychoǳiłem wcale z domu. Napisałem
list do C. C., poleca ąc e powieǳieć przy aciółce, że wykradnę ą z klasztoru natychmiast, gdy wróci do zdrowia. „Mam — pisałem —  cekinów i resztę e kle notów,
co wszystko razem stanowi kapitał, z którego procentów bęǳiemy mogli żyć wygodnie
w każdym zakątku Europy”. Otrzymałem od C. C. natychmiastową odpowiedź, że przyaciółka e wpadła po przeczytaniu mego listu w malignę¹⁹⁶, w istne delirium. Przez trzy
goǳiny głośno mówiła po ancusku — na szczęście po ancusku, gdyż to, co się e
z ust wymykało, byłoby rozpęǳiło na cztery wiatry pobożne zakonnice. Ogarnęła mnie
okrutna rozpacz. Niewiele brakowało, abym się też nie położył do łóżka. M. M. maaczyła przez trzy dni i trzy noce, oǳyskawszy zaś zmysły, poleciła przy aciółce odpisać
mi, iż sama myśl, iż ą wykradnę i na zawsze ą wezmę dla siebie, niezawodnie wróci e
zdrowie. Odpisałem, iż od realizac i tego planu mo e własne życie zawisło. W ten sposób
łuǳiliśmy się, a i ona.
W te rozterce uczuć i myśli przeǳiwnym uko eniem była dla mnie naiwna prostota
¹⁹⁵soﬁzmat — pozornie poprawne rozumowanie rozmyślnie dowoǳące nieprawǳiwe tezy, w rzeczywistości
opiera ące się na zata onym błęǳie. [przypis edytorski]
¹⁹⁶maligna — wysoka gorączka połączona z zaburzeniami świadomości i ma aczeniem. [przypis edytorski]
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Dar, Rozstanie, List

Pożądanie

Toni, sypia ące w izbie przylega ące do mego poko u i nieidące spać za nic w świecie
wpierw, zanim a sam się położę. Tak przez ścianę z tym przemiłym ǳiewczęciem przeżyłem siedem tygodni. Tonia była nie tylko ładna, była na kompletnie piękna, mogłaby
uchoǳić za piękność w każdym kra u Europy. Usługiwała mi ak na pilnie , ak na czu nie ; byłem e za to nieskończenie wǳięczny; starałem się nie zwracać uwagi na e powab
i wǳięk. Nie edną noc przeczuwała przy mnie w fotelu, pielęgnu ąc mnie ak matka, zawsze cierpliwa, zawsze słodka, zawsze niezmordowana. Nie pocałowałem e ani razu; nie
pozwoliłem sobie nigdy rozbierać się w e obecności i ona też nigdy nie weszła do mego
poko u inacze , ak na przysto nie ubrana. Wszelako… czułem, że staczam wewnętrzną
walkę i dumny byłem z odnoszonego zwycięstwa.
Nagłe wezwanie zmusiło mnie pewnego dnia udać się do Wenec i, do mego przy aciela
P. Miałem nocować za domem; złożyło się inacze i późnym wieczorem wróciłem do
Murano zmoczony do nitki, gdy deszcz lał ak z wiadra, a marna gondola była na wpół
otwarta. Po ciemku wchoǳę po schodach; pukam do drzwi sieni, gǳie Tonia, pewna, iż
nie wrócę na noc, była się uż spać położyła. Zbuǳona, zrywa się i otwiera mi w koszuli,
ze świecą w ręku.
— We dź — rzekłem — i zaświeć mi w poko u.
— Ubiorę się!
— Nie trzeba, zarzuć cośkolwiek na siebie.
Usłuchała. Zapala ąc świecznik, spostrzega, iż sto ę na środku poko u ak zmokła kura,
i nie może powstrzymać się od śmiechu.
— Drogie ǳiecko — powiadam — osusz mi tylko włosy. Sam nie potraﬁę.
Pobiegła po puder i zręcznie operu ąc miotełką, ęła mi mo ą nieszczęsną koaﬁurę
doprowaǳać do porządku. Niestety, koszulę miała na sobie za szeroką u góry, a u dołu
za krótką. Czyniłem sobie wyrzuty gorzkie, żem nie pozwolił e ubrać się akuratnie, było
atoli uż po niewczasie. Czułem, że ginę… Obie ręce ma ąc za ęte, nie mogła ukryć istnych
abłek z ogrodu Hesperyd¹⁹⁷, wyziera ących spod bielizny, a nieopisanie kuszących swymi
świeżutkimi kształtami. Czyliż miałem zamknąć oczy? Nie gwałcąc tego, co przyroǳenie
mi dało, ąłem zapuszczać spo rzenia coraz głębie , wywołu ąc tym na twarzy Toni coraz
płomiennie sze rumieńce.
— Przytrzyma — rzekłem — koszulkę ząbkami, wówczas nic nie zobaczę.
Lecz niestety, stała się rzecz eszcze gorsza, gdyż zasłona była zbyt krótka i oczom
moim ukazały się dwie kolumny, ku których wzrok mó sięgnął niemal yzowi. Mimo woli krzyknąłem, nie mogąc opanować rozkosznego wzruszenia. Toni, nie wieǳąc,
ak i gǳie ma się schronić przed mymi pożądliwymi spo rzeniami, rzuciła się, niewiele
myśląc, na kanapę; a zerwałem się i stanąłem przed nią podniecony do niemożliwości,
a niezdecydowany, co mam uczynić.
— Ubiorę się — rzekła — a potem pana uyzu ę.
— Broń Boże! — odparłem. — Usiądź mi na kolanach i zawiąż mi oczy.
Usłuchała. Lecz zaledwiem ą poczuł przy sobie, cały plan ślepe babki wziął w łeb,
iskra zapaliła prochy, rzuciłem ą na mo e łóżko, okryłem całą pocałunkami, osypałem
wyznaniami wieczne miłości, a z zarzucenia mi ramion na szy ę odczułem doskonale, iż
śliczna Tonia od dawna czekała z upragnieniem na taką chwilę.
Uszczknąłem różyczkę i — ak zwykle — wydała mi się pięknie sza nad wszystkie,
którym kiedy zrywał po błoniach miłości. Buǳąc się naza utrz rano, czułem, że śmiertelnie estem w Toni rozmiłowany, że nigdy eszcze żadne nie kochałem tak silnie kobiety.
Nie buǳąc mnie, była odeszła do swe izby i teraz, usłyszawszy, żem się poruszył, przyszła
za rzeć, czy czego nie potrzebu ę. Wymawiałem e serdecznie, iż nie czekała, aż a sam
przy dę powieǳieć e ǳień dobry. Za całą odpowiedź podała mi list M. M. Położyłem
go na stronie i wziąłem Tonię w ob ęcia.
— Jak to! — zawołała. — Co za cud się stał! Niepilno panu ten list przeczytać? Człowieku zmienny i niestały, czemuś nie pozwolił mi wyleczyć się sześć tygodni temu! Ale
to nic… Teraz a szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa… Błogosławiony ten deszcz wczora szy!

¹⁹⁷ogród Hesperyd (mit. gr.) — ogród pilnowany przez siostry Hesperydy, nim zachoǳącego słońca, w którym rosła abłoń roǳąca złote abłka. [przypis edytorski]
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Erotyzm, Pożądanie, Seks,
Miłość

Drogi, kochany, kocha mnie tylko tak, ak tę kobietę, do które co ǳień pisu esz, a uż
niczego braknąć mi nie bęǳie.
— A wiesz ty, kto ona?
— Po co mi wieǳieć? Ty bądź moim panem i władcą, niczego więce nie pragnę.
Nie uważałem za potrzebne wdawać się w eksplikac e. Zapewniłem ą, iż kochać e
nie przestanę do końca życia. Wyrywała się; chciałem ą zatrzymać — nadaremnie. Uciekła, tłumacząc, iż musi sporząǳić mi obiad tak pyszny, tak pyszny… ak noc ze mną
spęǳona. Byłem zachwycony i zdumiony. Skąd w takie ǳiewczynce tyle uczucia, delikatności, wǳięku! To uż nie lękliwa Tonia z dni poprzednich; tryumfu e; szczęście ą
tak przeobraziło; akie zadowolenie malu e się e na twarzy, aśnie ące ak zorza poranna!
Po ąć nie mogłem mo e dotychczasowe względem nie obo ętności.
List M. M. wydał mi się mnie interesu ący niż zazwycza , aczkolwiek był aż nadto
czuły. Pierwszy też raz odpisywanie nie szło mi gładko i swobodnie… Z przemiłą Tonią
przeżyłem uroczych dni dwaǳieścia dwa, może na cudnie szych w całym moim życiu.
ǲiś na nieznośnie sze może dla mnie est to, iż posiada ąc serce pełne eszcze ognia, a sił,
z rac i lat tylu rzuconych za siebie, mnie , znacznie mnie niż dawnie , nie mam uż przed
sobą ani ednego takiego dnia ak te, którem przeżył z tą czaru ącą ǳiewczyną.
W końcu kwietnia wiǳiałem się z M. M. — przez kratę. Powitała mnie ogromnie
serdecznie: blada, wymizerowana, zmieniona. Przeniosłem się z Murano na powrót do
Wenec i, wciąż zapewnia ąc, iż o wykraǳeniu e myślę bez ustanku i wypracowu ę plan.
Casino własne wciąż miałem w Wenec i. M. M. mogła mnie odwieǳać tylko dwa razy
na tyǳień; częstszym gościem w moim casinie bywała Tonia. Ten podwó ny stosunek
nie mógł długo pozostawać ta emnicą. Zwierzyłem się mo e niezrównane M. M. Nie
wzięła mi za złe stosunku z Tonią. Szczerze interesowała się każdym ego szczegółem. Była
to w moim życiu epoka na szczęśliwsza. Wiodło mi się we wszystkim. Miałem w bród
kobiet i pienięǳy. Każdy z nas ma w życiu taki eden na szczęśliwszy, złoty okres. Po nim
nasta e zazwycza szereg, eżeli nie dni, to lat gorszych albo zgoła niepomyślnych — we
wszystkim. Tak też musiało być i ze mną. Szczęście w grze opuściło mnie z kretesem.
Ponieważ grałem z M. M. w motii¹⁹⁸, nie mogłem zataić przed nią opłakanego uż stanu
moich funduszów. Sprzedało się kle noty… I te stopniały. M. M. zatrzymała dla siebie
tylko  cekinów. Rzecz prosta, że o ucieczce z klasztoru, o kosztowne , bądź co bądź,
imprezie mowy uż teraz być nie mogło. Czekałem na powrót szczęścia, oskubu ąc to tu,
to tam drobnych graczów.
Angielski rezydent-minister Murray¹⁹⁹, który użyczył mi swego casina dla schaǳki
z pewną znamienitą kurtyzaną²⁰⁰, zaprosił się pewnego razu do mego casina. Chętniem się
mu odwza emnił, lecz nie zupełnie. Tonia była zachwyca ąca, wesoła, nad wyraz uprze ma, lecz ściśle w granicach na skrupulatnie sze przyzwoitości. Naza utrz otrzymałem od
pana posła list następu ące treści: „Jestem w pańskie Toni śmiertelnie zakochany. Jeżelibyś Pan zgoǳił się mi ą odstąpić, oto cobym dla nie uczynił. Dam e na własność
kompletnie umeblowane mieszkanie, pod warunkiem, że będę używał praw kochanka en
règle²⁰¹. Dam e służącą, kucharkę i dawać będę po  cekinów miesięcznie na stół, na
dwie osoby, oprócz win, których sam będę dostarczał. Po roku pożycia ze mną otrzyma
dożywotnią rentę wynoszącą  talarów²⁰². Czekać będę osiem dni na two ą odpowiedź,
drogi przy acielu”. Odpisałem natychmiast, że za dni trzy będę mógł donieść mu, co na
to powie matka Toni, bez które zgody sprawy nie da się ubić. Zresztą — dodałem —
zda e mi się, że ǳiewczyna est w odmiennym stanie. Dla Toni propozyc a angielskiego
ambasadora miała barǳo doniosłe znaczenie. Kochałem ą… użci, że kochałem… lecz
¹⁹⁸motia (daw., z .) — spółka, współuczestnictwo. [przypis edytorski]
¹⁹⁹angielski rezydent-minister Murray — skończony debosz, z którym Casanova nie edną noc przehulał. Założył
się raz z autorem pamiętników, że ponieważ nie ma w Wenec i zakonnicy, które by nie można było mieć za
odpowiednią sumę, a przez pośrednictwo zręcznego ra fura (od których roiła się wówczas stolica dożów), przeto
i M. M. na pięknie szą z pięknych do swego casina sprowaǳi. Ra fur spod ciemne gwiazdy przyprowaǳił mu
w ubraniu zakonnym akąś spod ciemne gwiazdy bandytkę, tylko podobną do M. M. Próba przywołania te że
nocy M. M. do parlatorium klasztornego dowiodła niezbicie, iż Murray sromotnie przegrał, ku wielkie uciesze
i… ulǳe Casanovy. [przypis tłumacza]
²⁰⁰kurtyzana — utrzymanka bogatych, wpływowych mężczyzn. [przypis edytorski]
²⁰¹en règle (.) — ak należy, zgodnie z zasadami. [przypis edytorski]
²⁰²talar — dawna duża srebrna moneta o stosunkowo duże wartości. [przypis edytorski]
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Miłość, Szczęście

wieǳiałem dobrze, że wieki z nią żyć nie będę, a przede wszystkim, że nie mógłbym
nigdy takiego e losu zapewnić, ak gwarantowany przez angielskiego magnata. Szczerze
i otwarcie rozmówiłem się z nią.
— Więc chcesz mnie porzucić? — rzekła ze łzami w oczach.
— Mam tylko two e dobro na wzglęǳie.
— Byna mnie , bo przecie nie mogę należeć ednocześnie do was obu.
— Bęǳiesz należała tylko i wyłącznie do twego nowego kochanka. Pomyśl tylko! Toć
przecie z łatwością uzbierasz sobie posag i wy ǳiesz wspaniale za mąż. Ja nie mogę ci tego
dać…
— Da mi ǳiś pokó ; da mi wypłakać się i namyślić. Jutro przy dź do mnie na
kolac ę.
Nie omieszkałem przy ść.
— Twó Anglik — rzekła — wcale przysto ny i elegancki; nie mogę tylko powstrzymać się od śmiechu, gdy zacznie mówić po wenecku, ale to nic… Jeżeli nasze charaktery
i usposobienia nie będą harmonizowały, możemy się przecie rozstać po roku i mam zapewnionych dwieście talarów dożywotnie renty!
— Cieszę się niezmiernie, iż rozumu esz tak logicznie.
— Bo ę się… waham… Sprawa est zbyt delikatne natury, abym sama mogła mówić
o tym z matką. Ty z nią o tym pomów.
Laura, z którą nie wiǳiałem się od wieków, była uszczęśliwiona. Tonia — zaopiniowała bez namysłu — wygrała wielki los! No i bęǳie w stanie zaopiekować się matką,
które z latami sił chyba nie przybywa. Pokazała mi  cekinów, zarobionych u mnie
przez Tonię i danych e w depozyt. Barberina, na młodsza siostrzyczka Toni, pocałowała
mnie w rękę. Spostrzegłem, że est prześliczna i dałem e wszystką srebrną monetę, którą
miałem w kieszeni. Po czym, gdy Tonia nadeszła, Laura zaczęła ą błogosławić i polecać
opiece św. Katarzyny. „Dawać mi bęǳiesz — rzekła — tylko trzy liry ǳiennie; przeniosę się do Wenec i i tam z całą roǳiną potraﬁę się utrzymać względnie nawet dostatnio”.
Tonia, oczywiście, zgoǳiła się chętnie. Uściskały mnie. Rzecz była postanowiona i rozstrzygnięta ku ogólnemu zadowoleniu.
Załatwiwszy tak ważną sprawę, poszedłem odwieǳić M. M. Wyszła do parlatorium
w towarzystwie C. C. Była smutna, lecz aśnie ąca przeǳiwną pięknością. Ozna miłem e ,
że Tonia przenosi się do Wenec i, do Murraya. „Szkoda! — rzekła. — Teraz, gdy e nie
bęǳie w Murano, to i ty rzadkim tu bęǳiesz gościem”. Zaprzeczyłem gorąco, obiecu ąc
odwieǳać ą ak na częście . O ironio! Właśnie przecie nadciągał czas, kiedyśmy się mieli
rozstać na zawsze.
Tonię zabrał Murray. Pocieszała mnie po e stracie siostrzyczka e , Barberina, lecz
i z tą się niebawem rozstałem. Po pewnym czasie, właśnie, kiedym zaczynał gustować
w pewne prześliczne młode damie, wypadło mi odwieǳić M. M. Ozna miła mi, że o ciec C. C. umarł i że opuściła klasztor, aby poślubić pewnego adwokata. M. M. doręczyła
mi e list. Jeżelibym — pisała C. C. — trwał w zamiarze ą poślubić, to da kosza swemu
adwokatowi i wy ǳie za mnie ak na chętnie … Poprosiłem e powieǳieć, że obecnie
nie mam ani posady, ani stanowiska, że przeto sam raǳę na serdecznie nie odrzucać
barǳo dobre partii. Pomimo tego roǳa u pożegnania C. C. zdecydowała się poślubić
swego adwokata dopiero wówczas, kiedy po mo e ucieczce z więzienia pod ołowianymi
dachami nikt uż nie mógł mieć na lże sze nawet naǳiei, iż kiedykolwiek wrócę do Wenec i. Spotkałem się z nią dopiero po ǳiewiętnastu latach. Nieszczęśliwą była i wdową.
Jeślibym teraz był w Wenec i, nie poślubiłbym e użci, gdyż brać żonę w moim wieku
byłoby wręcz bezczelnością, lecz poǳieliłbym się z nią wszystkim, co posiadam, i żył bym
z nią ak z tkliwie miłowaną siostrą.

Kochanek

*
Niedługo potem otrzymałem anonimowy list, ostrzega ący mnie przed grożącym mi
niebezpieczeństwem. Nie zwróciłem nań uwagi, a list mówił prawdę. Od dawna uż śleǳił
mnie szpieg Inkwizyc i Państwowe . Znalazł u mnie książkę traktu ącą o magii. Nie aka
pani Memino wniosła skargę, iż obu e synów deprawu ę, wpa a ąc w nich zasady ateizmu,
zaś akiś dobrze opłacony denunc ant zeznał i świadków stawiał, iż w diabła nie wierzę.
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Wina

Sprawa przeszła w ręce pierwszego państwowego inkwizytora, dobrego mego przy aciela, któremu przypadło w uǳiale aresztować mnie ako burzyciela porządku publicznego
i spoko u. Dolało oliwy do ognia aż trzech na zacnie szych w świecie obywateli, którzy
pod przysięgą zeznali, iż przegrywa ąc w karty, nigdym w życiu nie zaklął, osypu ąc diabła
wyzwiskami, czego przecie nie omieszka uczynić żaden wierzący, prawomyślny katolik.
Byłem przy tym oskarżony o adanie wyłącznie mięsa, o bywanie na nabożeństwach wyłącznie wielkoświatowych i wystawnych, tuǳież rzucono na mnie barǳo daleko idące
pode rzenie, iż należę do masonów. Na domiar, ponieważ mieszkałem kole no u trzech
wybitnych patryc uszów i byłem częstym gościem u zagranicznych ambasadorów, wyprowaǳono stąd wniosek, że posłom zagranicznym sprzeda ę za grube pieniąǳe ta emnice
państwowe, wyłuǳone podstępnie od owych weneckich patryc uszów.
Rzucono mnie do na okropnie szego z więzień świata, do więzienia nad pałacem dożów, pod tak zwane dachy ołowiane. Przebyłem tam miesiące całe i byłbym tam życia
dokonał, gdy by nie odważne wzięcie się za bary z niegoǳiwym losem. Z nieopisanym
trudem i naraża ąc się na niesłychane niebezpieczeństwa — uciekłem.
Uciekłem nie tylko z więzienia, lecz i z o czyzny, i od te daty tułam się po świecie,
z kra u do kra u, z miasta do miasta, często opływa ąc w dostatki, przepych i świetność,
rzuca ąc złoto garściami ak Krezus²⁰³, lecz zmuszony często zdobywać e podstępem lub
nawet wręcz sposobem, którego z czystym sumieniem nie dałoby się nazwać uczciwym.


Słynna swo ego czasu na świat cały ucieczka Casanovy z weneckiego więzienia za mu e w ego pamiętnikach mie sca sporo. Da o nie wystarcza ące
wyobrażenie relac a streszczona. U ęcie Casanovy przez samego messer-grande na czele czterǳiestu żołdaków, a z rozkazu Wysokiego Trybunału Św.
Inkwizyc i, nastąpiło w nocy z dnia  na  lipca  roku. Aresztowano go we własnym ego mieszkaniu, gǳie dokonano skrupulatne rewiz i;
zabrano mu wszystkie książki i rękopisy.
Co było powodem zastosowania tak ostrych środków względem Casanovy? Jak się uż napomknęło, pode rzany był o konszachty polityczne z ambasadorami obcych potenc i²⁰⁴ rezydu ącymi w Wenec i, o praktyki czarnoksięskie, o należenie do masonów, o szerzenie ateizmu, o zakłócanie spoko u
i porządku publicznego, o prowaǳenie trybu życia nazbyt uż niezgodnego
z przepisami nawet wyrozumiałe moralności. Nieprzy aciół miał sporo; denunc ac e były wówczas w Wenec i na porządku ǳiennym.
Internowano Casanovę w więzieniu dla przestępców politycznych —
„Pod ołowiami”. Były to faktycznie strychy pałacu dożów, rozciąga ące się
bezpośrednio pod krytym ołowiem dachem gmachu; stąd nazwa I Piombi. ǲiś eszcze zwieǳa ą to słynne więzienie turyści. Główną dolegliwość
pobytu „Pod ołowiami”, to est pod ołowianymi blachami, którymi kryty
est pałac dożów, stanowiło szalone — podczas letnich miesięcy — gorąco.
Poza tym słynne więzienie nie różniło się niczym od na zwykle szych. Cela, którą za mował Casanova, była niska i szczupła, lecz régime²⁰⁵ więzienny
nie był byna mnie „okrutny”: wolno było więźniowi sprowaǳać adło z miasta i wymieniać książki ze współwięźniami, dość często pozwalano więźniom
wychoǳić na krótką przechaǳkę po korytarzu lub po niewchoǳących właściwie w obręb więzienia ubikac ach²⁰⁶ na poddaszu. Cela, którą za mował
Casanova, zna dowała się bezpośrednio nad salą, gǳie Rada ǲiesięciu zgromaǳała się na na poufnie sze konferenc e nocą, po głównym, urzędowym
posieǳeniu.
Przebył Casanova w więzieniu od dnia  lipca  r. do Wszystkich
Świętych roku następnego, . Uciekał w nocy z dnia  listopada na ǲień
²⁰³Krezus (– p.n.e.) — król Lidii słynący ze swo ego wielkiego bogactwa; ego imię est obecnie synonimem bogacza. [przypis edytorski]
²⁰⁴potencja (daw., z łac.) — potęga, siła. [przypis edytorski]
²⁰⁵régime (.) — tu: rygor. [przypis edytorski]
²⁰⁶ubikacja (daw., z łac.) — pomieszczenie. [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



Zaduszny, obrawszy rozmyślnie tę właśnie porę, kiedy żadne ses e w pałacu
dożów się nie odbywały, a nawet czu ność straży musiała nie być osobliwie
wytężona.
Wtrąćmy nawiasem, że Św. Inkwizyc a Państwowa miała w swym rozporząǳeniu w ówczesne Wenec i oprócz „Ołowiów” i tzw. „Czwartaka”
eszcze edno więzienie, faktycznie na okropnie sze, mianowicie tzw. „Studnie” o  celach. Były to poǳiemia pałacu dożów. Wrzucano do nich przestępców skazanych na śmierć i „ułaskawionych” na więzienie dożywotnie.
Były to istne groby. Wypełniała e na dwie stopy woda morska, przedosta ąc
się do cel przez okienko zakratowane wespół z resztkami światła ǳiennego.
Więzień, unika ący nieustannego moknięcia w słone woǳie (a zimą mocno chłodne ), właził na roǳa pomostu, na tapczan góru ący nad wodą i na
nim sypiał i adał. Dawano mu zupę oraz wodę i chleb. Chleb trzeba było
spożywać natychmiast, gdyż inacze chwytały go ogromne szczury morskie,
plądru ące nieustannie po „Studniach”. I pomimo tych okropnych warunków, więźniowie przesiadywali w owych „Studniach” ǳiesiątki lat… Mocne
est i twarde życie luǳkie!
Casanova pod swymi „Ołowiami” był przeto w sytuac i o wiele pomyślnie sze niż ego towarzysze niedoli tam z antypodów, to est z pałacowych
„stuǳien”. Nieraz mu to też na myśl przychoǳiło.
*
Wartownik Wawrzyniec, człek równie niskie kondyc i, ak poziomych²⁰⁷ instynktów,
był racze sługą Casanovy niż stróżem. Ho nie go też więzień obdarzał z sum otrzymywanych od rządu na wikt. Wawrzyniec posprowaǳał Casanovie z miasta do celi na niezbędnie sze meble i dostarczał wiktuałów, rozumie się, po cenie dalekie od rynkowe
lub restauracy ne normy. Pomimo tych „wygód” piekielne gorąco robiło swo e. „Zalewałem się potem — pisze Casanova — do tego stopnia, iż po obu stronach fotela, na
którym siadywałem zupełnie nagi, podłoga była zwilżona strumieniami mego potu”. Po
paru miesiącach takiego régime’u zapadł na dokuczliwą gorączkę. Lekarz więzienny zalecił przeniesienie chorego do sąsiednie ubikac i, o wiele mnie wystawione na okrutną
operac ę słoneczną. Rychło też niezmiernie silna organizac a Casanovy przystosowała się
do „warunków lokalnych”. Wyzdrowiał, a wróciwszy do celi, borykał się uż tylko z nudą i robactwem. Nieznośne było też tykanie i bicie ogromnego zegara kościelnego (św.
Marka), rozlega ące się nieustannie „Pod ołowiami”, lecz i do tego przyzwyczaił się powoli Casanova. Przeżył też w celi więzienne trzęsienie ziemi, które, tylko zawaǳiwszy
o Wenec ę, zburzyło wówczas niemal całą Lizbonę.
Od pierwsze zaś chwili pozostania sam na sam z reﬂeks ami więziennymi przemyśliwał o ucieczce.
Sprawę skomplikowało danie Casanovie współlokatora. Ów socius doloris²⁰⁸ był to
młody stangret, w którym za barǳo gustowała ognistego temperamentu sama aśnie
oświecona hrabianka. Gdy romans wyszedł na aw ǳięki stanowi, w akim się znalazła,
surowy roǳic e , hrabia, oddał „zuchwałego” stangreta w ręce Św. Inkwizyc i, która
go wzięła pod klucz. Nie było to w ścisłym rozumieniu przestępstwo „polityczne”, lecz
widocznie nie chciano sobie łamać głowy nad tą kwestią formalną i młoǳieńca, barǳo
zacnego, potulnego i rozkochanego, godnego niewątpliwie lepszego losu, rzucono mięǳy więźniów stanu. Bywało tak nie tylko w Wenec i… Ową oﬁarę zbyt daleko zaszłych
zapałów miłosnych rychło Casanovie od ęto i przeniesiono do tzw. „Czwartaka”. Tam
nieszczęsny Maggiorino przebył lat pięć, po czym przetranslokowano go do Cerigo, na
lat ǳiesięć, ak informu e Casanova, który się młoǳieńcem szczerze interesował.
Używa ąc przechaǳki poza swo ą celą, po roǳa u lamusa, gǳie zrzucano bezładnie
na rozmaitsze rozmaitości „niepotrzebne”, spostrzegł Casanova wala ącą się tafelkę marmurową i zabrawszy ą do celi, ukrył mięǳy bieliznę. Innego dnia znalazł rygiel, stary,
²⁰⁷poziomy (daw.) — niski, przyziemny, pospolity. [przypis edytorski]
²⁰⁸socius doloris (łac.) — towarzysz cierpienia. [przypis edytorski]
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zarǳewiały, żelazny, wala ący się rygiel. Zabrał go też do celi i przekonał się ku niemałe swe radości, że tafelką marmurową da się powoli, lecz na wybornie , akby osełką,
wytoczyć i zaostrzyć to marne na pozór żelastwo. Nigǳie się tak czas nie dłuży, ak
w więzieniu… Casanova ani się spostrzegł, ak operu ąc zręcznie a wytrwale swo ą tafelką
i swym ryglem, doszedł do posiadania narzęǳia, ma ącego w danych okolicznościach
wartość wprost bezcenną. Wytoczyłem sobie — pisze — coś w roǳa u ośmiokątnego
sztyletu o wystarcza ące długości. Ostry był, mocny, długi. Postanowiłem zrobić nim
otwór w posaǳce me celi, pod łóżkiem, toru ąc sobie w ten sposób ucieczkę.
Zanim ednak Casanova mógł przystąpić do ǳieła, uraczono go nowym towarzyszem.
Tym razem był to po prostu oszust, na ordynarnie szy złoǳie . Na szczęście opamiętano
się dość rychło, że nic z „politycznymi” nie może mieć wspólnego i Casanova znowu został
sam. Niezwłocznie za ął się odwróceniem od swe celi wszelkiego sprzątania. W tym celu
rozciął sobie palec i krwią zbryzgał chustkę. W nad wyraz tępego Wawrzyńca nietrudno
było wmówić, że oto są skutki podnoszenia tumanów kurzu! Krwotok płucny! Przestraszony Wawrzyniec dał raz na zawsze spokó sprzątaniu. Nastały miesiące zimowe, a z nimi
 goǳin na dobę zupełne ciemności. Casanova sporząǳa sobie kagańczyk i pali oliwą,
którą mu Wawrzyniec przynosi do sałaty. I pracu e gorliwie, po sześć goǳin z rzędu,
rozłupu ąc na drzazgi dyle podłogi, podważa ąc płyty, rozkrusza ąc skamieniałe wapno…
Drzazgi i wszelkie ułamki zgarnia do chustki i wychoǳąc na zwykłą przechaǳkę, wynosi
do lamusa. Na cięższa była sprawa z przebiciem warstwy cementu, zmieszanego z drobno
tłuczonym marmurkiem (terrazzo marmorino). Lecz i temu podołał zaimprowizowany
instrument, odda ący Casanovie znakomite usługi.
Oczywiście nie obeszło się bez popłochów i zawisań całe imprezy na włosku. Na gorsze było uraczanie Casanovy raz po razu współtowarzyszem więziennym, co oczywiście
przerywało robotę. Tak np. popasał w celi Casanovy przez dwa blisko miesiące nie aki
Gabriel Schalon, Żyd, uprawia ący zawodowo lichwę oraz deprawowanie tzw. „złotych
młoǳieńców”. Znowu nie „polityczny”… lecz widocznie w Wenec i dożów więce było
mie sca w więzieniach dla przestępców „stanu” niż dla ordynarnych opryszków, tedy choć
prowizorycznie saǳano tych ostatnich tam, gǳie nie dla nich było mie sce. Nareszcie
ednak traﬁł „Pod ołowie” ktoś ma ący po temu niezaprzeczone kwaliﬁkac e. Pięknego
poranku zalokowano w celi Casanovy hrabiego Fenarolo, niezmiernie zamożnego wielkoświatowca, oﬁarę intryg wiedeńskich, o których długo by rozpowiadać. Wieǳąc, z kim
ma do czynienia, Casanova nie ukrywał się przed nim wcale, wta emniczył go w swo ą
robotę i miał w nim na milszego towarzysza niedoli przez całych osiem dni, gdyż nie
dłuże trwało nieporozumienie, któremu hrabia zawǳięczał swo e uwięzienie.
Gdy brakło dla ostatecznego przebicia otworu tylko uż może paru goǳin pracy —
nastąpiła katastrofa. W droǳe łaski przeniesiono Casanovę do inne , przestronnie sze
celi… Nawet z prześlicznym widokiem przez zakratowane okno, aż po Lido. Nawet z miłym, świeżym zeﬁrem, łagoǳącym przez to okno nieznośny skwar. Ale było tam Casanovie do prześlicznych widoków i orzeźwia ących zeﬁrów! „Dusza mo a — pisze —
zostawała tam, w te okropne mo e celi, z gotową, wspaniałą ǳiurą w podłoǳe pod
łóżkiem”.
Oczywiście, gdy więźnia przeprowaǳono do nowe rezydenc i, wnet spostrzeżono
starannie ukrywany otwór w podłoǳe. Na szczęście odkrył go sam tylko Wawrzyniec
i przybiegł niezwłocznie do Casanovy, wściekły, miota ący na okropnie sze wyzwiska
i zrozpaczony. Rewidu ą Casanovę, przetrząsa ą pościel… nie zna du ą oczywiście ani młota, ani świdra, ani siekiery, ani dłuta. Rygiel tkwi głęboko ukryty w fotelu, który przeniesiono z edne do drugie celi wespół z całą ruchomością więźnia.
Wawrzyniec w pas i na wyższe domaga się wydania mu narzęǳi, którymi Casanova
wywiercił otwór w podłoǳe. Grozi torturami. A Casanova na to:
— Jeżeli prawdą est, że wywierciłem akiś tam otwór w podłoǳe, powiem, że wy,
panie Wawrzyńcze, dostarczyliście mi narzęǳi.
Na takie dictum²⁰⁹ nie było repliki. Wawrzyniec był złowiony ak w samotrzasku. Był
na łasce i niełasce Casanovy. Od te też daty bęǳie Casanovie oddany ak wierny pies.

²⁰⁹dictum (łac.) — dobitna wypowiedź. [przypis edytorski]
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Za pośrednictwem Wawrzyńca nawiązu e Casanova regularną korespondenc ę z dwoma swymi sąsiadami, przebywa ącymi we wspólne celi. Są to mnich, ak na lepie uroǳony, Balbi i hrabia Andrze Asquino, człek uż mocno niemłody. Wędru ą z ich celi do
celi Casanovy książki, a w nich na szczegółowszy plan spisku. Casanova posyła Balbiemu,
będącemu w sile wieku, swó nieoceniony instrument, z rygla uczyniony. Układa ą się, że
Balbi przebĳe dwa otwory: w podłoǳe swe celi (to znaczy w suﬁcie celi Casanovy) oraz
w ścianie; przez otwór w podłoǳe dostanie się do celi Casanovy, a przez otwór w ścianie
wydostaną się… na dachy pałacu dożów, wszyscy cztere , to znaczy: on, Casanova, Balbi,
hrabia i Wawrzyniec, który nolens volens²¹⁰ musi ǳielić losy Casanovy, eżeli nie chce
pozostać na stanowisku… ako wspólnik zbiega.
Balbi bierze się tak ǳielnie do pracy, iż w osiem dni otwór w suﬁcie est gotowy,
lecz los przeciwny zsyła na Casanovę ponowną klęskę. Da ą mu więziennego towarzysza,
na szczęście kompletnego idiotę, niezmiernie pobożnego, a w dodatku przekonanego,
że ciąży na nim klątwa Boża. Casanova wmawia weń, że posiada moc przywoływania na
ziemię aniołów, że eden z nich zstąpi do ego celi… przez suﬁt, że zde mie z nieszczęśnika klątwę Bożą i uwolni go z więzienia! Wszystko to oczywiście komuniku e Casanova
Balbiemu, ak również, że postanowił Wawrzyńca, upĳa ącego się ak bela, zostawić na
za mowanym stanowisku, a wziąć z sobą Soradaciego (tak się nazywał towarzysz więzienny Casanovy), tym barǳie że przyrzeczone ma solennie oǳyskanie wolności.
Termin ucieczki wyznaczony zosta e na ǳień Wszystkich Świętych, właściwie na noc
z  na  listopada. Przez Wawrzyńca Casanova dowieǳiał się, że inkwizytorowie w tym
czasie nie będą odbywać żadnych posieǳeń, gdyż poroz eżdżali się na wieś na cały tyǳień,
mnie lub więce świąteczny. Pora tedy na stosownie sza — edyna!
„Powieǳiałem Soradaciemu — opowiada Casanova — że anioł, zstąpiwszy do nasze
celi przez suﬁt, przyniesie nożyce. Tymi nożycami on, Soradaci, ostrzyże nam obu brodę,
mnie i aniołowi…
— Czy anioł może mieć brodę? — spytał gamoń.
Wytłumaczyłem mu, że anioł nie może ukazywać się luǳiom w swe niebiańskie
postaci, lecz bierze w takich okolicznościach na siebie postać luǳką. Ten zaś, który nam
ma się ukazać, wiem dobrze, że bęǳie z brodą.
— Po ostrzyżeniu nam brody — rzekłem — wy ǳiemy na dach pałacowy, z dachu
spuścimy się na plac św. Marka i udamy się do Niemiec”.
Łatwo sobie wyobrazić minę Soradaciego na widok wypada ące z pułapu deski i spada ącego do celi przez otwór w suﬁcie — mnicha. Casanova nie dał opamiętać się Soradaciemu. W kilka chwil spadły dwie brody, a przez otwór w ścianie dostano się do starego
hrabiego. Ten zrezygnował z ucieczki, nie czuł się na siłach peregrynować²¹¹ po dachach,
osobliwie nocą. Casanova przeto i Balbi — a przy pomocy Soradaciego, któremu trzeba
było wreszcie powieǳieć prawdę i wyznać, że się go rozmyślnie wystrychnęło na dudka,
lecz uszczęśliwionego, że z więzienia ucieka — Casanova tedy i Balbi, i Soradaci robią
liny z prześcieradeł i sienników, paku ą w zawiniątka coś nie coś z ubrań na zmianę, potem zaś w rogu lamusa przebĳa ą otwór w suﬁcie, podważa ą edną z ołowianych blach
dachu i Casanova z nieopisaną rozkoszą wytyka głowę na przepiękną, pogodną, orzeźwiaącą noc księżycową. Wylazłszy na dach, ma pod sobą plac św. Marka, ro ący się tłumem,
używa ącym w noc miesięczną²¹² ulubione przechaǳki. Nie sposób w noc tak asną, wobec tłumów luǳi peregrynować po dachu pałacu dożów! Cienie niezwykłych „turystów”
padałyby na plac i zwróciłyby oczy wszystkich na ową niepowszednią wędrówkę. Trzeba
czekać, czekać zniknięcia z nieba księżyca i opróżnienia się placu.
Mieǳy za ściem księżyca a wschodem słońca było bitych siedem goǳin zupełne
ciemności. Zaledwie opanowała niebo i ziemię, Casanova i Balbi wyszli na dach. Soradaci
w ostatnie chwili stchórzył i wolał zostać. Pomaga ąc sobie zaostrzonym ryglem oraz
rękami, oba zbiegowie dostali się na grzbiet dachu. Podczas pełznięcia po wystarcza ąco
strome pochyłości mnich wypuścił z rąk paczkę ze swymi osobistymi manatkami, a gdy
usiedli okrakiem na dachu, wiatr zwiał mu kapelusz…
²¹⁰nolens volens (łac.) — chcąc, nie chcąc. [przypis edytorski]
²¹¹peregrynować — podróżować lub wędrować przez dłuższy czas. [przypis edytorski]
²¹²miesięczny (daw., poet.) — księżycowy. [przypis edytorski]
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Casanova, przykazawszy Balbiemu, aby się nie ruszał z mie sca, uda e się na zwiady,
posuwa ąc się okrakiem po grzbiecie dachu. Mowy nie ma o spuszczeniu się w stronę kanału… ani na ǳieǳińce pałacowe… ani na dachy i kopuły kościelne… a przede
wszystkim nie ma do czego przytwierǳić powiązanych prześcieradeł. Po dłuższym rozglądaniu się po wszystkich zakątkach Casanova spostrzega poniże dachu, pod okapem,
nieduże okienko, widocznie oświetla ące akiś niezamieszkały zakamarek. A eżeliby i było to okno akie ś izby zamieszkiwane przez kogoś ze służby, istniała niezbita pewność,
że zbiegów więziennych nikt ze służby pałacowe nie zdraǳi i nie wyda, tak inkwizytorowie byli powszechnie nienawiǳeni. Tedy… do tego okienka! Lecz ak się doń dostać?
Casanova, czepia ąc się spo eń blach, zsuwa się z grzbietu dachu na zrąb dachu, kłaǳie
się na brzuch i z głową zwisa ącą nad przepaścią, edną ręką, przy pomocy swego ryglowego instrumentu, podważa lekką kratę okienka, opiera ą o amugę, a potem, kalecząc
sobie dość dotkliwie rękę, rozbĳa szyby. Wówczas iście nadluǳkim wysiłkiem wspina
się z powrotem na grzbiet dachu i znowu, posuwa ąc się okrakiem po nim, wraca do
Balbiego.
Pomaga ąc sobie moim nieocenionym narzęǳiem — opowiada — według metody
poprzednio uż zastosowane , wlazłem z powrotem na grzbiet dachu i dotarłem do mie sca,
gǳiem był zostawił mego towarzysza. Zastałem go wściekłego i zrozpaczonego. Osypał
mnie gradem wyzwisk, żem go tak długo zostawił samego. Zapewniał mnie, że czekał
tylko świtu, aby wrócić do więzienia.
— Cóżeś pan myślał, że się ze mną stało?
— Żeś pan gǳieś runął w dół głową.
— I wymyśla ąc mi od ostatnich, da esz pan folgę radości, że wiǳisz mnie żywego
i całego?
— Cóżeś pan tam robił tak długo?
— Idź pan za mną, a zobaczysz.
Ku okienku znalazła się inna droga, nie tak karkołomna, ak ta, którą był przebył Casanova — lecz ak się do wnętrza zakamarka czy izby, czy mieszkania (oczywiście: pustego)
dostać? Traf i tym razem rzecz rozstrzygnął. Znalazła się gǳieś drabina oparta o komin.
Zbiegowie z nieopisanym trudem zdołali ą wpuścić z dachu w okienko tak, iż po kolei eden za drugim dostali się do wnętrza. Z puste te izby wiodły ciężkie niezamknięte drzwi
do akie ś duże sali z ogromnym stołem w po środku, otoczonym fotelami. Ciemności
egipskie nie pozwalały zorientować się, co to być może za sala. Wraca ą tedy Casanova
i Balbi do izdebki i tam Casanova, znużony nadluǳką fatygą, pada na ziemię i zasypia
kamiennym snem. Balbi może go dobuǳić się z niemałym trudem dopiero około piąte
goǳiny nad ranem. Przy świetle ǳiennym okazu e się, że wielka sala ze stołem w pośrodku est edną z ubikac i ogromnego archiwum pałacu dożów — dokąd oczywiście
mało kto kiedy zaziera. Zbiegowie po kręconych schodkach schoǳą do sali położone
o piętro niże , a z nie przedosta ą się do znane dobrze Casanovie kancelarii doży. Zamknięta szczelnie dokoła. O wydostaniu się przez okno na istny labirynt ǳieǳińczyków
i podwórzy, otacza ących kościół św. Marka, ani myśleć! Trzeba tedy zabrać się do masywnych podwoi i przebić e. Uda e się uczynić w nich dość szeroki otwór, głównie przy
pomocy znalezionego w kancelarii mocnego instrumentu do ǳiurawienia zwo ów pergaminu; wyłażąc, Casanova drze sobie na strzępy oǳienie i okrwawia się, akby go ze skóry
oǳierano, lecz oto schody, oto drzwi niezamknięte, oto sala eszcze edna i… i drzwi
potężne, ogromne, które by nie inacze , ak tylko wystrzał armatni mógł wysaǳić.
— Tu uż kres tego, com a mógł uczynić — powiada ﬁlozoﬁcznie Casanova. — Teraz
kole na Pana Boga i na Fortunę. Niech dokona ą reszty.
I zabiera się na spoko nie do zatamowania bandażami krwi, sączące się obﬁcie z formalnych ran, wǳiewa zabrane ze sobą z celi więzienne odświętne szaty, doprowaǳa
włosy do akiego takiego porządku; rzuca w kąt wszystko, co z siebie zd ął, wkłada na
głowę kapelusz z zamaszystym białym piórem i tak wysztaﬁrowany wyziera oknem na
wielkie podwórze pałacu dożów. Nie było, ako w ǳień świąteczny, zamiataczy, lecz eden z woźnych, spostrzegłszy natychmiast akiegoś wielmożę wygląda ącego z okna sali,
struchlał. Pewny był, że przypadkiem zamknął w sali którego z członków akiegoś na prześwietnie szego kolegium. Pęǳi tedy, co sił starczy, na schody, dopada do drzwi sali,
odmyka… a w te chwili wypada ą mu mimo nosa Casanova i Balbina na schody i zanim
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zacny cerber²¹³ zdołał się opamiętać, uż są w galerii prowaǳące ku tak zwanym Schodom Olbrzymów, po których schoǳą bez zbytniego uż pośpiechu na pałacowe podwórze
i mkną przez nie ku głównemu wy ściu. Już e ma ą za sobą… uż są na Piacecie (Piazetta)
i w gondoli.
— Szybko! Szybko! Dwóch ramiarzy… Do Fusine!
Gondola w lot odbĳa od brzegu — opowiada Casanova — rzucam się na poduszki,
Balbi siada na ławce, bez kapelusza, w bogatym płaszczu. Ja zaś w letnim moim ubraniu,
w kapeluszu wytwornym wyglądam na szarlatana lub astrologa. Zaledwieśmy minęli komorę celną i wpłynęli na wody Giudecci, skąd droga prowaǳi albo do Fusine, albo do
Mestre, rozkazu ę gondolierom płynąć… do Mestre. Oczywiście, choǳiło o zmylenie
ewentualnego pościgu. Gdyśmy mieli kanał za sobą, nigdy mi się on eszcze nie wydał
tak piękny, osobliwie, że ak okiem sięgnąć nie widać było ani edne ściga ące nas łoǳi.
Ranek był cudny, powietrze przeǳiwnie świeże i czyste, gondola leciała ak ptak.
Przybyliśmy szczęśliwie do Mestre, a stamtąd na wózku w niespełna dwie goǳiny do
Treviso. Byliśmy ocaleni! Wolni! Świat stał znowu przede mną otworem.

 
Przez Rygę, Królewiec echał Casanova do Warszawy z Petersburga, gǳie
zestosunkowany z wieloma magnatami, bywał u dworu i nie edną miał rozmowę z imperatorową Katarzyną Drugą.
W Warszawie stanąłem kwaterą u Campioniego, prowaǳącego szkołę tańca, i nie
tracąc chwili, zaraz naza utrz pośpieszyłem poroznosić listy z rekomendac ami otrzymane
w Petersburgu. Pierwszą wizytę złożyłem księciu Adamowi Czartoryskiemu²¹⁴. Zastałem go otoczonego co na mnie czterǳiestoma osobami. Odczytawszy list, który mu
doręczyłem, zaprosił mnie na kolac ę. Tegoż dnia byłem u paryskiego ambasadora Polski, u hrabiego Sułkowskiego, męża wielkie nauki, dyplomaty, da ącego siebie unosić
szerokim planom. Barǳo się ze mnie ucieszył i ma ąc mi wiele, ak zapowiadał, do powieǳenia, zatrzymał mnie na obiad. Spożyliśmy go sam na sam, a trwał bitych goǳin
cztery. Nuǳiłem się śmiertelnie, formalnie przez hrabiego egzaminowany, ak żak szkolny. Polityka była mu nad wszystko, przepadał za polityką. Swo ą drogą, pośpieszyłem na
wieczór do księcia Adama, aby gruntownie zapomnieć o elukubrac ach²¹⁵ politycznych
zawołanego dyplomaty. U księcia zastałem duże towarzystwo: byli i biskupi, i generałowie, i ministrowie, był wo ewoda wileński i wreszcie sam król, któremu przez księcia
byłem prezentowany. Jego Królewska Mość wypytywał mnie szczegółowo o cesarzową
Katarzynę i o na wybitnie sze persony e dworu. Miałem szczęście służyć królowi detalami, które widocznie go za ęły. Przy kolac i posaǳono mnie po prawe ręce monarchy;
wciąż się do mnie zwracał; byliśmy może edni u stołu, którzyśmy potraw nie tknęli.
Król polski niewysokiego wzrostu, lecz barǳo kształtny, twarz ma pełną wyrazu; mówi płynnie i pięknie, błyska ąc dowcipem i niepospolitymi zwrotami. Naza utrz książę
Adam zaprowaǳił mnie do potężnego ruskiego wo ewody²¹⁶. Zastałem tego słynnego
męża w otoczeniu panów w stro ach narodowych, w długich butach, w krótkich spencerach (en petits jastaucorps!); mieli głowy i wąsy (!) zgolone. On to z bratem, wielkim
kanclerzem litewskim, przyczynili się w na większe mierze do osaǳenia na tronie polskim Stanisława Augusta.
Nie minęło trzy miesiące, a dostawcy warszawscy zaczęli mi ze wszech stron nadsyłać
swo e oferty. Trudno mi było z nich korzystać, nie ma ąc grosza przy duszy. Los atoli łaskawy czuwał nade mną. Nie aki Schmidt, nie wieǳieć dlaczego kwateru ący z łaski
²¹³Cerber (mit. gr.) — trzygłowy pies, pilnu ący we ścia do krainy zmarłych; tu przen.: groźny strażnik.
[przypis edytorski]
²¹⁴Czartoryski, Adam Kazimierz (–) — książę, syn wo ewody ruskiego, generał Ziem Podolskich, mąż
stanu i pisarz; wielki angloman, kontrkandydat Poniatowskiego do korony polskie . [przypis tłumacza]
²¹⁵elukubracja — lichy utwór literacki, tekst pisany lub mówiony wypracowany mozolnie przez osobę pozbawioną talentu. [przypis edytorski]
²¹⁶Czartoryski, August Aleksander (–) — książę, wo ewoda ruski, ożeniony z ostatnią z Sieniawskich
primo voto Denkofową, na bogatszą w kra u ǳieǳiczką, główny ﬁlar tzw. Familii, rezydu ący kole no w Wilanowie, Puławach, Sieniawie i Brzeżanach. [przypis tłumacza]
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króla darmo na zamku, zaprosił mnie do siebie. Był król, był zawsze uprzeǳa ąco uprze my biskup Krasicki²¹⁷, był l’abbe Gigiotti i trzy, cztery eszcze osoby, biegłe ako tako
w literaturze włoskie . Król, zawsze w doskonałym humorze, gdy wiǳiał dokoła siebie
licznie szą soc etę, a zna ący klasyków lepie niż akikolwiek kiedy król na świecie, cytował i cytował zarówno poetów, ak prozaików rzymskich. Zdumiony, otwierałem szeroko
oczy, osobliwie gdy król ął przytaczać teksty z rękopisów, które niechby nawet tylko istniały w wyobraźni Jego Królewskie Mości… Nie oǳywałem się wcale, a adłem za trzech
z przytoczonych wyże rac i. Rozmowa zeszła na Horacego; emulowano²¹⁸ w cytowaniu
na rozmaitszych sentenc i nieśmiertelnego poety. Wszyscy ednozgodnie aprobowali ego ﬁlozoﬁę. Zagadnięty przez abbé Gigiottiego, rozwiodłem się o „Augustach”²¹⁹ i o ich
pochlebcach, a mimochodem zawaǳiłem o króla szweǳkiego.
— A cóż on ma wspólnego z Augustem? — podchwycił król.
— Gustaw — odparłem — est anagramem Augusta²²⁰.
— Gǳieżeś to pan znalazł?
— W pewnym rękopisie, zna du ącym się w Wolfenbüttlu²²¹.
Król roześmiał się głośno, przypomniawszy sobie, że i on przed chwilą cytował akieś
manuskrypty z końca świata.
I spytał mnie, czy nie pamiętam akiegoś aforyzmu Horacego, w którym by satyra
u ęta była w osobliwie delikatną formę. Nie namyśla ąc się, zacytowałem: „Coram rege
sua de paupertate tacentes plus quam poscentes ferent”²²².
— Prawda! — rzekł uśmiecha ąc się król, a pani Schmidt poprosiła biskupa o przekład, czemu on chętnie zadość uczynił: „Ukrywa ący ubóstwo swo e przed królem więce
od niego otrzymu e niż ten, który prosi o wsparcie”. Zacna niewiasta zauważyła, iż w te
sentenc i żadne satyry dopatrzyć się nie może. Obawiałem się odezwać, sąǳąc, żem i tak
uż powieǳiał za wiele. Sam król zwrócił rozmowę na inny temat, na Ariosta, wyraża ąc
życzenie, abym wspólnie z nim go kiedy czytał.
W kilka dni potem znalazłem się na droǳe, którą szedł król. Podał mi rękę do pocałowania i wsunął mi zwitek papieru. Było w nim  dukatów, którymi pospieszyłem
spłacić długi. Od te daty nie opuściłem żadnego „wstawania” królewskiego, asystu ąc
pilnie przy układaniu koaﬁury Jego Królewskie Mości. Król znał dobrze ęzyk włoski,
nie mógł tylko mówić po włosku. Ilekroć przypomnę sobie wysokie i tak mnogie przymioty tego niepospolitego monarchy, po ąć nie mogę, ak mógł popełnić tyle błędów,
z których byna mnie nie było na mnie szym to, iż przeżył własną o czyznę.
W prze eźǳie z Wiednia do Petersburga odwieǳiła mnie w Warszawie słynna Binetti²²³ wraz z mężem swoim, też znakomitym tancerzem. Nazwisko ego było Picq. Król
w rozmowie ze mną wyraził życzenie zatrzymania e w Warszawie na osiem dni, honoru ąc tysiącem dukatów. Pośpieszyłem donieść o tym artystce, która atoli nie chciała mi
wierzyć. Dopiero uwierzyła księciu Poniatowskiemu — a we trzy dni Picq postawił na
nogi cały balet. Tomatis wziął na siebie dekorac e, kostiumy i orkiestrę. Przybysze tak się
podobali Warszawie, iż zaangażowano ich na cały rok, z czego Catai była mocno niezadowolona. Binetti nie tylko ą zaćmiła, lecz odbiła e kochanka. Niebawem prowaǳić
ęła dom, postawiony stopę na na wykwintnie szą, i zaroiło się dokoła nie od adorato-

²¹⁷Krasicki, Ignacy (–) — poeta, prozaik, komediopisarz i publicysta, przedstawiciel oświecenia, od
 biskup warmiński. [przypis edytorski]
²¹⁸emulować (daw., z łac.) — rywalizować, współzawodniczyć. [przypis edytorski]
²¹⁹August a. Oktawian August, właśc. Gaius Iulius Caesar Octavianus ( p.n.e.– n.e.) — pierwszy cesarz
rzymski; po okresie wo en domowych zapoczątkował epokę poko u wewnętrznego i dobrobytu, zreformował
armię i ﬁnanse, patronował rozbudowie i upiększaniu Rzymu, był opiekunem literatury. [przypis edytorski]
²²⁰Gustaw jest anagramem Augusta — w dawne pisowni łacińskie , w które głoski „w” i „u” są zapisywane tą
samą literą: v. [przypis edytorski]
²²¹Wolfenbüttel — miasto niemieckie w Saksonii, w pobliżu Brunszwiku, dawna sieǳiba książąt Księstwa
Brunszwiku-Wolfenbüttel; sieǳiba założone w  Biblioteki Księcia Augusta, pod koniec XVII w. ednego
z na obszernie szych księgozbiorów epoki. [przypis edytorski]
²²²Coram rege sua de paupertate tacentes plus poscentes ferent (łac.) — Horacy, Listy, ks. I, List XVII, w. –.
[przypis edytorski]
²²³Binetti, Anna (ok. –po ) — znana włoska tancerka baletowa i kurtyzana; w latach – partnerka sceniczna i życiowa ancuskiego tancerza i baletmistrza Charles’a Le Picqa (–). [przypis edytorski]
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rów, wśród których ﬁgurował i hr. Moszczyński, i kanclerz wielki koronny Branicki²²⁴,
poufały króla.
Publiczność baletowa rozdwoiła się: na obóz panny Catai i na binettistów. Rzecz
prosta, a byłem w obozie Binetti, lecz nie mogłem tego okazywać ze względu na przy aźń
łączącą mnie z Czartoryskimi, protegu ącymi tancerkę warszawską. Książę Lubomirski
był e kochankiem i oczywiście nie myślałem zrywać łączących mnie z nim stosunków
z rac i współzawodnictwa akichś tam baletnic. Uprzywile owany kochanek panny Binetti,
Ksawery Branicki, liczył wówczas lat  zaledwie; służył we Franc i i wracał z Berlina,
gǳie posłował przy dworze Fryderyka Wielkiego²²⁵. Binetti pod uǳała Branickiego na
Tomatisa, skarżąc się, że ą szykanu e. Branicki przyrzekł, że Tomatis bęǳie miał za swo e.
Czekał tylko na okaz ę, którą wybrał wcale osobliwą.
Dnia  lutego est Branicki na operze i z awia się nagle i niespoǳiewanie w loży
panny Catai. Ona sama i będący w loży Tomatis przekonani są, że szambelan²²⁶ zerwał
z Binetti. Jakoż, wychoǳąc, poda e ramię artystce. Tomatis iǳie za nimi. Branicki siada
z Catai do powozu Tomatisa i krzyczy mu: „Siada waść do innego powozu!”. Temu wyrywa się, że zwykł eźǳić tylko we własnym powozie. Branicki woła na powóz; Tomatis
zabrania pod eżdżać. W rezultacie Branicki, zmuszony wysiąść z powozu tancerza, każe
swemu ha dukowi²²⁷ prze echać po gębie pana dyrektora opery. Jak się rzekło, tak się
stało. Biedny Tomatis, odurzony i zaskoczony znienacka, nawet nie porwał się za szpadę. Dopadł swego powozu i od echał. Byłem świadkiem te sceny, wychoǳąc właśnie
z opery.
Sprawa wnet się rozgłosiła i Tomatis nie śmiał nikomu oczu pokazać. Zwrócił się ze
skargą do króla, lecz cóż miał król począć? Branicki tłumaczył się, że tylko replikował na
wyrząǳoną mu obrazę. Binetti była w siódmym niebie. Co do mnie, byłem na Branickiego oburzony. Nikt go zresztą w kra u nie lubił, ako całkowicie oddanego Ros i. Król
obdarzał go przy aźnią ze względów natury polityczne . Intrygować przeciwko Branickiemu nie chciałem, gdyż właśnie zabiegałem o względy Jego Królewskie Mości, ma ąc
naǳie ę zostać sekretarzem króla. Uroczyście obchoǳono u dworu ǳień św. Kazimierza. W teatrze miano dawać po raz pierwszy akąś sztukę polską. Nie rozumie ąc ęzyka,
nie miałem wielkie ochoty sieǳieć w teatrze ak na niemieckim kazaniu. Lecz król wyraźnie i po dwakroć kazał mi iść. Poszedłem. Sztuki słuchałem z loży królewskie , a gdy
król opuścił salę, zaraz po pierwszym balecie, wyszedłem i a — za kulisy, powinszować
sukcesu piękne Casacci, piemontczance, która się była istotnie barǳo podobała Jego
Królewskie Mości. Po droǳe za rzałem do loży Binetti. Był tam Branicki. Przywitaliśmy się ceremonialnie i a podążyłem do Casacci, która zaczęła zaraz czynić mi wymówki,
że teraz dopiero po raz pierwszy przychoǳę do nie za kulisy, co było świętą prawdą. Gdy
tak rozmawialiśmy, wchoǳi Branicki. Było rzeczą aż nadto widoczną, że szedł za mną,
szuka ąc zwady. Wchoǳi — w towarzystwie nie akiego Binińskiego, oﬁcera regimentu,
którego Branicki był szefem — i powiada prawie z punktu:
— Przyzna cie, panie Casanova, że nie w porę przychoǳę. Pan kocha się w te damie,
ak widać?
— Czyliż nie est nad wyraz miła, panie hrabio?
— Do tego stopnia, że a estem nią barǳo a barǳo za ęty i że nie zniosę, aby ktokolwiek był moim rywalem.
— O! W takim razie chętnie odstąpię placu panu hrabiemu.
Branicki podniósł głowę do góry, mierząc mnie wzrokiem:
— Pan ostrożny, panie Casanova. Owóż, pan mi odstępu e?…
— Bez zwłoki, panie hrabio! Któż by śmiał współzawodniczyć z takim dosto nikiem
ak Wasza Ekscelenc a?
Zda e mi się, że zaigrał mi po ustach uśmiech, który się hrabiemu wielce nie podobał.
Krzyknął:
²²⁴Branicki, Franciszek Ksawery (ok. –) — późnie szy hetman wielki koronny i głośny regimentarz
Targowicy. Wówczas, w  roku był tylko marszałkiem koronnym. [przypis tłumacza]
²²⁵Fryderyk II Wielki (–) — król Prus z dynastii Hohenzollernów, panował w latach –, stał
się twórcą potęgi państwa pruskiego. [przypis edytorski]
²²⁶szambelan — Casanova tytułu e wciąż Branickiego grand chambellan dela conronno. [przypis tłumacza]
²²⁷hajduk (z węg.) — służący ubrany na wzór piechoty węgierskie . [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



— Za tchórza mam tego, który cofa się wobec lada pogróżki!
Nie mogłem pohamować zrozumiałego odruchu i dotknąłem ręką ręko eści szpady,
lecz opanowawszy nerwy, wzruszyłem tylko ramionami i wyszedłem. W chwili, kiedym
zamykał drzwi, doleciały do mych uszu wypowieǳiane aż nadto głośno wyrazy: „Tchórz
wenecki!”
Wściekłość mnie ogarnęła i krzyknąłem od progu:
— Mości hrabio Branicki! Jestem gotów każde chwili dowieść, że „tchórz wenecki”
nie boi się magnata polskiego.
Rubikon²²⁸ był przekroczony. Stałem na ulicy z dobre pół goǳiny, czeka ąc na Branickiego. Nie ukazał się wcale. Zziębnięty wskoczyłem do pierwszego lepszego powozu
i kazałem wieźć się do pałacu wo ewody ruskiego, gǳie król miał eść kolac ę.
Może i dobrze się stało, że Branicki nie wyszedł. Kto wie?… może byłby mu towarzyszył Biniński i nie zawahaliby się mnie po prostu uśmiercić. Polacy pomimo pozorów
ugrzecznienia i łagodności ma ą eszcze w sobie sporo barbarii — Sarmatów i Scytów²²⁹.
Zda ą się nie rozumieć, że prawidła honoru nie pozwala ą zwalać się na przeciwnika choćby w ǳiesięciu na ednego, byle okoliczności po temu sprzy ały.
Wo ewoda ruski był wy ątkowo na mnie łaskaw. Graliśmy przy ednym stole i a wciąż
przegrywałem. Tedy spytał, gǳież mam głowę, żem tak roztargniony. Odrzekłem: „O sto
mil!”. A on na to z widoczną pas ą: „Gdy się gra z kimś, co zasługu e na atenc ę, nie wypada
myśleć o Bóg wie czym”… Rzucił karty na stół i wyszedł z sali.
Król nie przybył. Było mi to barǳo nie na rękę, gdyż chciałem z całe sprawy zdać Jego
Królewskie Mości szczegółową relac ę. Wszyscy też siedli do stołu powarzeni. Wo ewoda
ruski zdawał się mnie nie wiǳieć. Na szczęście o przygoǳie, która mnie spotkała, zagadał
książę Lubomirski, okazu ąc mi wiele współczucia.
— Branicki był pĳany — mówił do mnie — i taki człowiek ak pan nie powinien
zważać na impertynenc e podchmielonego szlachcica.
Rozmowę naszą słyszał wo ewoda, rozchmurzył się, a gdy wstano od stołu, wziął mnie
na stronę.
— Teraz, gdy wiem wszystko — rzekł łaskawie — nie ǳiwię się twemu, panie Casanova, roztargnieniu. Szczerze z panem współczu ę; sprawa nie byle aka.
— Wasza Książęca Mość może raczy mi rady akie uǳielić.
Książę rozłożył ręce.
— Własnych inspirac i słucha , kochany panie — rzekł. — One wskażą ci na właściwszą drogę.
Zrozumiałem. Naza utrz posłałem listowne wyzwanie Branickiemu, który e przy ął.
A w goǳinę potem — sam się u mnie z awił! Swoich towarzyszy zostawia za moimi
drzwiami, wchoǳi, zasuwa rygiel, siada na łóżku (gǳie leżąc, za ęty byłem właśnie pisaniem), a a mimo woli sięgam pod poduszkę po pistolet kieszonkowy.
— Da pan pokó — powiada. — Nie przychoǳę przecie zabić pana, leżącego spoko nie w łóżku. Przychoǳę, aby panu powieǳieć, że po edynku nigdy nie odkładam do
następnego dnia. Owóż bić się bęǳiemy ǳiś albo nigdy.
— Niemożliwe, panie hrabio! Muszę coś zredagować dla Jego Królewskie Mości,
a kurier ǳiś od eżdża.
— Napiszesz pan po rozprawie.
— A testament?
— Masz pan coś do legowania²³⁰? Nie pilno. Masz pan eszcze z pięćǳiesiąt lat przed
sobą dla napisania testamentu.
— Ale po cóż koniecznie ǳiś?
— Dobre sobie! Król dowie się o wszystkim i obu nas każe wziąć pod klucz.
²²⁸Rubikon — rzeka w płn. Włoszech, w czasach republiki rzymskie stanowiąca granicę pomięǳy leżącą
na płn. Galią Przedalpe ską a położoną na płd. Italią, do które woǳom rzymskim nie wolno było wkraczać
z armią. Zakaz, chroniący republikę przed zamachem stanu, został złamany w r.  p.n.e. przez Juliusza Cezara,
który przekroczył Rubikon ze swoim legionem, rozpoczyna ąc w ten sposób wo nę domową. „Przekroczenie
Rubikonu” oznacza wykonanie przełomowego kroku, którego skutków nie da się cofnąć. [przypis edytorski]
²²⁹Sarmaci i Scytowie — spokrewnione starożytne waleczne ludy koczownicze, zamieszku ące wschodnią Europę; od Sarmatów wg literatury i publicystyki polskie XV–XIX w. wywoǳiła się szlachta polska. [przypis
edytorski]
²³⁰legować (daw.) — zapisywać w testamencie. [przypis edytorski]
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Honor

— Toś, hrabio, mówił królowi?…
— Co się panu śni! Ale mu doniosą. Przeto ǳiś albo nigdy!
— Ha!… W takim razie niech bęǳie! Po edynek z Waszą Ekscelenc ą zbyt wiele
przynosi mi zaszczytu… Proszę przeto, może hrabia zechce wstąpić po mnie po obieǳie.
— Chciałem zabrać pana teraz uż.
— A a chciałem wpierw coś przekąsić dla nabrania sił.
— Patrzcie! Ja po edynku ę się zazwycza na czczo. Lecz po coś mi pan przysłał miarę
swe szpady? Bęǳiemy się strzelali. Z człowiekiem nieznanym tylko się strzelam.
— Żaden a „nieznany”. ǲiesięć na poważnie szych osób w Warszawie zaświadczy,
że nie estem akąś tam bandycką hetką pętelką. Będę się rąbał, mam do tego prawo,
a zresztą pan, panie hrabio, przy ąłeś z góry wszelkie mo e warunki.
— Słusznie. Lecz i waść, panie Casanova, esteś zbyt dobrze wychowany, aby nie
przy ąć pistoletowe rozprawy, eśli ci ą proponu ę. A zresztą… eśli chybimy oba, to
weźmiemy się potem do szabel, aż do które krwi pan zechcesz.
— Zgoda. Do pierwsze krwi wystarczy. Tuszę²³¹, że hrabia obierze mie sce tak bezpieczne, abyśmy z żadnymi właǳami nie mieli na mnie szych ambarasów²³².
— Rozumie się! Uściska mnie pan teraz, boś, ak wiǳę, człek honoru i mężnego
serca. Sza! Nikomu ani słowa. I do zobaczenia się o trzecie !
Gdy wyszedł, skończyłem pisać, oddałem skrypt w kopercie Campioniemu, przykazu ąc, aby doręczył królowi, i spożyliśmy obiad co się zowie doskonały, nie szczęǳąc
wybornego wina, którego na stole były cztery gatunki. Byłem syty, a głowę miałem lekką
i swobodną, akbym nie tknął kielicha.
Punktualnie o trzecie za echał Branicki. Powóz był sześciokonny, dwóch ordynansów
prowaǳiło w ręku dwa konie okulbaczone; towarzyszyli hrabiemu adiutanci oraz akiś
generał w paradnym mundurze — ego sekundant. Usiadłem w powozie obok Branickiego. Zwrócił mo ą uwagę, że może chciałbym wziąć z sobą kogokolwiek ze służby. Odrzekłem, że mo a „liberia” zbyt by mizernie wyglądała przy hrabiowskie świcie i że przeto,
o ile bym potrzebował akie usługi, zda ę się całkowicie na ego troskliwość i opiekę. Za
całą odpowiedź ścisnął mi energicznie dłoń. Ruszyliśmy. Widocznie mie sce było z góry
wskazane przez hrabiego, gdyż nie dał ani znaku, ani rozkazu. Oczywiście, żem nie pytał,
dokąd eǳiemy. Jechaliśmy w milczeniu dobry kwadrans. Powóz zatrzymał się u bramy
akiegoś parku. Poszliśmy w głąb ku altanie o kamiennych ławach, ze stołem, również
kamiennym, pośrodku. Któryś z subalternów²³³ hrabiego, drab w mundurze huzarskim,
przyniósł parę pistoletów, nabił i położył skrzyżowane na stole.
— Wybiera pan! — rzekł Branicki.
W tym momencie zainterweniował generał.
— Co? — zawołał. — Tu chcecie się bić? Tu? Ależ na litość Boską, toć przecie
esteśmy eszcze w granicach starostwa.
Zaczęła się żywa alterkac a²³⁴. Generał za nic w świecie nie chciał być świadkiem poedynku. Chciał od eżdżać, wzburzony cały. Na propozyc ę oddania całe sprawy do rozstrzygnięcia królowi wyraziłem mą zgodę, pod warunkiem, że hrabia przyzna, iż żału e,
że mnie obraził bez słusznego powodu. Na to Branicki krzyknął: „Przybyłem tu się bić,
nie akomodować²³⁵!” i powtórzył, wskazu ąc na pistolety: „Wybiera pan!”
Odsłoniliśmy oba piersi i stanęliśmy naprzeciw siebie. Szerokość altany nie pozwalała na większy odstęp ak na na wyże dwanaście kroków. Branicki mierzył przez kilka
sekund; nie poczytu ąc sobie za obowiązek czekać, aż dobrze się przyceli, strzeliłem. Oba
strzały padły ednocześnie; świadkowie utrzymywali, iż usłyszeli eden huk. Branicki zachwiał się i padł. Rzuciłem się ku niemu. Jego służba skoczyła na mnie zdobytymi szablami. Byłaby mnie zarąbała, eśliby ich pan i władca nie krzyknął z ziemi: „Stó cie, kanalie!
Nazad! Wara mi od pana de Seingalt!” Cofnęli się ak piorunem rażeni i mogłem podnieść mego adwersarza prawą ręką, sam będąc w lewą raniony. Zaniesiono Branickiego

²³¹tuszyć (daw.) — spoǳiewać się, mieć naǳie ę. [przypis edytorski]
²³²ambaras (daw.) — kłopot, przykrość. [przypis edytorski]
²³³subaltern (daw., z łac.) — podwładny. [przypis edytorski]
²³⁴alterkacja (daw.) — zatarg, sprzeczka. [przypis edytorski]
²³⁵akomodować się (daw.) — przystosowywać się. [przypis edytorski]
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Po edynek

Po edynek

do oberży, oddalone o paręset kroków od parku. Iść nie mógł; co chwila ku mnie spoglądał, orientu ąc się, skąd krew mam na spodniach. W oberży położono go na materacach,
lekarz opatrzył ranę. Branicki uznał ą za śmiertelną. W rzeczy same lekka nie była. Kula
przebiła bok na wylot. Trudno było przypuścić, aby wnętrzności nie były obrażone. Rzekł
mi też natychmiast Branicki:
— Zabiłeś mnie pan. Unoś głowę, póki cała. Oto mo a wstęga Orła Białego, oto mo a
sakiewka. I edna, i druga przydać się panu mogą.
Gorąco poǳiękowałem, alem pienięǳy nie przy ął. Nie skrywałem boleści, którą mi
sprawia nieszczęsny rezultat po edynku. Uściskaliśmy się. Opuściłem oberżę — puściutką.
Wszystko, co żyło, było się rozbiegło, kto po felczerów, kto po krewnych, kto po księży,
kto po przy aciół… Sam, ranny, bez broni, wlokłem się po grubo zaśnieżone droǳe.
Na szczęście spotkałem furmankę, która mnie odwiozła do Warszawy. Na przedmieściu
spotkałem pęǳących na mie sce po edynku przy aciół Branickiego. Nie zauważyli mnie;
temu może zawǳięczam, że mnie nie rozsiekano.
W Warszawie, nie zastawszy księcia Czartoryskiego w domu, schroniłem się do klasztoru dominikanów. Posłałem natychmiast po Campioniego, po chirurga i służącego.
Nadbiegli kole no, dowieǳiawszy się, co się stało, wo ewoda podlaski, wo ewoda wileński, wo ewoda kaliski, poleca ąc mnie usilnie opiece o ców dominikanów. Przeniesiono
mnie też co rychle z celi, barǳie podobne do więzienne niż do klasztorne , do wcale miłego apartamentu. Rana mo a okazała się dolegliwsza, niż się zapowiadała. Kula,
drasnąwszy mi brzuch i uderzywszy o metalowy guzik, miała eszcze dość siły, aby mi
strzaskać pierwszy palec ręki lewe i ugrząźć w dłoni. Imćpan Gendron, podobno chirurg
zawołany, wy ął mi ą wcale niezręcznie, potęgu ąc bóle i tak uż wcale nieznośne.
Książę Lubomirski przyniósł mi wiadomość, że przy aciele i adherenci²³⁶ Branickiego, z istnym furiatem Binińskim na czele, poprzysięga ą roznieść mnie na szablach, że
stan Branickiego wciąż eszcze buǳi wielkie obawy, że odwieǳał go król, że panu e
powszechne zǳiwienie, iż Branicki nie traﬁł mnie prosto w serce, on, strzela ący tak
znakomicie. Kurier wo ewody ruskiego przyniósł mi bilecik króla pisany do wo ewody,
te treści: „Drogi wu u! Branicki umiera, niemnie o Casanovie pamiętam; proszę mu
powieǳieć, że ma mo ą łaskę bez względu na to, co stać się może”. Zrosiłem łzami ten
drogocenny list.
Naza utrz od wczesnego ranka — eszcze więce wizyt. Odwieǳili mnie wszyscy,
którzy z te lub owe rac i mieli coś z Branickim na pieńku, a uż oczywiście przede
wszystkim ego wrogowie. Sporo było też osób… Każdy chciał mi pożyczać pienięǳy
lub dawać. Odmawiałem, co było z me strony istnym bohaterstwem. Pięć, sześć tysięcy dukatów byłbym zgarnął z łatwością. Jedno, com przy ął od księcia Czartoryskiego,
obiady coǳienne dla czterech osób na cały czas mo e rekonwalescenc i. Mogłem zacnie
ugaszczać przy aciół, sam eǳąc nader mało.
Tymczasem stan mo e ręki zamiast poprawiać się — pogarszał. Groziła mi gangrena. Na znakomitsi chirurǳy doraǳali amputac ę. Na szczęście nie zgoǳiłem się; lekarzy
wyrzuciłem za drzwi i leczyłem się środkami domowymi. ǲięki temu mam do ǳiś dnia
lewą rękę całą i zdrową. W ǳień Wielkie nocy mogłem po raz pierwszy wy ść z domu.
W kilka dni po moim pierwszym wy ściu na miasto otrzymałem wezwanie od króla,
abym się stawił u dworu. U rzawszy mnie, podał mi natychmiast rękę do ucałowania, co
gdym przykląkłszy na edno kolano, uskuteczniał, odezwał się do mnie, ak z góry było
ukartowane:
— Skąd ta ręka u Waści na temblaku?
— Reumatyzm, Wasza Królewska Mość.
— Raǳę wystrzegać się na przyszłość podobnych wypadków.
Taki był przebieg audienc i. Z zamku po echałem prosto do Branickiego. Barǳo się
interesował stanem mego zdrowia, co ǳień posyła ąc dowiadywać się, ak się miewam.
Chciałem mu też złożyć gratulac e z powodu otrzymania nowego tytułu dworskiego:
wielkiego łowczego. Mo e przybycie sprawiło piorunu ące wrażenie wśród świty i służby
hrabiego. Wybałuszono oczy, głośno dawano wyraz zǳiwieniu. Poprosiłem adiutanta,
aby mnie zaanonsował hrabiemu. Poszedł, podnosząc rękę do łzami zachoǳących oczu.
²³⁶adherent — stronnik, poplecznik. [przypis edytorski]
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Branicki sieǳiał na łóżku, śmiertelnie blady. Powitał mnie skinieniem ręki. Rzekłem
mu:
— Przychoǳę uznać, żem źle uczynił, nie zniósłszy drobiazgu, na który nie warto
było zwracać uwagi. To, co mięǳy nami zaszło, więce mi przysporzyło zaszczytu, niż
wyrząǳiło obrazy. Proszę przeto, raczcie, panie hrabio, wy aśnić sprawę wśród swoich
przy aciół, którzy nie orientu ąc się w wysokich sentymentach pana hrabiego, sąǳą, iż
pan hrabia est moim nieubłaganym wrogiem.
— Panie Casanova! — odparł. — Wrogiem moim bęǳie ten, kto nie bęǳie miał dla
pana szacunku, na który w tak wysokie mierze zasługu esz. Protekc i mo e nie potrzebu esz; zdobyłeś protekc ę króla. Siada pan. Bądźmy przy aciółmi. Winszu ę, żeś za drzwi
wyprosił chirurgów. Dobrześ im pan powieǳiał, że pragnęliby mnie się przypochlebić,
odpiłowu ąc panu rękę. Ale po coś pan, kiedym strzelał, nie trzymał ręki za sobą!
— I dobrze się stało. Byłbyś mnie, panie hrabio, w bok ranił, może śmiertelnie.
— A pan celowałeś w głowę! — zawołała wielkie piękności dama sieǳąca opodal
Branickiego. — Chciałeś koniecznie mego brata zabić.
— Broń Boże!
— Sam mu pan powieǳiałeś, że czaszkę mu roztrzaskasz.
— Mało się to mówi! Celowałem przeciwnie, w korpus. Łatwie traﬁć.
— Widać, żeś pan strzelec zawołany — wtrącił hrabia.
— O, barǳo nietęgi. Prawie nigdy pistoletu do ręki nie biorę. Był to pierwszy w mym
życiu strzał… tak niefortunny.
— A wiǳi pan, że miałem rac ę po echać na plac na czczo. Jeślibym był po tak
obﬁtym ak pan obieǳie, kula by niezawodnie poszarpała me kiszki, a tak się mięǳy
nimi gładko prześlizgnęła.
Dowieǳiałem się potem, że Branicki w ǳień po edynku spowiadał się i do komunii
przystępował.
Po echałem do marszałka Bilińskiego²³⁷, pełniącego w Królestwie Polskim urząd na wyższego sęǳiego. Gdym mu gorąco ǳiękował za ego względność²³⁸ i pobłażliwość dla
mnie, odparł dość szorstko i surowo:
— Gdyby nie osobista interwenc a króla, nie zawahałbym się za stosować do pana
na wyraźnie sze litery prawa.
— To znaczy?
— Kary śmierci… Lecz — dodał, rozchmurza ąc się — sprawa zlikwidowana. Król
pana ułaskawił. Nie mówmy o tym więce . Widocznieś pan na łaskę Jego Królewskie
Mości zasłużył i szczerze mu tego winszu ę.
I zaprosił mnie barǳo kordialnie na obiad. Wo ewoda ruski przy ął mnie wręcz
z otwartymi ramionami. Zaproponował mi mieszkanie w swoim pałacu. Czeka ąc na
ego wyporząǳenie, miałem po echać do Kĳowa, czyniąc zadość nader dla mnie pochlebnym zaproszeniom. Przez cały tyǳień ugaszczano mnie: kto obiadem, kto kolac ą.
Wszęǳie rozpytywano o na drobnie sze szczegóły po edynku. Opowiadałem… nawet,
bywało, w przytomności króla, uda ącego, że nic nie słyszy.
Casanova eǳie do Kĳowa, które to atoli podróży nie zna du emy opisu
w ego pamiętnikach. Wraca do Warszawy i zasta e tam całkiem względem niego odmienione luǳi sentymenty. Na lepsi przy aciele zda ą się go
formalnie unikać. Nikt go do siebie nie zaprasza. Sam wo ewoda ruski zaledwie odpowiada na ukłon. Cóż się stało? Okazu e się, że do Warszawy
nadpływały z zagranicy nader niepochlebne wieści o imćpanu Casanovie de
Seingalt. Tak mu przyna mnie powieǳiał, nie owĳa ąc niczego w bawełnę,
Sułkowski. Były oczywiście w tych wieściach i rzeczy prawǳiwe, i oszczercze
pogłoski… Lecz któż by tam edne od drugich odróżniał — w Warszawie!
Do króla doszły i było rzeczą ryzykowną pokazać się u dworu. Sułkowski
doraǳał: opuścić co na rychle Warszawę. Rada była dobra, lecz absolutne
pustki w kieszeni uniemożliwiały na razie zastosowanie się do te na lepsze
²³⁷Bilińskiego — Casanova pisze „Ricliński” lub tak nazwisko przeinaczył zecer, co pamiętniki składał. [przypis
tłumacza]
²³⁸względność (daw.) — okazywanie komuś względów; życzliwość, wyrozumiałość. [przypis edytorski]
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rady. Pisze tedy Casanova do Wenec i o monetę i sieǳi w Warszawie. Oto
ednak incydent, który przyśpieszył ego wy azd ze stolicy Polski.

*
Pewnego pięknego poranku z awił się u mnie ów generał, który sekundował Branickiemu w po edynku. Przychoǳił w imieniu króla z wyraźnym rozkazem Jego Królewskie
Mości, abym w ciągu ośmiu dni opuścił Warszawę. Żachnąłem się, zawołałem, że to wiolenc a²³⁹, że nie usłucham, że mogą mnie tylko wywieźć z Warszawy, że na świat cały będę
protestował…
— Co pan sobie myśli — rzekł spoko nie generał — nic a nic mnie nie obchoǳi.
Polecono mi wyłącznie zakomunikować panu rozkaz Jego Królewskie Mości. Uczyni pan,
co bęǳie uważał za odpowiednie.
Napisałem natychmiast długi list do króla. Wyznałem mu, że honor nie pozwala mi
opuścić Warszawy, ponieważ zadłużyłem się i nie mam czym moich długów popłacić.
Hrabia Moszczyński pod ął się doręczyć mó list królowi. Naza utrz zakomunikował mi
ustnie, iż król nie wieǳiał o moich ambarasach natury ﬁnansowe i wręczył mi tysiąc
dukatów, dar Jego Królewskie Mości. I dodał: „Jeżeli Jego Królewska Mość nasta e, abyś
pan wy eżdżał co rychle z Warszawy, to ma edynie na wzglęǳie pańskie własne dobro.
Król pragnąłby wiǳieć pana co rychle w mie scu bezpiecznym, gdyż wie dobrze, iż pan
niemal co ǳień otrzymu e tu, w Warszawie, prowokac e, na które, rozsądnie czyniąc, nie
odpowiadasz, które ednak mogą pierwe lub późnie do prowaǳić do konﬂiktu z ludźmi ma ącymi do pana, mnie sza, słuszną czy niesłuszną, ansę²⁴⁰ i czyha ącymi na pańską
zgubę. To króla niepokoi i rad by co rychle dowieǳieć się, że nic uż panu nie grozi”.
Z uczuciem na głębsze wǳięczności prosiłem hrabiego, aby złożył królowi mo e na gorętsze poǳiękowania i zapewnił go, że rozkazy ego będą możliwie prędko spełnione.
We dwa dni potem długi mo e były popłacone, a a byłem w droǳe do Wrocławia…

 
Po raz trzeci losy zawiodły mnie do Genewy. Stanąłem w „Les Ballances”, gǳie dano mi
wy ątkowo dobrą kwaterę. Zbliżyłem się do okna — patrzę — napis na szybie, skreślony
brylantem pierścionka!… „Zapomnisz o Henriecie”… Tak, to on, ów napis! Wycięła go
na szybie Henrieta, przed laty, żegna ąc się ze mną tu, w tym poko u, przed od azdem do
Franc i na zawsze²⁴¹. Rzuciłem się na fotel i pogrążyłem w dumaniach. Gǳieżeś ty teraz,
Henrieto, co się z tobą ǳie e? O! Jakżem nie wart był ciebie wówczas — i ǳiś nawet tym
barǳie nie estem. ǲiś uż nawet nie ma we mnie dawne mocy uczuć. Chyba mi ą
wróci wspomnienie o tobie, Henrieto! Czułem nieopisaną pustkę dokoła siebie i w sobie.
Zerwałbym się, zda się, i pognał szukać Henriety, eśliby e wyraźny zakaz mnie nie
powstrzymywał.
Otrząsłszy się po pewnym czasie z przygnębia ące melancholii, powlokłem się odszukać pewnego sęǳiego, z którym łączyły mnie podczas ostatniego pobytu w Genewie stosunki wcale bliskie. Sęǳia miał aż trzy niepospolicie uroǳiwe przy aciółki, do
których zalecałem się ku wielkie uciesze sęǳiego. Inne uż, niestety, zażywać nie był
w stanie. Nie zwleka ąc, poszliśmy odwieǳić piękne panie. Po droǳe spotkaliśmy pastora, z którym też się przy aźniłem podczas mo e ostatnie bytności w Genewie, a który
²³⁹wiolencja (z łac.) — przemoc, gwałt. [przypis edytorski]
²⁴⁰ansa — uraza. [przypis edytorski]
²⁴¹Henrieta, przed laty, żegnając się ze mną… — Casanova spotkał ą był gǳieś mięǳy Rzymem a Parmą,
podróżu ącą w kiepskim przebraniu z akimś zacnym, lecz -letnim kapitanem wo sk węgierskich, w charakterze ego przy aciółki. Casanova, uderzony zarówno e pięknością, ak niepospolitym wykształceniem oraz
wielkoświatowym obe ściem, pozysku e e względy i na mocy polubownego układu z kapitanem zamiast do
Neapolu, dokąd zmierzał, eǳie do Parmy i tam Henrietę (mówiącą notabene tylko po ancusku) kapitanowi
zabiera. Jadą do Genewy: spęǳa ą ze sobą parę cudnych miesięcy. On nie wie, kto ona; ona nawet nie pyta, kto
on. Unika ą luǳi; ży ą tylko sam na sam. Aż oto traf zdraǳa ta emnicę, że Henrieta est niezmiernie zamożną
ancuską damą, która pozwoliła sobie użyć rekreac i na na pełnie sze swoboǳie… nawet obycza ów. Henrieta
bierze słowo od Casanovy, że nigdy nawet usiłować nie bęǳie dowieǳieć się o nie czegoś więce , i rozsta e się
z nim. O tym niepowszednim intermezzo bęǳie potem Casanova często wspominał… [przypis tłumacza]
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Król, Pieniąǳ

miał siostrzenicę słynącą z niepospolite biegłości… w teologii. Pastor, uszczęśliwiony ze
spotkania się ze mną, zaprosił mnie do siebie na obiad. „Koniecznie utro!” — nastawał
kilkakrotnie. Przyrzekłem.
Po droǳe sęǳia ozna mił mi, że prawdopodobnie zastaniemy u ego przy aciółek
pewną ǳieweczkę, eszcze wcale a wcale nieuświadomioną. „Tym lepie ! — rzekłem. —
Może mi się uda wta emniczyć ą w misteria całkiem e nieznane”. Przyznać muszę, że
mało miałem w życiu chwil tak przy emnych, ak witanie się z niezmiernie miłymi, a akże
ślicznymi przy aciółkami sęǳiego. Kochały się bez cienia zazdrości, zawiści lub chciwości. Lubiły bawić się — ednakowo. Nie miały wręcz czasu na swary i intrygi. Obecność ich nowe przy aciółki zniewoliła nas mitygować ob awy radości, zaś z ǳieweczką,
spuszcza ącą oczka i rumieniącą się po uszy, przywitałem się zgodnie z na skrupulatnie szą przyzwoitością. Po wymianie zwykłych, konwenc onalnych azesów mięǳy ludźmi,
którzy przez dłuższy czas się nie wiǳieli, pozwoliliśmy sobie na lekkie dwuznaczniki, które musiały młoǳiutkie Helence sporo dać do myślenia. Zwraca ąc się wprost do nie ,
rzekłem, iż sama Wenus nie mogłaby być od nie pięknie sza i że ręczę, iż i umysł e
musi być równie niepospolity, a wolny od przesądów. „Przestrzegam — odparła skromnie — wszystkich przesądów nakazanych przez honor i religię”. Poczułem wnet, że nie
est to twierǳa, którą można zdobyć śmiałym natarciem, że trzeba iść do celu i powoli
i ostrożnie. ǲieweczka podobała mi się ak mało która… Zakochałem się w nie na zabó .
Gdy wymieniono e mo e nazwisko, spytała, czy to a przed dwoma laty prowaǳiłem
tak interesu ące dyskus e teologiczne z e kuzynką, siostrzenicą pastora? Potwierǳiłem,
nadmienia ąc, że utro proszony estem do pastora na obiad. „Może i a tam przy dę —
rzekła — gdyż pas ami lubię dysputy ﬁlozoﬁczne, choć oczywiście sama nie mogę brać
w nich uǳiału”. Spostrzegłem, że sęǳia est zachwycony Helenką. Nie mógł się e dość
nachwalić przede mną, a i w oczy e mówił na wyszukańsze komplementy. Helenka ednak zdawała się nie spostrzegać tych wybryków natarczywe galanterii lub nie rozumieć,
dokąd zmierza ą. Dla zabawienia dam dobyłem mego puzderka z kle notami. Pierścionki niezmiernie się im podobały, prosiłem przeto, aby wzięły te, które się im na barǳie
podoba ą. Poszła za ich przykładem i Helenka, ǳięku ąc mi za wybrany pierścionek upaa ącym pocałunkiem. Niebawem pożegnała nas i wyszła, my zaś mogliśmy z całą swobodą
powtórzyć przywitanie, bez uprzednie ceremonialności.
Nie ǳiwiłem się, że sęǳia zakochany est w Helence. Była w stanie obuǳić nawet
płomienną namiętność. Atoli przy aciółki nasze niewielką miały naǳie ę pozyskania e
dla naszych rozrywek; utrzymywały zgodnie, iż wobec mężczyzn Helenka est wstydliwa
do niemożliwości. Po smacznym i obﬁtym traktamencie²⁴² zabawialiśmy się ak zwykle wesoło i nad wyraz przy emnie, sęǳia zaś ak zwykle tylko się przyglądał naszym
ewoluc om, ma ąc i w tym swo ą uciechę. Rozstaliśmy się około północy. Zacny sęǳia
odprowaǳił mnie do domu.
Naza utrz liczne towarzystwo zasiadło do obiadowego stołu u gościnnego pastora.
Byli mięǳy innymi panowie de Harcourt i d’Himenez. Ten ostatni rzekł, iż Wolter wie
o moim przybyciu do Genewy i byłby rad ze mną się zobaczyć. Odpowieǳiałem głębokim ukłonem. Z radością spostrzegłem Helenkę. Widocznie była zaprzy aźniona z córką
pastora, ta zaś ostatnia była piękna, ani słowa, i apetyczna, lecz brakło e czegoś… czegoś… co ak magnes pociąga i podsyca, i podnieca. Postanowiłem ednak pozyskać e
względy, dlatego, aby pochlebne było to, co bęǳie o mnie mówiła Helence.
Rozmowa była potoczna przez cały ciąg trwania obiadu, który był, nawiasem mówiąc, doskonały. Dopiero przy deserze pastor poprosił pana Himeneza, aby zadał nieco
pytań ego siostrzenicy. Wieǳąc o tym, że pan Himenez słynie z niepospolite wieǳy,
ąłem słuchać z wytężoną uwagą. Spytał na pierw: czy restrykc a wewnętrzna wystarcza dla usprawiedliwienia kłamstwa? Jadwiga odrzekła z wielką prostotą, że aczkolwiek
kłamstwo est nieraz niezbicie potrzebne, wszelako pozosta e zawsze kłamstwem.
— Niech mi pani wytłumaczy, ak mógł Chrystus Pan twierǳić, iż nie wie, kiedy
świat się skończy?
— Tak mówił, ponieważ istotnie nie wieǳiał.
— W takim razie nie był Bogiem?
²⁴²traktament (z łac.) — poczęstunek. [przypis edytorski]
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— Wywód opaczny. Ponieważ Bóg wszystko może, przeto mógł doskonale nie wieǳieć, ak i kiedy ma się świat skończyć.
Posypały się oklaski; pastor wstał, obszedł stół i uściskał siostrzenicę. Miałem na ęzyku replikę, która by zwaliła e sylogizm²⁴³ ak domek z kart, lecz nie puściłem pary z ust,
pragnąc przypodobać się prześliczne teolożce. Pan de Harcourt, nagabywany o zadanie
kwestii, wymówił się swo ą absolutną… bezreligĳnością. Wówczas Jadwiga zwróciła się
do mnie. Skorzystałem z wyzwania, aby w pytania kazuistyczne²⁴⁴ zręcznie wpleść pełne
galanterii komplementy, które w nie mnie sze mierze podobały się całemu towarzystwu,
ak te , pod które adresem były wystosowane. W same też rzeczy ta uroǳiwa blondyna,
posiada ąca niepospolity intelekt, zaczyna opanowywać mo e serce…
Po obieǳie poprosiłem Helenkę, aby zniewoliła swo ą kuzynkę do wybrania sobie
z mego puzderka z kle notami pierścionka. Gdym go zobaczył na rączce Jadwigi, ąłem,
cału ąc wielokrotnie tę rączkę, ǳiękować e z takim zapałem, iż nie mogła uż mieć żadne
wątpliwości co do ożywia ących mnie uczuć.
Wieczorem, podczas kolac i, Helenka zdała swoim trzem przy aciółkom dokładną relac ę o obieǳie u pastora, a wyraziła się tak subtelnie i ściśle zarazem, iż pozostawało mi
tylko zachwycać się i ǳiwić. Na noc nie mogła zostać, natomiast wyraziła naǳie ę, że
uda się e może uzyskać od matki pozwolenie na spęǳenie całych dwóch dni w pewne
willi nad eziorem, należące do przy aciółek. Sęǳia poraǳił, aby prośbę Helenki osobiście poparły. Matka uległa tak usilnym molestac om i wszystkie trzy, wraz z Helenką,
od echały na wieś.
Na wsi, w obszerne willi, było mie sca dosyć dla wszystkich; i dla sęǳiego, i dla ego
trzech przy aciółek, i dla mnie, i dla Helenki. Toteż pierwszą noc spęǳiliśmy w willi nad
eziorem niezmiernie przy emnie. Tylko sęǳia był markotny. Wszelkie ego awanse²⁴⁵
Helenka przy mowała bez wzdragań się i wymykań, lecz z rozpaczliwą obo ętnością.
— Głupia ǳiewczyna! — fuknął przede mną podczas rannego śniadania. — Nie mam
więce ochoty się z nią zadawać. ǲikus niemiłosierny! ǲiś muszę przez cały ǳień być
w Genewie i może wypadnie mi noc spęǳić w mieście. Proszę… niech pan spróbu e dać
sobie radę z Helenką… Może pan bęǳie szczęśliwszy i mała nauczy się traktować ak
należy luǳi szczerze e przy aznych.
Wta emniczone w sprawę przy aciółki natychmiast po od eźǳie sęǳiego zorganizowały spacer po parku i lesie i urząǳiły wszystko tak, żem się niebawem znalazł z Helenką
sam na sam. Spróbowałem sumiennie adwokatować sęǳiemu, lecz bezskutecznie.
— Czemu pan — przerwała — nie zaprosi kiedy na obiad pastora i mo e kuzynki?
Chętnie by mnie wzięli ze sobą…
— Co za szczęśliwy pomysł! Jakże się cieszę!…
— Myślę! Bęǳie pan miał sposobność rozkoszować się towarzystwem mo e kuzynki.
— Odda ę e sprawiedliwość: est piękna i niezmiernie inteligentna, lecz proszę mi
wierzyć, że cieszę się edynie dlatego, ponieważ pani obiecu e mi e towarzyszyć.
— A eżeli panu nie uwierzę?
— Zasmuci mnie pani niewymownie, bo… bo kocham panią z całe duszy!
— Wolne żarty. Musiałeś pan złożyć nie eden dowód tkliwych i gorących uczuć
wszystkim trzem przy aciółkom, których mocno żału ę.
— Czemu?
— Bo żadna z nich nie może mieć na mnie sze pewności, że właśnie ą pan kocha.
Usiłowałem e wytłumaczyć, że mięǳy miłostkami a miłością zachoǳi ogromna,
kolosalna różnica. Zdawała się poǳielać mo e zapatrywania, gdyż sama ęła mi dawać
rady, ak i gǳie mam zaprosić pastora i ego siostrzenicę na obiad.
— Ale — pośpieszyła dodać — eżeli a mam należeć do obecnych, to proszę tak
zrobić, aby pastor zaprosił i mo ą matkę.
— Pani matkę!
²⁴³sylogizm — schemat rozumowania logicznego wyprowaǳa ący wniosek z dwóch przesłanek; tu: rozumowanie. [przypis edytorski]
²⁴⁴kazuistyka — drobiazgowe rozważanie szczegółowych problemów, na częście moralnych lub prawnych,
poprzez podciąganie ich pod zasady ogólne, pot.: pokrętne argumentowanie w celu uzasadnienia założone
z góry tezy. [przypis edytorski]
²⁴⁵awanse — grzeczności, szczególne względy. [przypis edytorski]
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— Tak, koniecznie. Pastor kochał się w mo e matce przed dwuǳiestu laty i ǳiś
eszcze…
— Niech bęǳie. Gǳież mam ugościć tak przemiłe towarzystwo?
— Pańskim bankierem est pan Tronchin, prawda?
— Tak est.
— No, to niech pan poprosi, aby użyczył panu swo e cudne letnie rezydenc i nad
eziorem. Chętnie to uczyni, ręczę. Nie mów pan tylko nic ani sęǳiemu, ani moim
przy aciółkom. Sama im powiem… gdy czas bęǳie po temu.
— Czy pani ednak sąǳi, że pani uczona kuzynka chętnie przebywa w moim towarzystwie?
— O! Barǳo nawet chętnie, o to możesz pan być spoko ny.
Sęǳia wrócił na noc nad ezioro. Ułożyliśmy się spać w ten sposób, że a udałem się
do poko u na starsze z przy aciółek, sęǳia zaś został z dwoma młodszymi. Co do Helenki, wieǳąc dobrze, że nie do dę z nią do ładu, poprzestałem na paru całusach i życzyłem
e dobre nocy. Po droǳe do swego poko u wstąpiłem do sęǳiego. Zastałem go nuǳącego się straszliwie wobec obu towarzyszek, pogrążonych w głębokim śnie. Popsułem
mu doszczętnie humor relac ą o moich niefortunnych próbach z ednania dlań względów
Helenki.
— Dam chyba za wygraną… — rzekł z zupełną rezygnac ą w głosie.
— Może to i bęǳie na rozsądnie szą rzeczą, którą sęǳia możesz uczynić. Zamartwiać
się dla głupie ǳiewczyny, głową o mur walić nie est dowodem rozsądku. Szczęście nie
powinno nas kosztować ani za mało, ani za wiele.
Pan Tronchin zgoǳił się ak na uprze mie i na chętnie na to, abym w ego wspaniałe
willi ugościł moich przy aciół i sam się zaprosił na mó obiad. Zadysponowałem tedy obiad
— a przedni! — na sześć osób.
Obiad też był od początku do końca na chlubnie szym popisem kucharza, ale ozdobą
uczty pięknie szą niż wszystkie kwiaty i kryształy była Jadwiga. Było w e uczoności tyle
niewieściego wǳięku i czaru, iż podbĳała i olśniewała nawet tych, którzy się na e wywody nie pisali wcale. A aka w nie była lotność, bystrość, przytomność umysłu! Byłem
oczarowany, zachwycony, rozpłomieniony. Pan Tronchin, poǳiela ąc w zupełności mó
zachwyt, ǳiękował mi raz po razu za prawǳiwą ucztę duchową, którą mu zgotowałem,
za zapoznanie go z osobą tak niepospolitą, a oszołamia ącą ak Jadwiga i zaprosił nas do
siebie na po utrze. Interesy niecierpiące zwłoki zniewoliły go opuścić nasze towarzystwo
natychmiast po deserze. Pastor tymczasem, za rzawszy akuratnie i do szampana, i do win
cypry skich, i do likierów, przypomniał sobie, ak to mówią, „ǳiewiczy wieczór” i ął
prawić tysiące duserów byłe pani swego serca, matce Helenki. La maman²⁴⁶, też rozmarzona po kilku kieliszkach, patrzyła na pastora zamglonymi oczyma. Skorzystałem
z psychologicznego momentu, aby coraz barǳie roztkliwia ącą się parę poprosić o pozwolenie przespacerowania się po parku z obiema pannami. Pastor i la maman skwapliwie
uǳielili nam swego pozwolenia. Obie panny były w doskonałych humorach, ma ąc też
w czubku nie edną libac ę.
Zaledwieśmy skręcili w ale ę, nasza rozmowa potoczyła się na temat różnicy mięǳy kobietą a mężczyzną, spec alnie zaś ob awów podniecenia u mężczyzny i u kobiety.
Pośpieszyłem uǳielić Jadwiǳe namacalne demonstrac i, stwierǳa ąc ednocześnie, że
i ona musi uczuwać analogiczną surekscytac ę²⁴⁷ lokalną. Przyznała, iż w same rzeczy ą
uczuwa, a czasem, nocą, do tego stopnia silną, że musi sobie ulżyć według praw natury. Młoda teolożka prowaǳiła tę ﬁlozoﬁczną rozmowę w tonie niezmiernie poważnym,
akby uniwersyteckiego wykładu, co nie przeszkaǳało, aby dyskurs nasz nie rozpłomieniał policzków Helenki rumieńcami zdraǳa ącymi, że i ona ulega opanowu ącemu nas
nastro owi. Doszliśmy właśnie do dużego basenu pełnego wody. Szerokie schody marmurowe akby zapraszały do zstąpienia w odświeża ące nurty. Strzeliło mi do głowy —
a miałem nieco w czubie — zaproponować, aby panny choćby tylko zanurzyły nóżki
w woǳie, co znakomicie spowodu e orzeźwienie, a zaś chętnie pode mę się e i rozzuć
i obuć.
²⁴⁶la maman (.) — (ta) mama. [przypis edytorski]
²⁴⁷surekscytacja (z . surexcitation) — nadmierne podniecenie. [przypis edytorski]
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— Zgoda! — rzekła Jadwiga.
— Ja też! — dorzuciła Helenka.
— No to niech panie siądą na pierwszym stopniu.
Ja zaś sam usiadłem na czwartym stopniu, tuż nad wodą, i zacząłem zde mować im
trzewiczki i pończochy, wynosząc pod niebiosa boskie kształty ich nóżek i nie zdraǳaąc na mnie sze chęci posunięcia się wyże ponad kolana. Weszły do wody, oczywiście
podnosząc suknie, ku czemu e zresztą gorliwie zachęcałem.
— Wielkie rzeczy! — zawołała Jadwiga — alboż to mężczyźni łydek nie ma ą!
Helenka, wstyǳąc się mnie mieć odwagi niż kuzynka, poszła w e ślady.
— Dosyć! Dosyć, urocze na ady²⁴⁸! — rzekłem. — Możecie się przeziębić. Wychodźcie z wody!
Jęły wycować się z basenu, unosząc suknie eszcze wyże , aby ich, broń Boże, nie
zamoczyć. Mnie przypadło w uǳiale rozkoszne osuszanie nóżek wszystkimi chustkami,
akieśmy mieli przy sobie. Nie potrzebu ę chyba zapewniać łaskawego czytelnika, że nie
omieszkałem skorzystać z tylokrotnie nasuwa ące się przy tym sposobności i za rzenia
i dotknięcia tam, gǳie za rzeć można było i dotknąć — przypadkiem. Urocza kuzynka
utrzymywała, że estem stanowczo nazbyt ciekawy, lecz Helenka pozwalała mi hołdować
te ciekawości z taką słodyczą i względnością, iż musiałem z całe siły się powstrzymywać,
aby nie pó ść dale . Gdym e obuł, oświadczyłem, iż oglądałem na ta nie sze wǳięki dwóch
na pięknie szych kobiet w całe Genewie.
— Widok ten akież, eśli wolno spytać, uczynił na panu wrażenie?
— Nie śmiem paniom zaproponować, abyście się przekonały własnymi oczyma.
— Mamy eszcze przed sobą z dobre dwie goǳiny! — rzekła nagle Helenka.
Te słowa odsłoniły mi wszystkie oczeku ące mnie rozkosze… Obe rzałem się dokoła.
Tuż w pobliżu wznosił się pawilon, a byłem przekonany, że niezamknięty, ǳięki przewidu ące uprze mości pana Tronchin. Do tego więc pawilonu powiodłem mo e towarzyszki, nic nieodgadu ące moich zamiarów… Pawilon był wewnątrz suto ozdobiony: wazami
alabastrowymi, sztychami… lecz na przednie szą i na cennie szą ego ozdobą była szeroka otomana, wręcz zaprasza ąca do wygodnego wypoczynku. Na te otomanie, usiadłszy mięǳy obiema paniami i osypu ąc e pieszczotami, wta emniczyłem e dokumentnie
w różnice zachoǳące mięǳy mężczyzną a kobietą. Po czym, wróciwszy do przysto nie szych póz, nie szczęǳiliśmy sobie pocałunków. „Lecz — rzekłem — uszczęśliwiłyście
mnie panie tylko połowicznie!…” Wytłumaczyłem rzecz aśnie i pokazałem im coś, co
na niezbicie zabezpiecza od skutków zbyt pełnego używania szczęścia. Teolożka oświadczyła, że weźmie rzecz pod uwagę.
Wracaliśmy do willi ak dobrzy zna omi i przy aciele, zdecydowani we ść ze sobą
w eszcze ściśle sze i poufalsze stosunki. Zastaliśmy pastora i matkę Helenki, przechaǳa ących się brzegiem eziora.
We dwa dni potem ugaszczał nas mó bankier. Bankiet właściwie był na cześć Jadwigi, na pięknie sze z pięknych, i mo ą, ako cuǳoziemca dość zamożnego, aby wydawać,
nie licząc, pieniąǳe na na wyszukańsze fantaz e. Dwaǳieścia osób zasiadło do stołu. Jadwiga brylowała. Nigdy eszcze e świetny umysł nie aśniał taką elastycznością, sięga ącą
i przepastnych głębin, i zawrotnych wyżyn. Po obieǳie tak była otoczona składa ącymi
e hołdy, iż docisnąć się do nie nie mogłem. Tym gorliwie asystowałem Helence, która
mi powieǳiała, że pastor i Jadwiga zapowieǳieli się na kolac ę do e matki i że może
uż utro będą u nie . „Jadwiga — dodała — zostanie u nas na noc i będę z nią spała
w ednym poko u. Zawsze tak est, gdy z wu em est u nas do późnego wieczora. Chcesz
pan ą wiǳieć? No, to wskażę panu utro o południu mie sce, gǳie bęǳiesz mógł się
ukryć”. Oczywiście, że przystałem na wszystko z uniesieniem.
Naza utrz złożyłem wizytę matce Helenki, ona zaś, odprowaǳa ąc mnie do drzwi, pokazała mi zakamarek mięǳy dwoma schodami, „O siódme — rzekła — zna ǳiesz pan
drzwi od tego zakamarku otwarte i gdy we ǳiesz, zaryglu e za sobą”. O trzy kwadranse
na siódmą²⁴⁹ sieǳiałem uż zaryglowany w moim ukryciu. Nareszcie! Wybiła ǳiesiąta i w akie pół goǳiny potem usłyszałem głos pastora, żegna ącego się i schoǳącego
²⁴⁸najady (mit. gr.) — boginki wodne, opiekunki strumyków, ezior i źródeł. [przypis edytorski]
²⁴⁹trzy kwadranse na siódmą (daw.) — kwadrans po szóste . [przypis edytorski]
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z wolna po schodach. Przypomniała mi się analogiczna sytuac a podczas moich przygód
z siostrzenicami pani d’Orio. Ach, dużo wody upłynęło od tego czasu, ale roztropności
mi nie przybyło, o nie! Przybyło mi tylko doświadczenia. Przede wszystkim życie nauczyło mnie, że ǳiewczęta są trudne do uwieǳenia, ponieważ braknie im kurażu; niech no
ednak taka lękliwa ǳieweczka ma zaufaną przy aciółkę, wówczas podda e się prawie bez
oporu; słabość edne powodu e upadek drugie . O cowie i matki myślą właśnie przeciwnie, że towarzystwo przy aciółki znakomicie broni ich córki od wszelkich niepożądanych
przygód. Zazwycza zabrania ą córce pó ść sam na sam z kawalerem na bal, na przechaǳkę… lecz czynią chętnie ustępstwo od te reguły, gdy córce towarzyszy aka przy aciółka
lub koleżanka. Powtarzam: nie ma ą rac i, albowiem gdy młoǳieniec umie wziąć się
do rzeczy, córka est zgubiona. Fałszywy wstyd nie pozwala im oprzeć się kategorycznie
pokusie, a pierwszy krok prowaǳi z matematyczną ścisłością i niezmierną szybkością
do kompletnego upadku. Jeżeli przy aciółka pozwoli uszczknąć na błahszą nawet oznakę
przychylności, wówczas, aby się z tego powodu nie rumienić, nie zazna spoko u, dopóki
nie zniewoli przy aciółki do dania eszcze mocnie szego dowodu tkliwych uczuć, i przy
pewne tylko zręczności z męskie strony skromnisia ani się spostrzeże, ak za ǳie tak
daleko, iż powrót bęǳie uż niemożliwy. Im skromnie sza zresztą est ǳieweczka, tym
mnie zna sposoby, którymi mężczyzna uwoǳi kobietę. Urok zaznawane przy emności
trzyma ą na manowcu i popycha wciąż dale i dale ; nie może się oprzeć czarowi nowości, a nadarza ąca się sposobność dokonywa reszty. Rzeczą est, na przykład, na zupełnie
możliwą, że doszedłbym do dobrego końca z Jadwigą nawet bez żadne pomocy Helenki,
lecz pewny estem, że nigdy bym z Helenką nie doszedł do ładu, eśliby mi e kuzynka nie
pozwoliła na takie poczynania z sobą, które, ak dwa razy dwa cztery, musiały mocno urażać wstydliwość i skromność młoǳiutkie ǳieweczki. Żem tyle miał przygód miłosnych,
nie odczuwam wyrzutów sumienia; nie chciałbym atoli, aby za wzór brane, przyczyniły
się do demoralizowania płci piękne , zasługu ące w tylokrotne mierze na hołdy i cześć,
rad był bym przeto barǳo, aby powyższe uwagi i spostrzeżenia, zaczerpnięte z mnogich
doświadczeń, oddały przysługę o com i matkom, pozysku ąc mi, choćby na te droǳe,
ich szacunek.
Rychło po ode ściu pastora trzykrotnie zapukano we drzwi mego schowania. Otworzyłem. Atłasowa rączka u ęła mnie za dłoń. Wszystkie mo e zmysły drgnęły. Była to
Helenka. „Idź pan za mną” — rzekła półgłosem. Nie wytrzymałem; delikatnie wciągnąłem ą do mego ukrycia, zamknąłem drzwi, wziąłem w ob ęcia i dałem e poznać, co ze
mną wyprawia sama tylko e obecność. Z miłym zǳiwieniem przekonałem się, że est
mi z całą świadomością powolna. Żachnęła się ednak po chwili i szepnęła: „Dość! Dość!
Bądź pan grzeczny i idź pan za mną cichutko”. Poszedłem za nią po omacku, w zupełne
ciemności. Doszliśmy do końca akie ś długie galerii; weszliśmy do zupełnie ciemnego
poko u, którego drzwi zamknęły się za nami; po chwili Helenka otworzyła w głębi pokó cały oświetlony, gǳiem u rzał Jadwigę prawie zupełnie rozebraną. U rzawszy mnie,
zerwała się, podbiegła ku mnie i zarzuciła mi cudne ramiona na szy ę, przeprasza ąc, że
mo a cierpliwość wystawiona była na tak okrutną próbę.
— Boska kobieto! Jeślibym cię do szaleństwa nie kochał, toćbym przecie i kwadransa w tym ohydnym zakamarku nie wytrzymał. Rozkaż ednak, a choćby co ǳień będę
tam sieǳiał bite cztery goǳiny i więce . Byle ciebie mieć. Nie traćmy czasu, na droższe
przy aciółeczki mo e, i bądźmy szczęśliwi!
— Idźcie spać — odezwała się Helenka — a się położę na kanapie.
— Za nic, kuzynko! Co mnie, to i tobie.
— Tak, nie inacze , cudna Helenko! — pośpieszyłem wtrącić. — Kocham was obie;
nie potrzebu emy wcale ceremonii, tylko marnu ących drogocenny czas. Pó dźcie tu obie
do mnie; ta na tę, tamta na tamtą stronę i, proszę usilnie, nie gaście światła!
Filozofu ąc z uczoną mo ą teolożką na temat wstydliwości, rozebrałem się powoli,
niemal do cna. Jadwiga ze swe strony, cytu ąc mi orzeczenie Klemensa Aleksandry skiego²⁵⁰, że właśnie koszula buǳi w nas uczucie wstydliwości, wyzuła się niepostrzeżenie z ostatnich osłonek bielizny. Głośno ąłem zachwycać się przeǳiwną pięknością e
²⁵⁰Klemens Aleksandryjski, właśc. Titus Flavius Clemens (ok. –ok. ) — teolog wczesnochrześcĳański
piszący po grecku, nauczyciel Orygenesa. [przypis edytorski]
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kształtów — dla dodania kurażu Helence, która powoli zaczęła iść w nasze ślady; kuzynka
ęła e docinać za przesadną wstydliwość i wyznać muszę, że te e zachęcania i tłumaczenia wywarły na Helenkę stokroć silnie szy wpływ niż mo e zachwyty nad perfekc ą ciała
niewieściego. I oto nareszcie ukazała się w całe pełni swych cudnych wǳięków… istna
Wenus, wychoǳąca z morskie toni. Nie wieǳiała tylko biedaczka, co począć z rękami.
Zasłaniała edną ręką to, drugą owo, czerwienie ąc się po maleńkie uszka, iż wszystkiego drobnymi rączkami zasłonić nie może. W nieopisany zachwyt wprawiły mnie i ta e
pełna skromności wstydliwość, i ta walka uchoǳące wstydliwości z opanowu ącym ą
uczuciem rozkoszy. Jadwiga była wyższa niż Helenka, karnac ę miała bielszą, pierś pełnie szą; Helenka miała więce w sobie życia, a zarazem łagodnie sze linie kształtów, pierś
zaś na zupełnie Aodyty Medyce skie ²⁵¹. Powoli nabrała pewności siebie i biorąc przykład z kuzynki, zaczęła coraz śmiele przyglądać się nam tak, ak my e … aż wreszcie
natura dopomniała się o swo e prawda. Nie myśleliśmy się e opierać.
Rozwiodłem się na temat mego gorącego pragnienia używania raz po razu chwil tak
upa a ących przez cały czas mego pobytu w Genewie. Wzdycha ąc, tłumaczyły mi, że
to niepodobieństwo. Może… może… za pięć, sześć dni nadarzy się sposobność ze ścia się
znowu razem. „Zaproś nas pan na kolac ę do swo e kwatery — rzekła po namyśle Jadwiga.
— Może uda się choć chwilę mieć swobodną”. Oczywiście zgoǳiłem się na chętnie .
Noc wydała się nam niemiłosiernie krótka, aczkolwiek nie zmarnowaliśmy ani chwili.
Rozstaliśmy się z żalem o świcie. Udało mi się niepostrzeżenie wymknąć się i dopaść do
za azdu „Les Ballances”, gǳiem spał ak suseł do samego południa.
Po południu złożyłem wizytę pastorowi, unosząc się nad ego siostrzenicą, co go niezmiernie ednało. Na tak przygotowany grunt padło mo e zaproszenie na kolac ę do „Les
Ballances” i zostało łaskawie przy ęte. Zaprosiłem, rozumie się, Helenkę — z matką.
Wina były doskonałe. Pastor i matka Helenki lubili akuratnie pociągnąć… i pofolgowali sobie, aż miło. Rozpoczęło się nieskończone wspominanie dawnych dobrych czasów
i roztkliwianie się coraz obﬁtsze. Wiǳąc to, dałem znak moim przy aciółkom, aby przeszły do przyległego poko u, sam zaś za ąłem się ponczem. Poczęstowawszy nim pastora
i ego „towarzyszkę młodości”, rzekłem, iż zaniosę ponczu obu panienkom, ogląda ącym
w sąsiednim poko u kopersztychy²⁵². Tam Jadwiga mogła mnie z czystym sumieniem
zapewnić, że nigdy by nie wieǳiała, co to est rozkosz, eśliby szczęśliwy wypadek nie był
mnie zazna omił z e wu em. O goǳinie drugie po północy eszcześmy dokazywali…
We dwa czy trzy dni potem Helenka dała mi znać, że Jadwiga znowu bęǳie u nie
nocowała i że drzwi od ulicy zostawi otwarte. Stawiłem się punktualnie i ak za pierwszym
razem zaraz po ǳiesiąte zażyliśmy niewysłowionego szczęścia. Przekonałem się wówczas,
że nauki mo e nie poszły w las i że obie mo e uczennice stały się istotnymi mistrzyniami zarówno w uszczęśliwianiu, ak i w używaniu szczęścia. Była to też i ostatnia nasza
czarowna noc.
Naza utrz poszedłem pożegnać sęǳiego i ego przy aciółki. Zastałem Helenę. Udała,
że mó od azd tyle ą obchoǳi, co i resztę towarzystwa. Nawet dla lepsze niepoznaki
w mo e obecności pozwoliła sęǳiemu się pocałować. Poszedłem za e przykładem i poprosiłem ą, aby zechciała złożyć mo e na serdecznie sze pożegnania swo e kuzynce i e
wu owi, ponieważ osobiście nie będę uż mógł tego uczynić.
Wczesnym rankiem wy echałem z Genewy prosto do Lyonu.


Nad Bosforem — Margrabina d’Ufré — Madrycka pareja

²⁵¹Afrodyta Medycejska — ǳiś zwykle: Wenus Medyce ska, marmurowy posąg nagie bogini Aodyty, będący
kopią brązowe rzeźby Praksytelesa Afrodyta z Knidos; znaleziony w Rzymie, traﬁł do kolekc i Medyceuszy.
[przypis edytorski]
²⁵²kopersztych (daw., z niem.) — mieǳioryt, rycina. [przypis edytorski]
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Natychmiast po przybyciu do Konstantynopola pośpieszyłem submitować²⁵³ się baszy²⁵⁴ karamańskiemu, czyli byłemu hrabiemu de Bonneval²⁵⁵, awanturnikowi, co szukał
szczęścia przy dworze sułtana — i e znalazł. Przy ął mnie z wyróżnia ącą uprze mością.
Lecz na doniośle szym wypadkiem podczas całego mego przebywania nad Bosforem było
pozna omienie się z Jussufem Alim.
Liczył uż sześćǳiesiąt; bywałem w ego domu barǳo częstym gościem; zazwycza
prowaǳiliśmy długie dyskursy na tematy ﬁlozoﬁczne, przeważnie dotyczące religii. Aż
razu ednego zgadało się nam o miłości. I wówczas to Jussuf uczynił mi następu ącą propozyc ę:
— Mam córkę — rzekł — która oǳieǳiczy wszystko, co posiadam, a i za życia mego eszcze mogę e zapewnić więce niż dobrobyt. Pięć lat temu po ąłem za żonę młodą
kobietę, lecz dotąd nie mam z nią potomstwa i domniemanie mieć nie będę. Córka mo a,
Zelma, ma obecnie lat piętnaście i est niepospolicie piękna, charakter ma łagodny, dałem e na starannie sze wykształcenie, mówi biegle po grecku i po włosku, gra na harﬁe
i śpiewa, malu e, est przy tym zawsze w doskonałym humorze. Uległa est mi całkowicie: śmiało wyrażę się, że mo a wola est e wolą. Nikt nigdy e eszcze nie oglądał,
chyba z daleka. ǲiewczyna ta to skarb! Otóż dałbym ci ą pod następu ącym warunkiem:
musiałbyś cały rok przemieszkać u ednego z moich krewnych, tam nauczyć się ęzyka tureckiego, poznać naszą religię i obycza e. Po upływie tego roku, eżeli zgoǳisz się zostać
prawym muzułmaninem, dam ci mo ą córkę za żonę. Otrzymasz w posagu dom z całym
wewnętrznym urząǳeniem oraz z niewolnikami, których życia bęǳiesz panem, tuǳież
rentę, z które bęǳiesz mógł żyć, opływa ąc w dostatki. Nie potrzebu esz mi dawać odpowieǳi ǳiś, utro lub któregokolwiek z góry oznaczonego dnia. Dasz mi odpowiedź,
kiedy bęǳiesz czuł, żeś się zdecydował. Rzuciłem w duszę two ą ziarno, Opatrzność zrząǳi, czy ma zakiełkować, czy zginąć. Znam cię i estem święcie przekonany, iż Zelma da
ci szczęście, ty zaś stać się możesz luminarzem²⁵⁶ państwa tureckiego.
To rzekłszy, przycisnął mnie do łona i odszedł szybko, akby nie da ąc mi czasu na
zbyt pospieszną odpowiedź.
Nie mówiłem, rzecz prosta, nikomu o te naǳwycza ne propozyc i, w obawie, aby
czy ekolwiek zdanie nie zaważyło na mo e decyz i. Nie spieszyłem też powziąć e . Czekałem, aż poczu ę, ak wyrażał się Jussuf, wolę bożą. Spotykaliśmy się z Jussufem, rozmawialiśmy, lecz unika ąc poruszania materii, która nas obu w ednakowe mierze zaprzątała.
Wreszcie przyszedł taki moment, że daliśmy folgę nurtu ącym nas perpleks om²⁵⁷.
— To dla mnie est rzeczą pewną — wyraziłem się — że z chwilą, kiedy powezmę
postanowienie przy ąć two ą propozyc ę, uż, szlachetny Jussuﬁe, bęǳiesz miał nade mną
o cowską właǳę.
Wówczas Jussuf, ma ąc oczy pełne łez rozrzewnienia, położył lewą dłoń na me głowie,
dwoma pierwszymi palcami prawe ręki dotknął mi czoła i rzekł:
— Trwa synu mó , trwa w takich intenc ach, a nie doznasz zawodu.
Zauważyłem, iż może Zelma nie zechce mnie mieć za męża.
— Bądź o to spoko ny — Jussuf na to. — Gdy z sobą rozmawiamy, patrzą na częście
na nas i Zelma, i mo a żona, i Zelmy guwernantka, i słyszą, co mówimy. Zelma cię zna,
spodobałeś się e . Powiem bez ogródek: uż cię pokochała.
— Ale może nie wie, żeś mi ą za żonę przeznaczył?
— Owszem, wie dobrze.
— No to szczęście — rzekłem — że mi nie da esz e oglądać, gdyż byłbym na pewno
olśniony i wówczas by na mo e decyz i serce zaważyło.
Jussuf słuchał mnie z nieta oną radością, a zaś czułem, że niech no mi się owa Zelma
spodoba, to nie zawaham się zostać muzułmaninem, byle tylko ą posiąść — potem bym
tego żałował. Ambic ą mo ą było zawsze zasłynąć wśród nac i cywilizowanych, bądź na
²⁵³submitować się (daw., z łac.) — pokornie, uniżenie się kłaniać. [przypis edytorski]
²⁵⁴pasza a. basza (z tur.) — wysoki urzędnik turecki; pan. [przypis edytorski]
²⁵⁵Bonneval, Claude Alexandre de (–) — ancuski oﬁcer; walczył w armii ancuskie , następnie austriackie , ostatecznie w służbie Imperium Osmańskiego; przy ął islam i stał się znany ako Humbaradży Ahmet
Pasza. [przypis edytorski]
²⁵⁶luminarz (z łac. lumen: światło) — osoba wybitna, sławna, znakomitość. [przypis edytorski]
²⁵⁷perpleksja (daw., z łac.) — zmieszanie, zakłopotanie, niepokó . [przypis edytorski]
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polu literatury, bądź sztuki, w ogóle oǳnaczyć się, dokonać akichś czynów niepowszednich, a wzniosłych… Nie mogłem przeto zapaść w muzułmaństwo, odgraǳa ące mnie
od świata. W dodatku nie uśmiechało mi się wcale sieǳieć przez cały rok w Adrianopolu²⁵⁸, ucząc się barbarzyńskiego ęzyka, do którego czułem nieprzezwyciężoną awers ę
i którego bym przeto nie wyuczył się nigdy.
Pewnego dnia edliśmy śniadanie, a i hrabia Bonneval, u ednego ze znakomitszych
konstantynopolitańskich magnatów, którego zwać będę Izmaiłem. Dla rozrywki gości
popisywała się przed nami neapolitańska pantomina, wystawiana, rozumie się, przez niewolników Izmaiła. To naprowaǳiło rozmowę na narodowy taniec włoski, na forlanę.
Izmaiłowi okrutnie się zachciało zobaczyć ą tańczoną. Wziąłem tedy do ręki skrzypce
i akompaniu ąc samemu sobie, próbowałem dać mu wyobrażenie o forlanie. Oczywiście,
demonstrac a taka niewiele była warta. Natychmiast tedy posłano do pałacu ambasady
weneckie po co na przednie szego skrzypka, a gdy grać zaczął… o ǳiwo!… otwiera ą się
drzwi i wchoǳi przepyszna kobieta, o boskich kształtach, z twarzą osłoniętą szczelnie
czarną maską, którą w Wenec i zowią moretta. Towarzystwo klaszcze, nie posiada ąc się
z uciechy, piękna nimfa sta e do forlany, a sta ę naprzeciwko nie i tańczymy sześć forlan
z rzędu. Partnerka mo a po przedstawieniu te serii (a wiadomo, że nie ma tańca tak fatygu ącego, ak właśnie forlana) nie okazywała na mnie szego zmęczenia, podczas gdy a
zniewolony byłem boda chwil kilka wypocząć. A tańczyła znakomicie: wątpię, czy w same Wenec i znalazłaby się równa e tancerka, właśnie dla forlany. Zawstyǳony moim
nie dotrzymaniem placu wątłe niewieście, wypocząwszy chwilkę, zbliżyłem się znów do
piękne niezna ome , mówiąc:
— Ancora sei, e poi basta, se non volete vedermi a morir. Jeszcze sześć, a potem dosyć,
eżeli nie chce pani, abym skonał.
Byłaby mi niewątpliwie cośkolwiek odpowieǳiała, lecz ak wiadomo, z morettą na
twarzy nie sposób słowa wymówić. Uścisnęła mi tylko rękę, aż nadto wymownie. Zaledwieśmy skończyli tańczyć, eunuch²⁵⁹ otworzył szeroko drzwi i mo a naǳwycza na partnerka znikła w nich ak sen. Izmaił ął mi ǳiękować na gorętszymi wynurzeniami, a
ǳiękowałem mu nawza em, gdyż Bogiem a prawdą, owa forlana była pierwszą przyemnością, które zaznałem w Konstantynopolu. Spytałem go, czy niewiasta, która była
przed chwilą wśród nas, est wenec anką. Uśmiechnął się tylko ta emniczo i nic mi nie
odpowieǳiał.
Gdyśmy wracali do domu, Bonneval rzekł mi: „Ten zacny Izmaił nie wie, co robi! Dla
popisu naraża swą opinię. Pozwolił panu tańczyć ze swo ą niewolnicą… Czyż w dodatku nie zastanowił się, żeś pan niewiastę rozpalił? Teraz ona niechybnie bęǳie usiłowała
wciągnąć pana w aką intrygę; raǳę, mie się na baczności!… Wszelkie intrygi tu u nas
są nie barǳo bezpieczne”.
Jakoż dobrze przewiǳiał, gdyż uż we trzy, cztery dni potem z awiła się u mnie akaś
stara niewolnica, proponu ąc, abym od nie kupił wcale piękny, złotem wyszywany woreczek do tytoniu. Kupiłem. Poda ąc mi go, wyraźnie mi pokazała, że w woreczku zna du e
się list. Rzuciłem stare wiedźmie piastra²⁶⁰ za fatygę. List był niezapieczętowany, bez
adresu i skreślony wcale dobrą włoszczyzną. „Jeżeli — stało w liście — pragniesz pan
poznać tę, z którą tańczyłeś forlanę, a która est rodowitą wenec anką…” — tu następowały dokładne wskazówki, ak i gǳie mógłbym się z nią zobaczyć — w ogroǳie. List
czytałem w parku Jussufa, czeka ąc na powrót gospodarza. W chwili, kiedym chował list
do kieszeni, wyrosła przede mną ak spod ziemi akaś stara baba i zaprezentowawszy się
mi ako „nauczycielka” Zelmy, ęła pod niebiosa wynosić swo ą uczennicę. „Jaka szkoda — biadowała — że panu nie wolno e poznać osobiście! Zakochałbyś się w edne
chwili… O! Tam, za tą zieloną żaluz ą stoi ona, biedaczka, Zelmutka mo a, i patrzy na
nas…” Spytałem, czy mam Jussufowi powieǳieć, że mnie zagabnęła. Błagała, abym mu
nie mówił. Rzeczą było aż nadto asną, iż gotowa est ułatwić mi wiǳenie się z Zelmą,
bylebym choć w na lże sze mierze na to nastawał. Zawahałem się… Nie chciałem uczy²⁵⁸Adrianopol — założone w starożytności miasto na Nizinie Trackie ; ob. Edirne, w europe skie , płn-zach.
części Turc i, w pobliżu granicy z Grec ą i Bułgarią. [przypis edytorski]
²⁵⁹eunuch — wykastrowany mężczyzna lub chłopiec pełniący rolę strażnika haremu. [przypis edytorski]
²⁶⁰piastr — srebrna moneta bita w imperium osmańskim od ; początkowo odpowiada ąca talarowi, wskutek szybkie dewaluac i stała się drobną, zdawkową monetą. [przypis edytorski]
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Taniec

nić kroku, który by mógł nie podobać się na droższemu mo emu przy acielowi. Nadszedł
Jussuf. Wydał mi się nawet zadowolony z tego, że rozmawiam z „nauczycielką” Zelmy
— niech wtrącę — z rodowitą rzymianką. Winszował mi, żem tańczył z na pięknie szą
huryską²⁶¹ Izmaiła. Więc wieǳiał? Więc mówiono uż o tym na mieście?
— Nic ǳiwnego — ob aśnił mnie Jussuf. — Należy to do wielkich rzadkości. Zazwycza żadna z kobiet haremowych nie pokazu e się, osobliwie cuǳoziemcowi. Ale Izmaił
robi, co chce… Wolno mu… Jest we własnym domu panem absolutnym… Zresztą, to
człowiek umie ący i lubiący żyć na wielkie stopie…
Jak polecał mi list, udałem się pod wieczór do Izmaiła i nie zastawszy go w domu,
poszedłem prze ść się po parku. Jest akurat kiosk, est w nim ǳiewczyna przyrząǳa ąca
limonadę! Mam właśnie — ak brzmiała wskazówka w liście — poprosić ą o szklankę limonady, kiedy strażnik parku podbiega i prosi mnie, abym opuścił park, gdyż panie
z haremu wyszły i przechaǳa ąc się, idą w tę stronę. Schaǳka mo a nie doszła do skutku.
Naza utrz otrzymałem od Izmaiła zaproszenie na łowienie ryb przy świetle pełni księżycowe . Cudna to zabawa! Po ogromnym basenie pływaliśmy samowtór²⁶², a gdyśmy się
i łowami, i niezapomnianym widokiem ubawili, Jussuf rzekł mi, iż uraczy mnie eszcze
pięknie szym. Wstąpimy do tego oto kiosku i przez okna wychoǳące na basen bęǳiemy
mogli do woli napawać się widokiem pań haremowych, ma ących zwycza kąpania się
podczas pełni miesiąca²⁶³. Jakoż po pewnym czasie u rzeliśmy płynące po mocno oświetlone woǳie trzy prześliczne grac e²⁶⁴; raz po razu stawały na szerokich marmurowych
stopniach, wskakiwały na cembrowania, przybiera ąc pozy to nieopisanie malownicze, to
ǳiała ące diablo mocno na zmysły.
Naza utrz po te przeǳiwne uczcie… dla zachwyconych oczu, zaproszony przez Jussufa na obiad, zastałem, ku memu niemałemu zǳiwieniu, sieǳącą w adalni za stołem —
damę. Na mó widok szybko zakryła twarz welonem, długim aż do ziemi. U okna sieǳiała
niewolnica, wyszywa ąca na krosienkach. Chcę cofnąć się, przeprasza ąc i tłumacząc się.
Dama zatrzymu e mnie, oświadcza ąc, iż sam Jussuf, zmuszony wy ść na chwilę, polecił, aby mnie zabawiła; prosi, abym usiadł; przemawia do mnie tonem pełnym słodyczy
i serdeczności. „Kto to być może? — pytam sam siebie. — Czyżby Zelma?”
— Pan nie może odgadnąć, kim estem? — pierwsza oǳywa się dama.
— W same rzeczy…
— Otóż estem żoną Jussufa, poślubioną mu przed pięciu laty. Uroǳiłam się na
wyspie Scio²⁶⁵. Miałam trzynaście lat, gdy Jussuf wziął mnie za żonę.
Nie wychoǳiłem ze zdumienia, że mó przy aciel-ﬁlozof wyemancypował się aż do
zezwolenia na to, abym rozmawiał z ego żoną, i z aką eszcze! Wyobraźnia mo a uż
snuła dalszy ciąg alabastrowych, poodsłanianych ramion… Musiała być i na twarzy niepospolicie piękna. Nie miała na sobie zwykłego stro u Turczynek; ubrana była, ak się
ubiera ą kobiety na wyspie Scio. Suknia odsłaniała śliczne linie nóg i zdraǳała boskie
kształty bioder. Nie wytrzymałem; mimo woli, odruchowo, sięgnąłem ku welonowi, aby
odsłonić twarz czaru ące kobiety… Była to z me strony bezprzykładna śmiałość… Ona
podniosła się i z niezmierną ma estatycznością w głosie i postawie rzekła:
— Niegodny pan esteś przy aźni Jussufa, którego żonę śmiesz obrażać!
— Wybacz pani! — zawołałem. — Nie miałem zamiaru cię obrazić. Według obycza ów i zwycza ów ogólnoeurope skich na pospolitszy człowiek ma prawo oglądać twarz
nawet królowe .
— Lecz nie bęǳie zǳierał z e twarzy welonu, którym się zasłoniła. O panie! Jussuf
mnie pomści.
Rzuciłem się e do nóg i dopiąłem tego, że się uspokoiła.
— Siada pan! — rzekła, sama siada ąc z podwiniętymi nogami.

²⁶¹hurysa — w islamie: edna z wiecznie pięknych i młodych ǳiewic, czeka ących wiernych w ra u muzułmańskim; przen.: piękna ǳiewczyna o orientalne uroǳie. [przypis edytorski]
²⁶²samowtór (daw.) — sam z kimś drugim (wtórym), w dwie osoby. [przypis edytorski]
²⁶³miesiąc (daw., poet.) — księżyc. [przypis edytorski]
²⁶⁴Gracje (mit. rzym.) — trzy boginie wǳięku, piękna i radości. [przypis edytorski]
²⁶⁵Scio (daw., wł.) — Chios, wyspa na Morzu Ege skim w pobliżu wybrzeży Az i Mnie sze . [przypis edytorski]

   Od kobiety do kobiety



Erotyzm

Erotyzm

Wzrok mó na mgnienie oka wślizgnął się w na ta nie sze ukrycia e wǳięków, co
omalże mnie nie przyprawiło o postradanie wszelkiego panowania nad sobą.
— Aleś pan rozgorzał! — wymknęło się e .
— Święty by nie wytrzymał. Chcesz mnie upiec na wolnym ogniu.
— Uważa pan! Mó mąż nadchoǳi.
Jakoż ukazu e się Jussuf, ǳięku e żonie, że mnie zabawiała podczas ego nieobecności, poda e e ramię i odprowaǳa do dalszych apartamentów. Ona, przekracza ąc próg,
podnosi zasłonę, ściska męża i akby przypadkiem i mimo woli da e mi oglądać swó
proﬁl, iście kameowy²⁶⁶.
Znikła. Za chwilę wrócił Jussuf i z wesołą miną powieǳiał mi zaraz, że żona kazała
mu zaprosić mnie na obiad, na który sama przy ǳie.
— Barǳo est piękna? — spytałem. — Pięknie sza od Zelmy?
— Inny typ. Zoﬁa to piękność wyniosła i dumna, Zelma natomiast miła i słodka.
Gdy umrę, szczęśliwy bęǳie ten, co weźmie Zoﬁę za żonę. Legu ę mu ą nie ako wdowę,
lecz pannę.
Gdym mo ą przygodę opowieǳiał Bonnevalowi, ął mi urągać.
— Trzeba było — mówił — skorzystać z okaz i. Ona sama tego na widocznie chciała,
i teraz bęǳie miała nietęgie wyobrażenie o odwaǳe Włochów. Ta piękna Greczynka —
tłumaczył mi dale — taka est akurat ak wszystkie Turczynki. Byle twarz była szczelnie
zasłonięta!…
Do zapowieǳianego obiadu nie przyszło. Jussuf natomiast, zauważywszy podczas nasze wspólne włóczęgi po bazarze, że mi się niezmiernie podobały pewne dywany i pasy,
i chustki, i fa ki, i że tylko stan mo e kasy nie pozwolił mi ich nabyć, kupił e wszystkie
i przysłał mi w podarunku. Było tego za czterysta, a może i za pięćset piastrów. Zbierałem
się do wy azdu. Jussuf prawie mnie nie odstępował, a żegna ąc się ze mną, rozpłakał się;
mo e też łzy popłynęły. Oświadczył mi, że nie utracił ani krzty szacunku i przy aźni dla
mnie przez to, żem odrzucił ego propozyc ę. Przeciwnie, to odrzucenie nawet wzmogło
ego dla mnie atenc ę i uczucia; nie ceniłby mnie wyże , eślibym został ego zięciem.
Na pokład statku przed samym odpłynięciem przysłał mi eszcze eden ho ny podarunek:
przepyszną skrzynię, a w nie dwa centnary²⁶⁷ kawy na lepszego gatunku, sto funtów²⁶⁸
przedniego tytoniu w liściach i dwie duże ﬂasze z tabaką, również na doskonalszą, wreszcie aśminowy, prześliczny cybuch, którym sprzedał na Korfu²⁶⁹ za sto cekinów.
*
…Udałem się do Paryża, polega ąc na zręczności, wymowie i uzdolnieniu, które nie
daǳą mi zginąć na bruku stolicy świata.
Jakoż poszczęściło mi się. Dotarłem aż do ministerialnych progów. Umie ętnie przywłaszczywszy sobie cuǳy pomysł i cuǳy plan, wręcz zaimponowałem ﬁnansistom, nawet
na biegle szym w swym zawoǳie. Choǳiło mianowicie o zorganizowanie loterii państwowe . Potraﬁłem zainteresować dla te imprezy „sfery miaroda ne”; gdy zaś sprawa
ruszyła z mie sca, zapewniłem faktycznemu twórcy całego planu wcale pokaźne zyski —
sobie, naturalnie, na większe. Z ponieǳiałku na wtorek stałem się osobistością, z którą
rząd ancuski zaczął się liczyć. Dochody mo e tak podskoczyły, iż mogłem sobie pozwolić
na życie wielkopańskie. Stanęły przede mną otworem na wyszukańsze koła towarzyskie.
Mogłem zadowalać na wyszukańsze fantaz e, a szczęście u kobiet, rzecz prosta, dopisywało mi ak nigdy eszcze w życiu. Z polecenia rządu ancuskiego przeprowaǳiłem
w Holandii pewne operac e ﬁnansowe, mogące mi zapewnić obﬁty dobrobyt do końca
życia. Cóż, kiedy niestworzony byłem do spoko nego używania darów Bożych! Ciągnęło mnie w świat; żadnych więzów nie znosiłem; strwonić kapitał było dla mnie rzeczą
²⁶⁶kameowy — taki ak na kamei, ozdobie z kamienia szlachetnego lub półszlachetnego z wypukłą płaskorzeźbą, często przedstawia ącą proﬁl akie ś osoby. [przypis edytorski]
²⁶⁷centnar (z łac. centum: sto) — dawna ednostka wagi wynosząca  funtów, t . ok.  kg. [przypis edytorski]
²⁶⁸funt — dawna ednostka wagi, równa ok. , kg. [przypis edytorski]
²⁶⁹Korfu — wyspa w płn. części Morza Jońskiego, w czasach Casanovy pod właǳą Wenec i. [przypis edytorski]
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powszednią i akby nałogiem. Spróbowałem odbić się na założone przeze mnie fabryce
sukna, lecz w tym wypadku szczęście mnie zawiodło; w proﬁcie miałem tylko całe stado ǳiewcząt pracu ących w mo e fabryce, które wszystkie po kolei przeszły przez mo e
ręce… Miałem przez pewien czas formalny harem. Lecz pieniąǳe topniały i topniały.
W owym czasie poznałem się z margrabiną d’Urfe, nieopisanie ǳiwaczną osobą, wielkoświatową damą, posiada ącą całe laboratorium chemiczne. Tonęła w ǳiełach treści mistyczne i abstrakcy no-naukowe , a pas ą e życia było szukanie sposobu robienia złota.
Drugą nieda ącą e spoko u chimerą²⁷⁰ było rzekome obcowanie z duchami. Obie te
słabości zwariowane margrabiny potraﬁłem znakomicie wyzyskać dla moich osobistych
celów i mego pożytku. Uwierzyła, że estem szczerym adeptem e wierzeń i poszukiwań,
odkryła mi wszystkie swo e „ta emnice”, a zaś ze swe strony ąłem ą inic ować w „kabałę”, która mi i przy te sposobności oddała znakomite usługi. Oczywiście, nie eden uż
szarlatan wyzyskiwał łatwowierność i niemal niepoczytalność margrabiny, lecz zda e mi
się, że nikomu nie okazywała tak daleko idącego zaufania ak mnie.
Pewnego razu zwierzyła mi się, iż dlatego ma tak utrudnione obcowanie z duchami, ponieważ est kobietą. Duchy — rozumowała — chętnie obcu ą z mężczyznami,
ako z istotami mnie doskonałymi niż kobiety. Ja — mówiła — wiem, w aki sposób
reinkarnować ą, margrabinę, to znaczy, przeǳierzgnąć ą w pacholę, uroǳone z ﬁlozoﬁcznego oddania się pewne „śmiertelne ” pewnemu „nieśmiertelnemu”… Oczywiście,
mogłem spróbować leczyć notoryczne wariactwo margrabiny, lecz byłaby to akc a zgoła
bezcelowa wobec awne nieuleczalności e obłędu. Nie pozostawało nic innego, ak go
wyzyskiwać.
Utwierǳiłem ą przeto w naǳiei, że uda mi się przemienić ą w mężczyznę, lecz
zarazem zaleciłem szereg takich zabiegów, o których wieǳiałem, że nie daǳą się wykonać. To pozwoliło mi sięgać raz po razu do kasy margrabiny, po sumy na rozmaitsze,
których wysokość ode mnie tylko zależała. Wciąż łuǳiłem ą, że pod wpływem tych lub
owych moich poczynań zamrze i odroǳi się mężczyzną! Nie czułem przy tym na lże szych wyrzutów sumienia, żem tak bezczelnie zwariowaną damę okłamywał i wyzyskiwał.
Margrabina d’Urfe była nieskończenie bogata, a przy tym skąpa. Fortuna e , rzucona na
los spekulac i giełdowych, wzrastała w oczach… Marnowała olbrzymie sumy na realizowanie rzeczy nieda ących się zrealizować. Czyż przeto nie lepie było, że ta lub owa
część tych sum szła na zaspaka anie moich nie tylko potrzeb, lecz i przy emności? Rzecz
inna, eślibym e sobie przywłaszczał i ciułał tą drogą kapitał! Lecz w rękach mi nie został literalnie grosz eden. Wydawałem wszystko, co do szeląga. To usprawiedliwia mnie
i uspoka a. Były to przecie pieniąǳe przeznaczone wierutne głupstwa; no, i poszły na
głupstwa; tylko mo e własne.
Kiedy mo a wyże wspomniana fabryka sukna zbankrutowała i kiedym znowu musiał
tułać się z kąta w kąt po świecie, margrabina d’Urfe nigdy mi sukursu²⁷¹ nie odmówiła,
ilekroć się do nie zwróciłem. Dawała się mistyﬁkować z zawsze ednakową łatwością,
z czego obﬁcie korzystałem, gdyż przez czas dłuższy edynymi źródłami moich dochodów
były gra w karty oraz usłużność moich przy aciół.
*
Po iście awanturnicze peregrynac i²⁷² po Europie całe postanowiłem udać się do
Hiszpanii, które eszcze nie znałem. Panowała tam niepoǳielnie Święta Inkwizyc a i wieǳiałem, że mó tryb życia może mnie w Hiszpanii narazić na nie eden konﬂikt z tą surową
wszechwłaǳą.
Przygody miłosne w Hiszpanii obraca ą się zazwycza w atmosferze niepoko u i wśród
ponurych nastro ów, gdyż ma ą za cel uciechy niedozwolone. Z drugie strony, ako takie,
ma ą w sobie pewną pikantność i ta emniczość nie do pogarǳenia. Hiszpan est małego
wzrostu, źle zbudowany i brzydki, natomiast Hiszpanki są urocze, miłe i pełne ognistego temperamentu. Zawsze są gotowe grać rolę w na niebezpiecznie sze nawet intryǳe;
okrutnie lubią wyprowaǳać w pole zazdrosnych mężczyzn oraz damy do towarzystwa,
²⁷⁰chimera — tu: uro enie, coś nierealnego, ułuda. [przypis edytorski]
²⁷¹sukurs (daw., z łac.) — wsparcie, pomoc. [przypis edytorski]
²⁷²peregrynacja (z łac.) — wędrówka. [przypis edytorski]
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strzegące cnoty swych pupilek. Hiszpanka ze wszystkich swych adoratorów odda preferans na odważnie szemu, który się nie ulęknie niebezpieczeństw, na które może go
narazić stosunek z ukochaną; same chętnie wywołu ą niebezpieczeństwa i na drażliwsze
sytuac e, aby pierwsze pokonywać, a z drugich szukać wy ścia.
W parę dni po przybyciu do Madrytu poszedłem na bal maskowy, aby się przy rzeć
i bawiącym się, i zabawie. Przy bufecie wszcząłem rozmowę — po ancusku — z akimś
dobrze uż siwie ącym egomościem. Spytał mnie, czy zgubiłem gǳie w tłumie mo ą
damę.
Odrzekłem:
— Nie mam wcale damy.
— Jednak miarku ę, że chyba tańczyć pan lubi?
— W same rzeczy, nawet przepadam za tańcem.
On mi zaś na to:
— Jeżeliś pan tu przybył bez własne damy, to nie bęǳiesz tańczył wcale. Każda z dam,
które tu wiǳisz, ma własnego tancerza; zwą go po hiszpańsku parejo. Wyłącznie z nim
tańczy.
— To uż nogą w Madrycie nie ruszę. Nie znam żadne damy, która by mi chciała na
bal towarzyszyć.
— Jesteś pan w błęǳie. Jest w Madrycie aż nadto ǳiewcząt i hożych, i ładnych, które
aż się palą, by pó ść na bal. Niedawno dopiero nasz minister, hrabia Aranda, pozwolił
urząǳać bale publiczne i są one w te chwili niezmiernie w moǳie. Popatrz pan… oprócz
przygląda ących się zabawie est tu ze trzysta tancerek na sali, a ile ich sieǳi po domach,
rozpacza ąc, że nie są na balu!
— A bez towarzysza nie może pó ść na bal?
— Nie może. Polic a zabrania.
— Ale pierwszy lepszy mężczyzna nie może przecie narzucić się damie za towarzysza?
— Kochany panie! — rozmówca mó na to. — Tu u nas teraz w Madrycie nie ma
takiego o ca, nie ma takie matki, którzy by dali ci odkosza²⁷³, eżeli uczciwie, a bez
wszelkie ceremonii poprosisz o zaszczyt zaprowaǳenia ich córki na bal.
— Osobliwe obycza e!
— Rzecz główna, abyś pannie zafundował domino²⁷⁴, maskę i rękawiczki oraz abyś
miał powóz do e dyspozyc i.
— A eżeli otrzymam odpowiedź odmowną?
— Nic pan sobie z tego nie rób. I szuka szczęścia gǳie inǳie . Lecz bądź spoko ny…
nigǳie ci drzwi nie zamkną przed nosem.
Spodobało mi się to wszystko; nowe było i niepospolite. Wymieniliśmy z siwie ącym
egomościem nazwiska, po czym on, za ąwszy się mną gorliwie, zaprowaǳił mnie do
swe loży i przedstawił pewne wcale eszcze okazałe damie, ma ące po całe stolicy nader
rozległe stosunki. Zaprosiła mnie do siebie.
Pod koniec balu zaczęto tańczyć fandango. Wiǳiałem, ak e tańcowano we Włoszech i we Franc i, ale ani się umyło do hiszpańskiego. Byłem oczarowany. Ile wyrazu
w epizodach tego tańca, z akim za ęciem publiczność przygląda się tańczącym, ak ten
ognisty taniec elektryzu e całą salę! Zaraz naza utrz odszukałem metra²⁷⁵ tańców i we
trzy dni użem wcale znośnie tańczył fandango. Jednocześnie zacząłem u pewnego aktora
brać lekc e ęzyka hiszpańskiego. Teraz mogłem uż rozpocząć szukanie partnerki. Do
panny „z wyższych sfer towarzyskich” nie miałem śmiałości zwrócić się; nie chciało mi
się z drugie strony ani mężatki, ani kurtyzany… W dniu św. Antoniego²⁷⁶ — kto czegokolwiek szuka, niech go wzywa! — estem w kościele de la Soledad na mszy. Rozglądam
się. Patrzę: od konfes onału odchoǳi właśnie akieś ǳiewczę, ze spuszczonymi skromnie
ku ziemi oczami, a zgrabna, na widocznie ognista — w sam raz partnerka dla fandanga!
Widać, że nie z tak zwane wyższe sfery, lecz wcale dobrze ułożona, nawet elegancka —
i ładna, barǳo nawet ładna. Poczekałem, aż przystąpi do komunii; potem wysłuchałem
²⁷³odkosz a. kosz (daw.) — odmowa w zalotach. [przypis edytorski]
²⁷⁴domino — płaszcz z kapturem używany ako stró maskaradowy. [przypis edytorski]
²⁷⁵metr (daw., z . matîre) — mistrz; nauczyciel, zwłaszcza muzyki, tańca, ęzyków. [przypis edytorski]
²⁷⁶Antoni z Padwy, właśc. Fernando Martins de Bulhões (–) — portugalski anciszkanin, święty Kościoła katolickiego, patron rzeczy zagubionych. [przypis edytorski]
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edne eszcze mszy, gdyż mo a donna diablo długo potrzebowała się modlić, i wyszedłem
za nią z kościoła. Doprowaǳiła mnie do skromnego, ednopiętrowego domu. Weszła. Ja
za nią. Pukam.
— Kto tam?
— Gente de paz! — odpowiadam. (Wszyscy w Hiszpanii mienią się „spoko nym człowiekiem”: polic ant, przychoǳący cię aresztować, kredytor z wekslem w ręku na pytanie,
kto puka, odpowie ci przez drzwi: Gente de paz, człowiek spokó miłu ący!).
Otwiera ą się drzwi. Spostrzegłem w izbie mo e ǳiewczę w towarzystwie starszego
mężczyzny i starsze kobiety — o ca i matki. Zwracam się wprost do o ca i powiadam:
— Jestem, señor²⁷⁷, cuǳoziemcem; pas ami lubię taniec i nie mam tancerki, która
by mi pozwoliła towarzyszyć sobie na bal.
O ciec popatrzył na matkę, matka na córkę.
— Przychoǳę przeto — ciągnąłem dale — do państwa na chybił traﬁł i proszę
o pozwolenie zaprowaǳenia ich córki na bal.
— Señor! My señora nie mamy zaszczytu znać. Nie wiem, czy mo a córka zechce
z señorem pó ść.
Panna mocno pokraśniała i odrzekła bez namysłu:
— Barǳo będę rada, eśli mi pozwolicie towarzyszyć na bal temu panu.
Nastąpiła tedy prezentac a. Wymieniłem imię mo e i nazwisko i podałem adres. O ciec — don Diego — obiecał dać mi odpowiedź naza utrz o południu. W oznaczonym
terminie sam mi przyniósł pozwolenie, pod warunkiem, że matka po eǳie z nami i czekać bęǳie w powozie, aż się córka wytańczy do woli. W trakcie rozmowy powieǳiał mi,
że est z zawodu szewcem.
— Doskonale! — rzekłem. — Bierz pan miarę i zrób mi trzewiki.
— Nie mogę, señor. To by mi ubliżyło.
— A ednak pański zawód…
— Zmuszałby mnie do tego, chce pan powieǳieć? Tak. Jeślibym był szewcem. Lecz
a nim nie estem.
— To kimże pan est?
— Zapatero de viejo, łaciarzem. Nie biorę niczy e nogi w rękę, chyba że klient est
takimże ak a sam szlachcicem.
— Mości hidalgo²⁷⁸, masz zupełną rac ę! Nie rób mi tedy trzewików nowych, tylko
racz mi wyłatać mo e stare. Czy Wasza Miłość zgoǳi się na to?
— Z miłą chęcią. Wyłatam panu trzewiki tak, że będą ak nowe. Jestem rzemieślnikiem rzetelnym, estem zapatero w piątym uż pokoleniu i nikt z moich przodków nigdy
grosza nie wziął za wiele. Zapłaci mi señor uno pezzo duro²⁷⁹.
Naza utrz posłałem mo e „pare ce” domino, maskę i rękawiczki; wieczorem za echałem przed e dom w powozie; oczekiwano mego przybycia z nieukrywaną niecierpliwością. Mama, rozsiadłszy się w powozie w akie ś mantyli²⁸⁰, usnęła niemal natychmiast.
Już tańczono, gdym z donną Ignac ą wszedł na salę. Natychmiast też stanęliśmy do kontredansa, a po paru goǳinach tańczenia zaprowaǳiłem mo ą towarzyszkę na kolac ę. Nie
rozmawialiśmy ze sobą wcale; ciężko mi eszcze było skleić hiszpański azes²⁸¹, a donna Ignac a mówiła tylko swoim rodowitym ęzykiem. Uderzenie w bębny zapowieǳiało
o edenaste rozpoczęcie się fandanga. Mo a zwinna i lekka partnerka tańczyła przeǳiwnie, odda ąc z nieporównaną grac ą całą zmysłowość płomiennego tańca. Podniecony do
na wyższego stopnia, czułem, że mi się ęzyk rozwiązu e i uczyniłem mo e tancerce na oryginalnie szą w świecie deklarac ę miłosną, łącząc ze sobą wyrazy ancuskie z włoskimi,
a włoskie z hiszpańskimi. Mała w lot zrozumiała wszystko, zwłaszcza iż suto dopełniałem
mo ą narrac ę strzelistymi spo rzeniami. Dała mi do zrozumienia, że się… zastanowi i że

²⁷⁷señor (hiszp.) — pan; panie (proszę pana). [przypis edytorski]
²⁷⁸hidalgo (hiszp.) — szlachcic. [przypis edytorski]
²⁷⁹uno pezzo duro (wł.) — eden twardy kawałek; tu zapewne zniekszt. hiszp. uno peso de oro: edną sztukę
złota. [przypis edytorski]
²⁸⁰mantyla — krótka peleryna damska lub lekki szal, zwykle z czarne koronki, zakrywa ący ramiona i głowę
kobiet. [przypis edytorski]
²⁸¹frazes (daw.) — zdanie, zwrot; ǳiś: stwierǳenie bez głębsze treści, slogan. [przypis edytorski]
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da mi odpowiedź w bileciku przyszytym do domina, które mi odeśle po balu. Niech po
nie przyślę…
W powozie zastaliśmy mamę chrapiącą w na lepsze. Obuǳona, utrzymywała, iż zdrzemnęła się tylko chwileczkę. W powozie było ciemno. Podczas gdy donna Ignac a opowiadała matce o wszystkich przy emnościach, których zaznała na balu, trzymałem w moich dłoniach e drobne rączęta, marząc o innych uściskach… Mama prosiła, aby powóz
nie za eżdżał bezpośrednio przed kwaterę e wysoko uroǳonego małżonka; obawiała się
plotek. W odesłanym mi naza utrz domino znalazłem bilecik donny Ignac i. Był krótki. „Don Francisco de Ramos, mó narzeczony — pisała — przy ǳie do pana i ob aśni,
w aki sposób może mnie pan uszczęśliwić”.
Przyszedł istotnie. Zwierzył mi się, nie szczęǳąc słów, że donna Ignac a zdecydowała się zostać ego narzeczoną dopiero po nieskończonych zwlekaniach i poprosił mnie
o pożyczenie mu  dukatów, aby mógł założyć sklepik kolonialny. Wymówiłem się.
Odszedł urażony. W kilka dni potem z awił się u mnie o ciec donny Ignac i. Hidalgo
sam własnoręcznie odniósł mi trzewiki i zaszczycił mnie czułymi uściskami.
— Oczarowałeś pan mo ą córkę — rzekł. — Od rana do nocy tylko o panu mówi.
„Wolałbym — pomyślałem w duchu — mieć z nią do czynienia od nocy do rana”.
Głośno zaś odpowieǳiałem:
— Na honor, córka pańska est panną równie piękną ak miłą, doskonale ułożoną…
— I uroǳoną! — wtrącił.
— Któż by wątpił! Pragnąłem złożyć e mo ą czołobitność, lecz obawiałem się plotek,
na które małżonka pańska est tak wrażliwa.
— Proszę barǳo, proszę barǳo! — zawołał. — Racz pan nas odwieǳić. Bęǳiemy
wielce raǳi.
Znaczyło to mnie więce : zaleca się pan mo e córce.
Nie omieszkałem odwieǳić hidalga i ponownie zaproponowałem donnie Ignac i bal
maskowy. Dałem e roǳicom dwa dublony²⁸² na domino i rękawiczki. Wszelkie mo e
atoli sondowania uczuć niezmiernie skromne panienki nie doprowaǳiły mnie do żadnego
pozytywnie szego rezultatu. Udało mi się tylko wydrzeć e wyznanie, że musi walczyć
z sobą. Musi? Dlaczego? Jadąc z nią na bal, wziąłem do powozu parę butelek rataﬁi²⁸³,
a do kieszeni mo e tancerce nasypałem tak zwanych bonbons diaboliques²⁸⁴. Nie przy ęła
złotego dublona.
— Da go pan — rzekła — memu narzeczonemu. On tak barǳo potrzebu e monety.
— Nie przy mie. Szlachecka duma nie pozwoli…
— Owszem, owszem! Niech to bęǳie zaliczką na owych dwieście dukatów, o które
prosił. On taki biedny.
— I tak zakochany…
— O, co do tego, to niech pan żadnych przytyków nie czyni. On tylko ziębnie i marznie pod mymi oknami, i tyle. Czeka zawsze na mó powrót z balu.
— Na ulicy?
— Tak.
— To mi go żal. Gdybym o tym wieǳiał, byłbym mu zaproponował, aby na panią
oczekiwał w naszym powozie, dotrzymu ąc towarzystwa mamie.
Zdawało mi się, że fandango, rataﬁa i cukierki zrobiły swo e. ǲiewczyna była o wiele
rozmownie sza, w oczach miała rozmarzenie i pozwalała mi na pełne subtelne rozkoszy
dotknięcia, widocznie w nich gustu ąc. Ale do pocałunków i tym razem eszcze nie przyszło. Rozsta ąc się, naznaczyła mi schaǳkę w kościele de la Soledad. Przyszła z akąś
nad wyraz szpetną przy aciółką; popatrzyłem z daleka i umknąłem. Wieczorem byłem
u nie , ekskuzu ąc²⁸⁵ się… Sama zaprosiła mnie na na bliższy bal, pyta ąc, czy pozwolę,
aby towarzyszyły e dwie kuzynki.
— Przysto ne?
— To uż mnie sza. Niech pan to dla mnie uczyni.
— Dobrze. A gǳież ich mam szukać, aby zaprosić?
²⁸²dublon — złota moneta hiszpańska bita od XVI do XIX w. [przypis edytorski]
²⁸³rataﬁa — słodka nalewka owocowa na spirytusie. [przypis edytorski]
²⁸⁴bonbons diaboliques (.) — diabelskie cukierki. [przypis edytorski]
²⁸⁵ekskuzować się (daw., z łac.) — usprawiedliwiać się, przepraszać. [przypis edytorski]
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— Weź pan te koronki. Tam, na ulicy Nowe , mnie więce na e środku, est nieduży
sklep „Pod św. Teresą”. Odda pan tylko te koronki, resztę sama załatwię.
— Pani kuzynki… to praczki?
— Szlachcianki!
Kuzynki były wręcz okropne. Starsza podobna była ak kropla do kropli do Dulcynei
z Toboso²⁸⁶, ak ą opisał Cervantes; druga miała wzrost, postawę i maniery dragona²⁸⁷
w spódnicy. Swo ą drogą nie było mi przykro, że donna Ignac a takie właśnie wybrała
sobie towarzyszki. Było to dobrą oznaką. Kobieta obo ętnego e mężczyznę dopuści do
na pięknie sze nawet niewiasty, natomiast takiego, który zaczyna ą obchoǳić, pokaże
tylko szpetne co się zowie.
Zaprosiłem do siebie na obiad donnę Ignac ę i obie e kuzynki. Gdyśmy dobrze
z kieliszków pociągnęli, przyszła mi do głowy ǳiwaczna myśl.
— Zatańczmy — rzekłem — kadryla! Lecz do tego, aby poszedł gładko i raźnie,
trzeba, aby na rośle sza z pań przebrała się po męsku.
Młodsza kuzynka aż wzięła się za głowę.
— Grzech! Grzech! — ęła wołać. — Nigdy się nie zgoǳę wziąć takiego grzechu na
sumienie.
Ignac a, zna ąca na wylot wszystkie „święte” legendy, uspokoiła e skrupuły przypomnieniem, że przecież błogosławiona Maryna²⁸⁸ przez całe swo e życie choǳiła w męskim
ubraniu.
— Zgoda wreszcie — odparła płochliwa kuzynka. — Któż mnie ednak przebierze?
— Ja, eśli pani pozwoli — pośpieszyłem wtrącić. — A nawet nikt inny w tym
towarzystwie nie mógłby mnie zastąpić.
— Ach, mó Boże!…
— Możesz śmiało! — uspoka ała ą Ignac a. — Pan Casanova est na przyzwoitszym
i na zacnie szym kawalerem w całe Hiszpanii.
Tedy przebrałem kuzynkę tak zręcznie, że nikt by się nie domyślił kobiety. Siostra e
zaczęła mnie wypytywać, czy potraﬁę ubrać tak zgrabnie kobietę, ak mężczyznę.
— Jeśli donna Ignac a pozwoli — odparłem — chętnie bym złożył e dowody mo e
eksperienc i²⁸⁹. Ubiorę ą w domino.
Gdy nastąpiła zgoda, udaliśmy się we dwo e do przyległego poko u. Zamknąłem drzwi
na klucz i zabrałem się do ǳieła, z powolnością aż nadto usprawiedliwioną. Rozebranie,
rzecz prosta, zabrało mi o wiele mnie czasu niż ubieranie. Kuzynki niecierpliwiły się.
Nareszcie ukazaliśmy się… przekłada ąc, iż domino rozdarło się i trzeba było e zaszywać.
Kuzynki w śmiech… Ja byłem w siódmym niebie i nie ukrywałem mego ukontentowania²⁹⁰.
Przetańczyliśmy kadryla; potem wśród zabawy czas zbiegł tak szybko, żeśmy się ani
spostrzegli, ak przyszła pora kolacy na. Z edliśmy kolac ę, a gdyśmy nareszcie przybyli
na salę balową, była uż północ. Wchoǳimy, a tu muzyka przesta e nagle grać, pary się
rozprzęga ą, światła zaczyna ą gasnąć… Co się stało? Co takiego?
— Popielec! Post. Z zabawami i tańcami basta aż do Wielkie nocy!
Zaproponowałem wrócić do mnie i tam się eszcze zabawić. Panny zgoǳiły się chętnie.
Donna Ignac a zapragnęła tylko wpierw wstąpić do kawiarni, aby się lodami ochłoǳić.
Wchoǳimy do kawiarni, a tu wita nas uniżenie don Francisco. Czatował na nas; Donna
Ignac a przy mu e go nie tylko ozięble, wręcz impertynencko. Lecz wypadło go poprosić
do kompanii, a potem odwieźć na przysto nie Ignac ę do roǳiców. Zdążyła mi tylko
szepnąć, że mnie kocha…

²⁸⁶Dulcynea z Tobosco — ukochana Don Kichota, bohatera powieści Miguela de Cervantesa, wyimaginowana
księżniczka, w rzeczywistości wie ska ǳiewczyna o imieniu Aldona Lorenzo. [przypis edytorski]
²⁸⁷dragon — żołnierz dragonii, walczący pieszo, a porusza ący się konno. [przypis edytorski]
²⁸⁸Maryna Mnich (V w.) — chrześcĳańska święta z az atyckie części państwa rzymskiego; kiedy e o ciec
chciał wydać ą za mąż i osiąść na starość w klasztorze, ogoliła głowę, przebrała się w męskie ubranie i żyła razem
z nim ako mnich we wspólnocie klasztorne , ukrywa ąc swo ą płeć aż do śmierci. [przypis edytorski]
²⁸⁹eksperiencja (daw.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
²⁹⁰ukontentowanie (z łac.) — zadowolenie. [przypis edytorski]
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Pilne sprawy powoływały mnie niebawem potem do Araǌuezu²⁹¹. Stamtąd napisałem do mego wysoko uroǳonego łaciarza, aby mi się wystarał o kwaterę, złożoną
z umeblowanego poko u i alkowy, tuǳież zgoǳił dla mnie służącego. W parę dni potem
otrzymałem adres mego nowego mieszkania. Była to własna kwatera o ca donny Ignac i. Wprowaǳiwszy się do nie , zaprosiłem mego gospodarza-hidalga raz na zawsze na
obiad, gdyż nie znoszę adać sam. ǲiękował gorąco, zastrzegł ednak, że zastępować go
przy moim stole bęǳie córka, ilekroć pilne za ęcia nie pozwolą mu obiadować ze mną.
Już naza utrz, miałem przy stole vis-à-vis²⁹² siebie donnę Ignac ę. Gdym ą osypywać
zaczął komplementami, posmutniała i rzekła:
— Ach, cóż mi z tego, żem podobno ładna! Są chwile, że wolałabym być brzydka ak
szatan. Umyślnie choǳiłam do przy aciółki chore na ospę, aby się zarazić…
— Byłby to wielki grzech! — zawołałem.
— Tak też mi powieǳiał mó spowiednik. Piękna twarz, mówił, est odbiciem piękne
duszy, est przednim darem Stwórcy, za który ǳiękować Mu trzeba nieustannie, nie zaś
przeciwnie, starać się siebie własnowolnie oszpecać. Byłaby to, mówił, wielka względem
Pana Boga niewǳięczność.
— A kiedy — spytałem — znów masz zamiar iść do spowieǳi?
— Jutro rano.
— Wybornie! A masz na sumieniu aki ciężki grzech?
— Nie, żadnego nie mam…
— Nic tedy nie bęǳiesz miała do wyznania swemu spowiednikowi? Postara my się…
Położyła mi szybko rączkę swą na usta. Za chwilę donna Ignac a była na moich kolanach, a znowu za chwilę nie a trzymałem ą na sobie, lecz odwrotnie. W decydu ącym
zaś momencie donna Ignac a zrywa się, biegnie przed wiszący na ścianie obraz Matki Boskie i pada przed nim na kolana. Wieǳieć trzeba, że w każdym mieszkaniu w Hiszpanii
musi obowiązkowo zna dować się obraz Matki Boskie . Zazwycza wisi w rogu poko u
lub izby, w szafce ma ące od ontu zasłonę.
Podczas gdyśmy byli ze sobą, obraz Madonny był odsłonięty… Ignac a, pomodliwszy
się, ściągnęła zasłonę i przyszła znowu usiąść przy mnie; była niezmiernie wzburzona.
— Co ci est, ǳiecko mo e? — spytałem.
— Panie Boże, odpuść! — zawołała. — Nie tylko popełniłam grzech śmiertelny, lecz
w dodatku świętokraǳtwo. Nigdy nie odważę się wyznać memu spowiednikowi, aka
byłam z panem… przed tym obrazem!
Je naiwne słowa przerywało głośne łkanie, a łzy sypały się e gradem z oczu. Żadne
mo e uspoka anie nie miało nad nią mocy.
W dwa dni potem zwierzyła mi się, że wyznała wszystko swemu spowiednikowi
i otrzymała absoluc ę, pod warunkiem atoli, że sprawi do izby nową Madonnę, a sprofanowaną usunie. Obiecałem e kupić ak na ładnie szy obrazek; ona zaś ze swe strony
wykonała solenny urament²⁹³, iż nigdy odtąd więce nie zapomni zasłonić Madonny,
ilekroć przy dę ą odwieǳić.
Niestety, nie było mi uż sąǳone korzystać w całe pełni z chwil upa a ące szczęśliwości. Licho przyniosło do Madrytu nie akiego barona de Froiture, szulera i urwipołcia
spod ciemne gwiazdy. Zadałem się z nim… skompromitowałem się… Pewien zacny księgarz dał mi sto pistolów²⁹⁴ zaliczki i mogłem w porę Hiszpanię opuścić.

²⁹¹Araǌuez — miasto w środkowe Hiszpanii, letnia rezydenc a królów hiszpańskich ze wspaniałymi ogrodami
pałacowymi ozdobionymi ǳiesiątkami fontann i rzeźb. [przypis edytorski]
²⁹²vis-à-vis (.) — naprzeciw. [przypis edytorski]
²⁹³jurament (daw., z łac.) — przysięga. [przypis edytorski]
²⁹⁴pistol — ancuska nazwa dublona, złote monety hiszpańskie . [przypis edytorski]
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