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Karnawałowa pieśń Wawrzyńca Medyceusza¹:
Quant’è bella giovinezza,
Ma si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia!
Di daman non c’è certezza! ²
była na ustach całego Rzymu. Stolica świata szalała, pławiła się w nieskończonych
uciechach, sta ąc się niedoścignionym wzorem rozpusty dla reszty Włoch i dla całego
świata.
Po Juliuszu II³, tym hartownym mężu włoskiego quattrocenta⁴, po okresie nieustannych wo en, nastała epoka słodkiego spoko u i rozkwitu sztuk, przypomina ąca złote
czasy rzymskiego Augusta⁵. Na stolicy Piotrowe zasiadł papież-schyłkowiec, papież-dekadent⁶, upatru ący edyny sens i cel życia w wygodnym, estetycznym sybarytyzmie⁷…
Curis animique doloribus quacunque ratione editum intercludere ⁸
stało się dewizą papieża, a ulubiony błazen nadworny, a⁹ Mariano, dodawał późnie :
Viviane, babbo santo, perchè tutt’altra cosa è burla! ¹⁰
Filozoﬁa obumiera ące epoki wcieliła się w horac uszowskie carpe diem¹¹, a luǳie
zaczęli przemieniać życie na nieustanny karnawał. Nic to, że polityka zniewieściałego

¹Wawrzyniec Medyceusz, właśc. Lorenzo di Piero de’ Medici, znany ako Wawrzyniec Wspaniały (–
) — faktyczny władca Republiki Florenc i, wybitny polityk, entuz astyczny mecenas kultury renesansowe .
[przypis edytorski]
²Quant’e bella giovinezza (…) Di daman non c’è certezza! (wł.) — Jakże piękna est młodość,/ A ednak
przemĳa!/ Kto chce być wesoły, niech bęǳie./ Albowiem utro est niepewne! [przypis tłumacza]
³Juliusz II, właśc. Giuliano della Rovere (–) — papież od ; umocnił Państwo Kościelne, m.in.
przez podbo e militarne i umie ętną dyplomac ę mięǳynarodową, doprowaǳił de facto do z ednoczenia znaczne
części Włoch pod egidą papiestwa; w  zwołał sobór laterański; mecenas sztuki (Bramante, Rafael, Michał
Anioł, rozpoczęcie budowy Bazyliki św. Piotra w Rzymie). [przypis edytorski]
⁴quattrocento (wł.: czterysta) — XV wiek w kulturze włoskie (lata tysiąc czterysetne). [przypis edytorski]
⁵August 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]
⁶Na stolicy Piotrowej zasiadł papież-schyłkowiec, papież-dekadent… — Leon X, właśc. Giovanni di Lorenzo
de’ Medici (–), papież od ; młodszy syn władcy Florenc i, Wawrzyńca Medyceusza, bliski współpracownik i następca Juliusza II; mecenas sztuki; ostatni papież niema ący święceń kapłańskich w chwili wyboru;
znany z wprowaǳenia sprzedaży odpustów na budowę Bazyliki św. Piotra, co doprowaǳiło do wystąpienia
Marcina Lutra (). [przypis edytorski]
⁷sybarytyzm — rozmiłowanie w przy emnościach życia. [przypis edytorski]
⁸Curis animique doloribus quacunque ratione editum intercludere (łac.) — Wszelkimi sposobami odciąć bólom i troskom dostęp do duszy. [przypis tłumacza]
⁹fra (wł.) — brat (używane przed imieniem zakonnika). [przypis edytorski]
¹⁰Viviane, babbo santo, perchè tutt’altra cosa è burla! (wł.) — Ży my, o cze święty, ponieważ wszystko inne
est aszką! [przypis tłumacza]
¹¹carpe diem (łac.) — chwyta ǳień, przen.: używa życia (formuła z Pieśni Horacego). [przypis edytorski]

Medyceusza, rządy kamaryli¹² ﬂorenckie , symonie¹³, zepsucie hierarchii i marnotrawstwa pchały papiestwo ku przepaści, nic to, że na dalekie północy rozlegał się stuk luterskiego młotka, a z mroku przyszłości wyłaniał się straszny dramat, tragedia ostatniego
Medyceusza na Zamku św. Anioła¹⁴ — Rzym szalał, a festyny, uczty, bankiety i polowania szły ednym ciągiem, biorąc przykład z papieskiego, zeświecczonego dworu. „Złoty
wiek” Leona okazał się prze ściem do epoki rozkładu, do ponurych lat kontrreformac i.
Zaraz po konklawe z roku  zaczęli tłumnie napływać do Rzymu literaci, malarze,
rzeźbiarze i muzycy, nęceni słuchami o legendarne wprost ho ności papieża, pragnący
nagród brzęczących za swe trudy i prace.
Ale Leon X, akkolwiek wszechstronnie wykształcony, nie miał nigdy głębszych zainteresowań; w sztuce, ak i w życiu rząǳił się sympatiami i antypatiami, a wielkie ego
zamysły i plany pozostawały zawsze tylko pro ektami. Przy tym niedorzeczności błaznów
cieszyły O ca św. barǳie niż rozum uczonych. Na dworze papieskim obok na wybitnie szych luǳi schyłkowego Renesansu poczesne mie sce za mu e trefniś a Mariano,
Serapica i archipoeci błazeńscy w roǳa u Camilla Querno lub innych. Wszystko to zniechęcało oczywiście humanistów do papieża, którzy po dwu latach zaczęli Rzym opuszczać,
aby na innych dworach szukać gościny i środków do życia.
Na razie ednak, w pierwszych latach pontyﬁkatu, dwór Medyceusza błyszczy od
gwiazd umysłowości współczesnych.
Obok Bibbieny, Pietra Bembo, Jakuba Sadoleto, Pomponazza przebywał tam stale
lub czasowo Rafael, Bramante, Giuliano da Sangallo, poeci: Trissino, Rucellai, Tebaldeo,
Bernardo Accolti, Brandolini i na większy z nich wszystkich Ariosto¹⁵.
Zaiste! Wydawać by się mogło, że nie kłamał epigramat przybity na torsie Pasquina¹⁶
w r. :
Spieszcie do Rzymu, poeci, ze wszystkich świata zakątków,
Bowiem w Stolicy Piotrowe Leon — bóg ziemski panu e,
Artystów bierze w obronę, bogate dary im rzuca.
Zaprawdę, ǳiś dla Parnasu¹⁷ szczęśliwe lata nastały!
W roku  na świetny dwór Leonowy przybywa pieszo z Perugii młody malarz Pietro
Aretino. Nikt go eszcze wówczas nie znał, nie przypuszczał, że ma przed sobą godnego
następcę paszkwilisty Poggia, o ca nowoczesnego ǳiennikarstwa, „bicza książąt”, przed
którym będą się kłoniły kornie ukoronowane głowy Europy. Gruba sieć legend, kłamstw,
oszczerstw i nadmiernych pochwał powstała wokół ego osoby.
W świetle prawdy historyczne rzeczy przedstawia ą się w sposób następu ący: Pietro uroǳił się w Arezzo w dniu  kwietnia  roku. Matką ego była Tita, kobieta
uczciwa i barǳo dobra, o cem szewc Luka, którego nazwisko est nieznane, ponieważ
poeta, wstyǳąc się swego pochoǳenia, nazwał się po prostu od mie sca uroǳenia —
Aretino. Pietro otrzymał barǳo mierne wykształcenie, wcześnie opuścił Arezzo i udał
się do Perugii, którą nazywa ogrodem, „gǳie kwitnęły ego młode lata”. Tuta oprawiał
¹²kamaryla — klika, grupa osób wykorzystu ąca swo e stanowiska dla własnych korzyści i uprawiania stronnicze polityki. [przypis edytorski]
¹³symonia — świętokupstwo, sprzedawanie i kupowanie godności i urzędów kościelnych. [przypis edytorski]
¹⁴tragedia ostatniego Medyceusza na Zamku św. Anioła — w Zamku św. Anioła, w okresie średniowiecza
i renesansu służącym papieżom ako więzienie i twierǳa, schronił się w  papież Klemens VII (właśc. Giulio
de’ Medici) podczas na azdu cesarza Karola V; zdobycie i złupienie miasta, tzw. Sacco di Roma, położyło kres
świetności renesansowego Rzymu. [przypis edytorski]
¹⁵Ariosto, Ludovico Giovanni (–) — włoski poeta renesansowy, autor poematu rycerskiego Orland
szalony. [przypis edytorski]
¹⁶epigramat przybity na torsie Pasquina — Na Piazza Novana w Rzymie zna dowała się barǳo zniszczona
rzeźba starożytna, przedstawia ąca Menelausa z ciałem Patroklesa. Pewien humanista wpadł na pomysł, aby
na torsie marmurowym przykle ać rymy studentów oraz wiersze własne. Z biegiem lat messer Pasquino stał
się wykładnikiem ludowego humoru. O złośliwości ego ęzyka na lepie świadczy historia następu ąca: Papież
Sykstus V pochoǳił z ubogie roǳiny z miasteczka Montalto; ego roǳona siostra, Kamilla, była za młodu
praczką. Zostawszy papieżem, Sykstus uczynił Kamillę księżniczką rzymską. W parę dni po nominac i zǳiwiony
lud u rzał Pasquina ubranego w strasznie brudną koszulą. Posąg Marforia zapytu e: „Jakże ty śmiał, bracie
Pasquino, ukazać się na placu rzymskim w tak nieprzysto ne szacie?”. A Pasquino odpowiada: „Odkąd Kamilla
została księżniczką, nie ma kto uprać bielizny”. [przypis tłumacza]
¹⁷Parnas — góra w Grec i, tradycy nie uznawana za sieǳibę Muz. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



książki i za mował się malarstwem, a po przeczytaniu sonetów Antonia Mezzabarba zaczął
też próbować sił na polu literackim. Jako przyczynę opuszczenia Perugii legenda poda e
oburzenie, akie wywołał Aretino, malu ąc św. Magdalenę z lutnią w ręku, wyciąga ącą ramiona do Zbawiciela. W  roku wyda e Aretino w Wenec i zbiór sonetów, ale
właściwa ego kariera literacka zaczyna się dopiero po przybyciu do Rzymu.
Bogaty bankier Agostino Chigi sta e się mecenasem Pietra i poleca go Leonowi X.
Wesołemu dworowi papieskiemu barǳo przypadł do gustu młody malarz, oǳnacza ący
się niepospolitym dowcipem i wroǳoną żyłką satyryczną. Towarzystwo rzymskie zaczyna
się bać złośliwego pisarza, kardynałowie, artyści i monsignorowie¹⁸ zabiega ą o ego względy i przy aźń. Po śmierci Leona X Aretino zna du e opiekuna w kardynale Giulio Medici,
późnie szym Klemensie VII. W czasie konklawe i po wyborze Hadriana¹⁹ satyry Aretina,
przykle ane na torsie Pasquina, rozsławia ą imię autora na całym półwyspie. Obawia ąc
się „znienawiǳonego cuǳoziemca”, Pietro wraz z Medyceuszem opuszcza Rzym, uda ąc
się do Florenc i. W  roku kardynał Giulio użycza Aretina markizowi mantuańskiemu, Fryderykowi II, dowódcy wo sk papieskich. Pośrednikiem mięǳy Medyceuszem
a księciem sta e się Baldassare Castiglione; Aretino przybywał na dwór mantuański pod
auspic ami wytwornego autora Dworzanina. Protektor i protegowany stanowili niebywały wprost kontrast. Castiglione, rycerz-poeta, wykwintny literat należący duchem do
poprzednie epoki Renesansu, hrabia na Nuvillarze, poleca księciu w gorących słowach
plebe usza, korsarza i awanturnika literackiego — Aretina. Aby po ąć ogrom przepaści
leżące mięǳy tymi dwoma ludźmi, dość przeczytać po Cortegiano — Ragionamento delle
corti²⁰.
Tam przemawia ą do nas luǳie subtelni, wyraﬁnowani, dbali o wszystkie ozdoby
umysłu i obycza ów, tuta wiǳimy przedpokó trzęsący się od plotek, sprośnych opowiadań i prostackich wymysłów!
W Mantui wschoǳi gwiazda Aretina. Zysku e on rozgłos ako namiętny wróg papieża
Hadriana, ogólnie znienawiǳonego we Włoszech.
W listopaǳie  konklawe wybiera papieżem Klemensa VII; Pietro, wróciwszy do
Rzymu, sta e się osobistością wybitną i wpływową. Odda e cenne usługi Fryderykowi
Gonzaga, szczególnie w ǳieǳinie transakc i artystycznych (Rafaelowski portret Leona
X, kopia Laokoona, zrobiona przez Sansovina i akiś biust antyczny), pisze swo e satyryczne kalendarze, odpowiada ące Prognostykom Pantagruelskim²¹ Rabelais’go, miesza się
w intrygę partii dworskich i ściągnąwszy na siebie gniew notariusza apostolskiego Gianmatteo Giberti, musi na krótki czas Rzym opuścić. W tym mnie więce czasie po awia ą
się wszeteczne²² rysunki Giulia Romano, sztychowane²³ przez Marcantonia Raimondi.
Aretino dorabia do nich tekst  Sonetów rozpustnych.
Ponieważ ednak sztycharz za obrazę moralności został wtrącony do więzienia, więc
nasz Pietro „nieobawia ący się nigdy niczego, krom²⁴ niebezpieczeństwa” nie chciał się
w tak gorące chwili popisywać płodami swego natchnienia. W sierpniu  Aretino
przebywa w Arezzo, skąd korespondu e z Giovanni dalle Bande Nere, ale uż  listopada
est w Rzymie z powrotem. Klemens VII powraca poetę do łask, markiz mantuański nazywa go swoim carissimo amico²⁵, wszystko est na na lepsze droǳe, lecz wiersze przybite
na torsie Pasquina w dniu św. Marka wzbuǳa ą ku pisarzowi powrotną falę nienawiści.
Któregoś wieczoru podczas prze ażdżki na ulicach Rzymu otrzymu e Aretino dwa pchnię¹⁸monsignore (wł.) — tytuł wysokich dosto ników kościelnych we Włoszech. [przypis edytorski]
¹⁹Hadrian VI, właśc. Adriaan Florenszoon Boeyens (–) — papież od , z pochoǳenia Holender,
ostatni niewłoski papież przed Janem Pawłem II. [przypis edytorski]
²⁰Cortegiano, Ragionamento delle corti — Cortegiano (Dworzanin, –): sławne ǳieło Castiglionego,
wpływowe w kręgach dworskich XVI w., za mu ące się etykietą, zachowaniem i moralnością; Ragionamento delle
corti (Traktat o dworach, ): dialog autorstwa Aretina, wytyka ący wady pleniące się na dworach włoskich.
[przypis edytorski]
²¹Prognostyki Pantagruelskie — . Pantagrueline prognostication (), żartobliwa parodia astrologiczne wieǳy kalendarzowe , napisana przez Rabelais’go; prognostyki: przepowiednie. [przypis edytorski]
²²wszeteczny (daw.) — nieprzyzwoity, bezwstydny; rozpustny. [przypis edytorski]
²³sztychować — wykonywać sztychy, t . obrazy wyryte na metalowe płycie, służące do tworzenia papierowych odbitek. [przypis edytorski]
²⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
²⁵carissimo amico (wł.) — na droższy przy aciel. [przypis edytorski]
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cia sztyletem. Napadu dokonał nie aki Achilles della Volta, lecz głównym promotorem
zamachu był, nielitościwie wyszyǳany przez Pietra, Gianmatteo Giberti.
Papież kazał uczynić śleǳtwo i parę osób zaaresztować. Aretino tym się ednak nie
zadowolił, a wiǳąc, iż w Rzymie nie bęǳie mógł odegrać roli, o akie marzył, opuścił
dwór papieski i szkalował go odtąd ciągle ako gniazdo na gorsze rozpusty i zgnilizny.
„Siedem lat straciłem na darmo, służąc papieżom z rodu Medyceuszów”, spowiada się
późnie w ednym z listów, zawieǳiony w swoich naǳie ach, autor Ragionamenti. Aretino szuka bezpieczeństwa u boku kondotiera²⁶ Giovanni dalle Bande Nere, bastarda²⁷
Medyceuszów. Przy aźń mięǳy nimi, przy aźń tak gwałtowna, że aż pode rzana, trwa
barǳo krótko. W końcu listopada  roku umiera Giovanni z ran na rękach przy aciela.
Pietro przenosi się na dwór markiza mantuańskiego i poświęca księciu pierwszą swą
próbę dramatyczną: Cortigiana. Z te epoki pochoǳą też na lepsze listy Aretina, ob ęte późnie pierwszym zbiorem. Są wśród nich gwałtowne napaści na kurię rzymską, na
Klemensa VII, zamkniętego w Zamku św. Anioła, któremu Pietro z szatańską wprost
złośliwością raǳi, aby przebaczył nieprzy aciołom i nie myślał o zemście. Skandal wywołu e ogłoszenie Sonetów rozpustnych. Sonety te, listy, giudici²⁸ i frottole²⁹ tworzą podwaliny
rozgłosu i literackie sławy.
 marca  roku Aretino przybywa do Wenec i. Zysku e przychylność doży Andrea
Gritti, do którego pisze: „Wyrzekam się na zawsze dworu rzymskiego, tuta zakładam stały
przytułek swych lat”. Aretino znalazł w Wenec i to, czego szukał. Jego żąǳa rozkoszy
i estetyczne skłonności miały wreszcie pełnię u ścia.
„Perła Adriatyku” była miastem życia świeckiego, gǳie panowała Wenera³⁰, a kurtyzana za mowała mie sce równorzędne z uczciwą kobietą. Życie różnobarwne i wesołe,
ego wspaniałość i piękność, opisywane przez Klemensa Moro w poez ach dedykowanych
Renacie Ferrarskie , zachwycały Aretina. Chciał być niezależnym, „żyć z potu swego kałamarza”, nazywał się Per la grazia di Dio uomo libero³¹, ale środki, za pomocą których
tę wolność zdobywał, gorsze były od na podle szego niewolnictwa. Nie służąc możnowładcom, służył wiecznie i zawsze pieniąǳom. Z Wenec i na wszystkie strony świata
rozchoǳiły się listy Pietra, żebrzące, nachalne, bezwstydne w swych niepomiernych pochwałach lub groźbach. Odpowieǳią były bogate dary, znaczne sumy dukatów, pens e,
złote łańcuchy, wspaniałe materie, doskonałe wina i wyszukane przysmaki.
Sława Aretina gruntu e się. Nigdy żaden literat nie był tak ubóstwiany, nikogo tak
się nie obawiano. Książęta, prałaci, królowie, kardynałowie, artyści zabiegali o ego przyaźń, chcąc uniknąć groźnych inwektyw i nielitościwych szyderstw. Pietro przezwał się
il veritiero, l’uomo verace³², używał dewizy Veritas odium parit³³, a ego przechwałkom
i apoteozom nie było końca:
Mó obraz zobaczyć można u we ścia do pałacu; ǳbany, talerze, ramy
zwierciadeł zdobią się mo ą podobizną niby głową Aleksandra, Cezara lub
Scypiona³⁴. Wazy z Murano zowią się aretyńskimi, woda, która obok mego
domu przepływa — aretyńską! Pewna rasa koni nosi nazwę od mego imienia,
ponieważ papież Klemens podarował mi ongiś takiego rumaka.
Pedanci umrą z wściekłości, zanim do dą kiedykolwiek do podobnych
zaszczytów.
Aretino prowaǳi cały dwór, gǳie rolę gospodyń sprawu ą kurtyzany weneckie. Dom
ego sta e się roǳa em za azdu dla nieustannych gości, a „schody zużywa ą się od stóp
²⁶kondotier — w XIV–XVI w. we Włoszech dowódca odǳiałów na emnych w służbie miast lub dworów
książęcych. [przypis edytorski]
²⁷bastard — ǳiecko uroǳone poza związkiem małżeńskim. [przypis edytorski]
²⁸giudicio (daw. wł.) — dosł.: werdykt, wyrok sądowy, tu: roǳa utworu satyrycznego. [przypis edytorski]
²⁹frottola (z wł.) — strofkowa pieśń miłosna lub satyryczna, popularna we Włoszech w XV i XVI w. [przypis
edytorski]
³⁰Wenera a. Wenus (mit. rzym.) — bogini miłości. [przypis edytorski]
³¹per la grazia di Dio uomo libero (wł.) — z łaski Boże człowiek wolny. [przypis edytorski]
³²il veritiero, l’uomo verace (wł.) — prawdomówny, człowiek prawdomówny. [przypis edytorski]
³³Veritas odium parit (łac.) — prawda roǳi nienawiść. [przypis edytorski]
³⁴Scypion Afrykański Starszy (– p.n.e.) — rzymski wóǳ z okresu II wo ny punickie , zwyciężył Hannibala w bitwie pod Zamą, która przesąǳiła o klęsce Kartaginy w rywalizac i z Rzymem. [przypis edytorski]
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luǳkich, ak bruk Kapitolu od kół triumfalnych wozów”. „Korzystam z na pięknie sze
ulicy i na pięknie szego widoku na świecie” — pisze Pietro do Domenico Bollani, z pałacu, w którym zainstalował się na dobre!
Ledwie pode dę do okna, zaraz oglądam tysiące luǳi i tysiące łoǳi
w goǳinach targowych. Przede mną atki rzeźników, kramy rybackie, campo del Mincio, kantory dei Tedeschi, naprzeciw tych ostatnich Rialto, gǳie
tłoczą się śpieszący przechodnie. W gondolach winogrona, w kramach warzywa i ptactwo, na chodnikach całe ogrody. Rzędy pomarańczowych drzew
złocą mi otoczenie pałacu dei Camerlenghi. Gdyby wszystkie zmysły mogły
tak, ak wzrok używać, mo e mieszkanie ra em by się stało.
Zdobywszy sobie ǳięki korsarstwu literackiemu wielki ma ątek, stał się Aretino człowiekiem barǳo ho nym.
Rozrzutność est mi tak wroǳona, ak innym skąpstwo! Przy aciele moi
zabiera ą sobie z mych komnat przedmioty sztuki i drogocenne szaty. Gdy
prze eżdżam w gondoli, na mostach i na chodnikach cisną się pacholęta
i ǳiewczyny, prosząc o sztukę złota! Nigdy nie zapominam o malarzach
i poetach w nęǳy, ako że estem bankierem miłosierǳia. Pieniąǳe, które
od bogatych wyciskam, stokrotnie zwracam ubogim.³⁵
Pod tym względem Aretino nie przesaǳał zupełnie; rozrzutność ego mogła iść w paragon³⁶ li tylko³⁷ z rozrzutnością Leona X, który nigdy dukata w ręku utrzymać nie mógł!
Wśród różnorodnych za ęć i uciech weneckich przystępu e Pietro do pisania poematu
Marﬁsa w guście Ariosta. Miał zamiar wysławiać ród Gonzagów i wyciągnąć stąd odpowiednie korzyści. Tymczasem stosunki z Fryderykiem II zepsuły się; przyczyną z edne
strony były skąpe podarunki księcia, z drugie sprawa z chłopcem Biancchino, ku któremu Aretino zapałał gwałtowną miłością, a którego markiz mu odmówił.
Wskutek takiego obrotu rzeczy poeta odesłał ambasadorowi Mantui genealogie Gonzagów, stanowiące źródło do Marﬁsy, poemat przerobił i poświęcił go późnie margrabiemu del Vasto!
Po stracie łask Fryderyka Mantuańskiego Aretino, znalazłszy się w kłopotach ﬁnansowych, snu e fantastyczne i awanturnicze pro ekty, żali się ckliwie, że w o czyźnie ocenić
go nie umie ą, i raz po raz rozgląda się za nowym mecenasem. Z opres i ratu e pisarza
król ancuski, Franciszek I³⁸, posyła ąc mu łańcuch symboliczny, spleciony ze złotych
ęzyczków z napisem: Lingua eius loquetur mendacium³⁹.
Aretino oczywiście wysławia króla pod niebiosy, co mu ednak nie przeszkaǳa w krótkim przeciągu czasu⁴⁰ przerzucić się na stronę Karola V⁴¹, skoro tylko cesarz naznaczył
mu roczną pens ę w kwocie dwustu skudów⁴².
W Wenec i zbliża się Aretino z Tyc anem. Ukochanie miasta, zna omość malarstwa,
wza emność usług — oto węzeł, który ich łączy. Pietro przysparza malarzowi klientów,
wśród których zna du e się Karol V i książę Urbino, i rozgłasza ego sławę po całym
świecie. Wkrótce utworzyło się koło przy aciół, do którego prócz Aretina i Tyc ana należał
Sansovino, wǳięczny lutnista — Sebastian del Piombo i drukarz Marcolini, nadworny
wydawca Pietra, uwieńczony późnie w Ragionamento delle corti. Wenec a podówczas była
miastem drukarni, a druk, ta naturalna broń Aretina, znalazła mu się pod ręką.
Potężny wpływ i znaczenie pisarza dosięga swego szczytu w lalach –, wskutek różnych sprzy a ących okoliczności politycznych i ogłoszenia drukiem zbioru listów.
³⁵Rozrzutność jest mi tak wroǳona (…) stokrotnie zwracam ubogim — Aretino P. Lettere I, . [przypis
tłumacza]
³⁶iść w paragon (daw.) — iść w zawody; dorównywać. [przypis edytorski]
³⁷li tylko — konstrukc a z partykułą li, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
³⁸Franciszek I (–) — z gałęzi orleańskie Walez uszy, król Franc i od . [przypis edytorski]
³⁹Lingua eius loquetur mendacium (łac.) — ęzyk ego głosi kłamstwo. [przypis edytorski]
⁴⁰w krótkim przeciągu czasu — ǳiś popr.: w ciągu krótkiego czasu. [przypis edytorski]
⁴¹Karol V Habsburg (–) — od  król Hiszpanii ( ako Karol I), od  cesarz rzymsko-niemiecki;
abdykował w . [przypis edytorski]
⁴²skud — daw. złota lub srebrna moneta bita we Włoszech. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



W roku  wyrusza Aretino wraz z delegac ą na powitanie cesarza Karola, wraca ącego z Włoch do Niemiec. Wówczas to na błoniach Peschiery spotkał Pietra na wyższy
zaszczyt i triumf. Karol przywitał się z nim naǳwycza nie serdecznie i poprosił, aby zechciał mu towarzyszyć w podróży po prawe ręce. Dumny cesarz i sprytny pamﬂecista
cwałowali tedy⁴³ razem, a fakt ten w oczach współczesnych nową aureolą otoczył postać
znanego pisarza.
W tym też czasie Aretino goǳi się z dworem papieskim. Pier Luigi Farnese poleca
go papieżowi Pawłowi III⁴⁴, prosząc o kapelusz kardynalski dla swego protegowanego.
Starania okazały się ednak bezskuteczne, a Pietro, chcąc zatuszować despekt⁴⁵, płynący
z odmowy, twierǳił potem, że sam godność mu oﬁarowywaną odrzucił. W  r. zaczął
się pontyﬁkat Juliusza III⁴⁶, kardynała del Monte, pochoǳącego z Arezzo, a więc współziomka Aretina. Poeta uradowany, pełen złotych naǳiei, śle do Rzymu sonety i listy
i cieszy się, słysząc, że prałaci i kardynałowie unoszą się nad nim ako nad wiernym sługą Kościoła, który w czasie ogólnego zachwiania się wiary zawsze katolicyzmowi wierny
pozostawał.
Papież naznacza Aretina cavaliere di S. Pietro⁴⁷ i obdarowywa go sumą tysiąca złotych
koron. W  roku poeta w towarzystwie księcia Urbino przybywa na czas krótki do
Rzymu. Podróż była ednym wielkim, triumfalnym pochodem. Juliusz III ucałował go
na powitanie i przy mował po królewsku. Jednakże kapelusz kardynalski ominął Aretina
i tym razem. Zawieǳiony w swoich naǳie ach Pietro wrócił więc do Wenec i, aby tam
w spoko u i dostatku używać ostatnich lat życia.
W pałacu Loredan, naprzeciwko kościoła San Silvestro, mieszkała kurtyzana, Angela Zafetta, dawna przy aciółka Aretina, które do końca wiernym pozostał. Przesiadywał
u nie poeta całymi dniami, a nie ednokrotnie sprowaǳał ze sobą Tyc ana, opata Vassalo lub innych godnych kamratów. Z dawnego rozpustnika i awanturnika pozostał tylko
smakosz i niesłychany obżartuch. Angela, zna ąc gust przy aciela, wydawała doskonałe przy ęcia. Przy suto zastawionym stole dwa artyści w towarzystwie stare kurtyzany
dysputowali gorąco, co prawda, uż nie o piękności kobiet i bożku Amorze⁴⁸, ale o ewangeliach świętego Marka, sprawach Kościoła i innych goǳiwych historiach.
Aretino umarł w roku , tknięty paraliżem, uniknął więc śmierci, aką mu przepowiadał Berni:
L’Aretin per Dio grazia è vivo e sano
M’al mostaccio ha fregiato nobilmente
E piu colpi ha che dita in una mano. ⁴⁹
Wraz z pisarzem zeszła do grobu i ego sława. Umilkło słowo, na dźwięk którego
truchlał cały świat, wspaniałe apoteozy okazały się przesadą i kłamstwem, wrogie podania
i legendy słusznie i niesłusznie zaczęły szarpać ego imię.
Na tle epoki rysu e się ednak potężnie na wskroś nowoczesna indywidualność Aretina, w które prądy schyłkowego Renesansu znalazły swe na pełnie sze i na wszechstronnie sze oǳwierciedlenie.
Powiadam, że esteś synem Boga, ale iżby mi mnichy, psalmy mamroczące, nie przyganiały, doda ę ograniczenie, że Bóg est na wyższą prawdą na
niebie, a ty na ziemi. Jedna tylko Wenec a est godnym ciebie mie scem pobytu, albowiem ty esteś ozdobą ziemi, skarbem morza, sławą nieba. Jesteś
czarą złotą o kamieniach szlachetnych, którą należałoby złożyć na ołtarzu
⁴³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁴Paweł III, właśc. Alessandro Farnese (–) — papież od , zapoczątkował reformy w Kościele, zwołał
sobór trydencki (); uprawiał nepotyzm: dwóm swoim nastoletnim wnukom nadał godności kardynalskie,
dla syna utworzył z terenów Państwa Kościelnego księstwo Parmy i Piacenzy. [przypis edytorski]
⁴⁵despekt — urażenie czy egoś honoru. [przypis edytorski]
⁴⁶Juliusz III, właśc. Giovanni Maria Ciocchi del Monte (–) — papież od ; mecenas nauki i sztuki.
[przypis edytorski]
⁴⁷cavaliere di S. Pietro (wł.) — kawaler św. Piotra. [przypis edytorski]
⁴⁸Amor (mit. rzym.) — bóg miłości. [przypis edytorski]
⁴⁹L’Aretin per Dio grazia (…) in una mano — Aretino z łaski Boga est żywy i zdrowy./ Ale mordę ma
wspaniale ozdobioną./ Więce dostał razów niż ma palców u ręki. [przypis tłumacza]
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przena świętszym kościoła św. Marka w ǳień Wniebowstąpienia Pańskiego. Jesteś podporą, esteś światłem, pochodnią i blaskiem Kościoła naszego!
Gdyby Kościół mógł mówić, zapewniłby ci na wspanialsze dochody w tych
słowach: Dawa cie Aretinowi, który mnie wywyższa, oświeca i czci, który
ednoczy w sobie bystrość Augustyna z moralnością Grzegorza, głębokość
myśli Hieronima z pięknym stylem Ambrożego⁵⁰. Mówię to a nie sam tylko, ale tak wyzna ą wszyscy, twierǳąc, że esteś nowym Pawłem, co imię
Boga mięǳy króle roznosił, nowym Janem Chrzcicielem, co śmiało chcąc
świat poprawić, wytykał mu ego złości, nieprawości i obłudę; nowym Janem Ewangelistą, co dobrych wychwalał, podnosił i oczyszczał⁵¹.
W ten sposób pisze do Aretina eden z dosto ników kościelnych, a ego styl panegiryczny, niesmaczne pochlebstwa i szumne superlatywy nie są byna mnie niczym
wy ątkowym.
Jednakże wszystkie te pochwały, godności i tytuły nie zadowalały pisarza, eśli prócz
nich nie otrzymywał barǳie „konkretnych” dowodów życzliwości i pamięci! Pietro korespondu e z każdym, nawet z admirałem sułtana — Barbarossą⁵², gdy tylko spoǳiewa
się, że coś otrzyma! Na dworach książęcych grasu ą ego agenci, którzy tropią grubszą
zwierzynę i poucza ą, ak ą usidlić należy. Pietro Vergerio rekomendu e mu w tym celu
kardynała trydenckiego; Niccolo Franciotti donosi, że na dworze perskim mówi się o nim
ako o półbogu! Niechby zechciał tylko eden list napisać, fatyga opłaci się na pewno!
Kto przysyła podarunki, wynagraǳa ąc zasługi (virtù) Pietra, ten est wielki i szlachetny, pochwała zna du e się w stosunku wprost proporc onalnym do cenności daru;
w zamian za pieniąǳe poeta rozda e sławę.
„Unieśmiertelnię wasze imię — mówi on, zwraca ąc się do Antonia da Leyva —
skoro tylko dawać mi bęǳiecie na chleb, w przeciągu tych marnych dwuǳiestu lub
trzyǳiestu lat, akie mi eszcze do życia pozosta ą”⁵³. „Jakież posągi ze srebra lub złota,
nie mówiąc uż o posągach z brązu lub marmuru, mogą się równać z pomnikami, które wzniosłem papieżowi Klemensowi, cesarzowi Karolowi, królowe Katarzynie i księciu
Francesco Maria; są one wieczne ak słońce!”⁵⁴.
I eszcze cynicznie od humanisty Filelfa przyzna e, że pisze dla pienięǳy, że „nie
sława, ale konieczność zarobkowania” zmusza go do „psucia papieru”, przy tym mało się
trapi tym, że łże, „chwaląc tych, którzy zasługu ą na naganę”.
Pochlebstwa Aretina są wprost obrzydliwe, komplementy, rozdawane na prawo i na
lewo, wyda ą się nam ǳiś niesmaczną humorystyką, a ednak współczesnym podobały się
one ogromnie.
Ten potok zdań napuszonych i słów panegirycznych mile łechtał słuch możnowładców, pochwały ceniono tym barǳie , im więce obawiano się paszkwilów Aretinowskich,
„ǳięki którym ta emnice sypialni i prywatnego życia stawały się wiadome całemu światu”. Nazywano go tedy: raro, divinissimo, adorando⁵⁵; Giovanni Medici mówi o nim, ak
o miracolo di naturo⁵⁶ Książę Giudobaldo z Urbino podpisu e się w listach: amorevol vostro, come ﬁgliuolo⁵⁷, a hrabia Massiniamo Stampa chce, aby Pietro patrzał na niego, ako

⁵⁰bystrość Augustyna z moralnością Grzegorza, głębokość myśli Hieronima z pięknym stylem Ambrożego — Augustyn z Hippony (–): ﬁlozof i teolog chrześcĳański, polemista, czołowy autorytet teologii, eden z tzw.
o ców oraz doktorów Kościoła; Grzegorz z Nazjanzu (ok. –): patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła, słynny ze swoich mów; Hieronim ze Strydonu (ok. –): tłumacz Biblii na łacinę, autor komentarzy
biblĳnych i polemicznych pism teologicznych; Ambroży z Mediolanu (ok. –): o ciec i doktor Kościoła,
autor licznych traktatów teologicznych. [przypis edytorski]
⁵¹Powiadam, że jesteś synem Boga (…) co dobrych wychwalał, podnosił i oczyszczał — Lettere scritte al sign.
Aretino. [przypis tłumacza]
⁵²Hayreddin, zwany w źródłach zach. Barbarossa (–) — turecki korsarz, od  admirał ﬂoty Imperium Osmańskiego. [przypis edytorski]
⁵³Unieśmiertelnię wasze imię (…) do życia pozostają — Aretino P. Lettere I, . [przypis tłumacza]
⁵⁴Jakież posągi (…) są one wieczne jak słońce! — Aretino P. Lettere IV, . [przypis tłumacza]
⁵⁵raro, divinissimo, adorando (wł.) — rzadki, na barǳie boski, uwielbiony. [przypis edytorski]
⁵⁶miracolo di natura (wł.) — cud natury. [przypis edytorski]
⁵⁷amorevol vostro, come ﬁgliuolo (wł.) — twó kocha ący, ak syn. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



na swego syna i sługę⁵⁸. Aretino miał się za obrońcę uciśnione lub niedocenione cnoty
i zasługi:
„Luǳie szlachetni powinni mnie kochać, ponieważ nie szczęǳiłem nigdy krwi (?),
walcząc w obronie cnoty, która ǳiś ǳięki mnie pĳe ze złotych pucharów, ubiera się
w kle noty, posiada orszaki sług ak królowa i est czczona niby bogini”⁵⁹. Nie było pióra
potężnie szego niż pióro Pietra: „miało ono moc grzebania żywych i wskrzeszania zmarłych”.
Pisarz wywierał ogromny wpływ na opinię publiczną, z ego zdaniem liczyła się polityka, on zaś sam, nie ma ąc żadnych politycznych przekonań, w czasie wo en mięǳy
Franciszkiem I a Karolem V odgrywał rolę dwuznaczną i zdraǳał wczora szych sprzymierzeńców dla nowych protektorów. Tylko w stosunku do kurii rzymskie zachował stałą,
niewzruszoną nienawiść.
Z czasów rzymskich pochoǳi prognostyk na rok  Judicio di maestro Pasquino, quinto ewangelista, satyra na papiestwo, która wywołała burzę gniewu na dworze ostatniego
Medyceusza; z czasów weneckich słynna frottola uliczna Pax vobis⁶⁰, wyszyǳa ąca armię
papieskie ligi ako zbieraninę na podle szych tchórzów, rozbó ników i złoǳiei. Klemens
VII, czyta ąc ą, miał się rozpłakać z boleści.
O śmiałości słowa i złośliwości ęzyka nie można sąǳić li tylko z ǳieł, które Aretino
do druku przeznaczył, a które schlebia ąc, miały mu zyskiwać nowych przy aciół i nowe dochody. Okresem złośliwego paszkwilu były właściwie młode lata pisarza, kiedy to
messer⁶¹ Pasquino przemawiał nieustannie na placu rzymskim.
Łacińska poez a renesansowa była poez ą panegiryczną, wysławiała różne osobistości,
zapomina ąc o opiewaniu wewnętrznego i zewnętrznego świata! Humaniści w zamian za
złoto unieśmiertelniali imiona swych protektorów, a potęga ich i znaczenie wzrosły do
tego stopnia, że patrzono na nich ako na równych książętom lub królom!
Przekonanie humanistów o swe wielkie wartości, ich pompatyczność i koturnowość
oǳwierciedla się na lepie w epistolograﬁi.
Poggio, Francesco Barbaro, Filelfo, Campano opublikowali zbiory swoich listów, które czytane były chciwie, ako arcyǳieła stylu i klasyczne łaciny.
Wiǳimy więc, że w ǳieǳinie epistolograﬁi Aretino nowatorem nie był. Ale błyskotliwość pióra, obﬁtość treści, znakomitość osób, z którymi korespondował, czynią go
na wybitnie szym przedstawicielem tego oryginalnego, literackiego roǳa u.
*
Arioslo, Bibbiena i Machiavelli stworzyli komedię włoską w wieku XVI. Niezliczeni
naśladowcy albo szli ich śladami, albo też wzorowali się na pisarzach klasycznych: Terenc uszu lub Plaucie.
Ani w swe tragedii Orazia, ani w komediach Aretino nie stał się niewolniczym naśladowcą teatru starożytnego, a mierna zna omość literatury antyczne wyszła mu tuta
na dobre. W ǳiełach scenicznych prze awia się talent bu ny, ale pozbawiony wszelkie
artystyczne dyscypliny, komedie są budowane bez planu, bez głębsze reﬂeks i, nie znać
na nich świadome pracy i twórczego wysiłku, za to typy nakreślone paroma charakterystycznymi rysami są świetne. Przemawia ą do nas dworzanie, chełpliwi wo acy, oszukani
amanci, głupcy, ma ący się za uczonych, ra furki⁶² i kurtyzany, osoby wprost z ulic Wenec i i Rzymu przeniesione do literatury.
Pod względem scenicznym na udatnie sza komedia Aretina: Il Marescalco est właściwie farsą. Książę mantuański, chcąc zażartować sobie ze swego marszałka, zaprzysięgłego
wroga płci piękne , każe mu się ożenić. Biedny marszałek musi wypełnić wolę tyrana
i w przedǳień ślubu przy mu e życzenia od całego dworu. Stara ra furka przedstawia mu
⁵⁸hrabia Massiniamo Stampa chce, aby Pietro patrzał na niego, jako na swego syna i sługę — Lettere scritte al
sign. Aretino , . [przypis tłumacza]
⁵⁹Luǳie szlachetni powinni mnie kochać (…) jest czczona niby bogini — Aretino P. Lettere I, . [przypis
tłumacza]
⁶⁰Pax vobiscum (łac.) — pokó z wami. [przypis tłumacza]
⁶¹messer (wł.) — pan. [przypis edytorski]
⁶²rajfurka (daw.) — pośredniczka prostytuc i; stręczycielka. [przypis edytorski]
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małżeństwo ako ra ziemski, ale żonaty Ambrogio, przez którego przemawia gorzkie doświadczenie, odmalowu e panu młodemu całą ohydę kobiet, ich podłości i zdrady, stylem
podobnym do stylu Boccaccia⁶³ w ego Labiryncie miłości.
W końcu ślub się odbywa, małżonkowie cału ą się, a oblubienica, zrzuciwszy zawo e
weselne, okazu e się paziem książęcym Karolem z Fano.
Komedia była napisana eszcze za czasów mantuańskich; wszystkie prawie osoby, ak
Fryderyk, Hipolit, Calandria i Giulio Romano, są historyczne, co oczywiście zwiększało
zainteresowanie słuchaczów i sukces ǳieła.
W Cortigianie autor napada na rozwiązłość i zepsucie kurii rzymskie . Komedia składa
się z dwóch fabuł, dwóch uscenizowanych nowel: Głupi Sieneńczyk, messer Maco, wmówiwszy w siebie, że est wielkim poetą, przybywa do Rzymu po kapelusz kardynalski.
Malarz Andrea poucza go, ak się ma zachowywać, i przy sposobności malu e mu niezbyt
ponętny obraz Watykanu! Równolegle do te akc i rozwĳa się akc a druga: Pewien neapolitańczyk, messer Parabolano, zapałał namiętnością do piękne Liwii. Sługa Rosso, chcąc
zaspokoić żąǳę swego pana, przy pomocy stare kurtyzany Alvigii wieǳie go miast⁶⁴ do
ukochane , do żony piekarza Togni. Stary amant, dowieǳiawszy się post factum⁶⁵ o całe
prawǳie, śmie e się z wyplatanego sobie ﬁgla, a piekarz przy mu e żonę z powrotem per
buona e per bella⁶⁶.
Malarze: Andrea, Rosso i Sieneńczyk Maco żyli podówczas w Rzymie, co się zaś
tyczy na lepszego typu komedii, stare dewotki-kurtyzany Alvigii, to posłużyła ona późnie satyrykowi ancuskiemu Mathurin Régnier za wzór do ego typu Macette, roǳone
siostry Tartuﬀa⁶⁷.
Oprócz Marescalco i Cortigiany napisał Aretino eszcze trzy komedie: Ipocrito (),
Talanta () i Filosofo (). Brak mie sca nie pozwala mi tuta na szczegółowsze ich
rozpatrzenie. Nadmienię tylko, że komedia Ipocrito, znana Molierowi, stała się prototypem nieśmiertelnego Świętoszka.
Komedie Aretina, ak i wszystkie ego pisma, powstawały barǳo szybko, prawie na
kolanie. Talanta została napisana w przeciągu dni ośmiu, Cortigiana i Marescalco w dni
ǳiesięć. Hołdu ąc zasaǳie, że głównym źródłem treści dla pisarza powinna być rzeczywistość życiowa, dał nam Pietro w swoich komediach popis spostrzegawczego talentu
i wzbogacił literaturę włoską szeregiem charakterystycznych typów. Szybkość i przypadkowość roboty odbiły się ednak u emnie na całości ǳieł, dlatego też żadne z nich nie
może sobie rościć pretens i do skończone , artystyczne doskonałości.
*
Kronikarz Sanudo da e nam bogate materiały do życia obycza owego Wenec i. W roku  na   mieszkańców w tym mieście było   kurtyzan. Senat wenecki
w swych aktach nazywa e le nostre benemerite meretrici⁶⁸, będąc widocznie dumny z tego
roǳa u obywatelek.
Oprócz Wenec i stolicą nierządnic był Rzym, szczególnie za Aleksandra VI, którego
pontyﬁkat (–) uchoǳił za „złoty czas niemoralności”.
Wiele wykształconych kurtyzan nadawało ton w towarzystwach. Do nich należała
Veronica Franco, kochanka Henryka Walez usza, późnie szego króla polskiego, słynna
poetka Tulia d’Aragona, przy aciółka Aretina Angela Zafetta, rzymska Madrema, zna ąca
na pamięć Petrarkę⁶⁹, Boccaccia i niektórych autorów starożytnych, oraz wiele innych:
que non publice, sed secreto cum quinque vel sex eorum exercent artiﬁcium⁷⁰.
⁶³Boccaccio, Giovanni (–) — włoski pisarz okresu renesansu, znany zwłaszcza ze zbioru nowel Dekameron. [przypis edytorski]
⁶⁴miast (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁶⁵post factum (łac.) — po fakcie. [przypis edytorski]
⁶⁶per buona e per bella (wł.) — z powodu dobra i piękna. [przypis edytorski]
⁶⁷Tartuﬀe — główny bohater komedii Moliera Świętoszek. [przypis edytorski]
⁶⁸nostre benemerite meretrici (wł.) — nasze czcigodne nierządnice. [przypis edytorski]
⁶⁹Petrarca, Francesco (–) — włoski poeta; zasłynął cyklem wierszy miłosnych, głównie sonetów,
poświęconych Laurze, które tożsamość pozosta e nieznana. [przypis edytorski]
⁷⁰que non publice, sed secreto cum quinque vel sex eorum exercent artiﬁcium (łac.) — które nie publicznie, lecz
w ta emnicy z pięcioma czy sześcioma swoich praktyk dokonu ą. [przypis redakcy ny]
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Nikt lepie od Aretina nie znał życia ǳiewek ulicznych, nikt nie oǳwierciedlił w literaturze tak świetnie wulgarne rzeczywistości i niemoralności luǳi Renesansu. Dialogi
były starym roǳa em literackim, uświęconym przez tradyc ę artystyczną, dlatego też Aretino na brak wzorów skarżyć się nie mógł. Dość wspomnieć Lozanę Delicada, doskonałe
źródło do poznania obycza owości Rzymu w pierwsze połowie wieku XVI. Bohaterka
Lozany barǳo przypomina Aretinowską Nannę i scharakteryzowana est podobnymi
słowami: „paple, co e ślina na ęzyk przyniesie”.
Poeta, idąc śladami Boccaccia, poǳielił swe ǳieło na trzy dni. Wydawca Ragionamenti z roku , pod pseudonimem Barba Grigia, usiłu e dowieść, że pisma tego roǳa u są barǳo pożyteczne dla obycza owości, ponieważ przedstawia ą występki w całe
ich nagości, a pewien znakomity teolog z Lyonu oświadcza, iż posługiwał się Dialogami
„boskiego” Pietra, pisząc swe ǳieło o spowieǳi.
Mie scem rozmów est Rzym; stara ra furka i kurtyzana Nanna nie może się zdecydować, co zrobić z dorasta ącą córeczką Pippą. Dla młode ǳiewczyny otwiera ą się trzy
możliwości: klasztor, małżeństwo lub służba Wenerze. Z własnego doświadczenia zna
Nanna wszystkie te trzy drogi żywota i podczas trzech dni gawęd opisu e swo e przeżycia
przy aciółce Antonii. Są to dialogi: Życie mniszek, Życie mężatek i Życie kurtyzan.


Cóż ci dokucza, Nanno? Wyglądasz, akbyś się octu napiła. Czy to przystoi tobie,
która światem rząǳisz?


Światem? Phi!…


A zapewne, że światem! Co innego, gdybym to a zaczęła nos na kwintę spuszczać, a,
biedna, podstarzała gamratka⁷¹, na którą nikt uż nie leci krom⁷² Francuzów. Tego towaru
nigdy mi nie zbraknie! Jestem biedna, ale dumna! Jeśli powiem o sobie, że estem łasa na
słodycze, to doprawdy nie bęǳie to grzechem wobec świętego Ducha.


Mo a na droższa kumo! Każdy człek ma swego mola, co go gryzie. Nieraz ciężkim
strapieniem est to, co luǳie uważa ą za szczęśliwość na wyższą, są także zmartwienia,
o których się ﬁlozofom nie śniło. Ach! Wierza mi, wierza , ta nasza ziemia to eden
padół płaczu i zgrzytania zębów.


Tak, padół płaczu, ale dla mnie, nie dla ciebie, któraś się w czepku roǳiła. Na ulicach
i na placach, we wszystkich szynkach i zamtuzach⁷³, nic tylko wszęǳie słychać: Nanna
i Nanno, siak i tak! W twoim domu ściany trzeba rozwalać, aby się goście pomieścić mogli.
I cały Rzym tańczy dookoła ciebie taniec murzyński niby Węgrzy podczas ubileuszu.


Zapewne, zapewne! Ale mimo to dużo mi do szczęścia braknie. Wiesz, czasem mi
się zda e, że estem młodą, uroǳiwą białogłową⁷⁴ i że okrutnie wygłoǳona sieǳę przy
zastawnym stole, bo ąc się eść ze wstydu, chociaż wiem, że kuchnia i piwnice są pełne.
O , tak, tak, kumo, nie wszystko złoto, co się świeci! O , tak, tak!


Wzdychasz?


Naturalnie, że wzdycham!
⁷¹gamratka (daw.) — kobieta lekkich obycza ów. [przypis edytorski]
⁷²krom a. okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁷³zamtuz (daw.) — dom publiczny. [przypis edytorski]
⁷⁴białogłowa (daw.) — kobieta. [przypis edytorski]
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O , nie wzdycha , nie wzdycha ! Bacz lepie , aby kochany Pan Bóg nie zesłał ci czegoś
takiego, nad czym naprawdę warto by było powzdychać.


Wierza mi ednak, że w troskach moich nie ma ani krzty przesady. Pomyśl tylko!
Mo a Pippa skończy niedługo szesnaście wiosen, a musi przecież czymś zostać na świecie.
A tu mi eden prawi: „Zrób z nie mniszkę! Zaoszczęǳisz lwią część posagu, a prócz tego
przybęǳie eszcze edna święta w kalendarzu”. A znów inny: „Za mąż ą wyda . Jest diablo
bogata i małe zmartwienie, że ci trochę mieszek schudnie”. Trzeci znów doraǳa, aby
z nie , nie mieszka ąc⁷⁵, kurtyzanę zrobić. „Jeśli szczęście dopisze, kurtyzana wnet wielką
damą stać się może. A z tym, co ty masz i co ona swym wǳięcznym przyroǳeniem
zarobi, królową być może”. Jednym słowem całkiem mnie zbili z pantałyku! Ot, wiǳisz,
i Nanna ma swo e asunki⁷⁶!


Ach, ale takie troski tylko łechcą przy emnie! Akurat ak ktoś, kto ma trochę parchów⁷⁷; wieczorem do domu przy ǳie, ściągnie pończochy i z głębokim ukontentowaniem pococha się⁷⁸ trochę. Troską nazywam, ak co ǳień ceny na chleb do góry skaczą,
męką est okrutną, że wino z goǳiny na goǳinę droże e, serce się krwawi, że czynsz
ciągle płacić trzeba, a ak przy ǳie dwa, trzy razy na rok drzewa kupić, to ci się naprawdę
bebechy w żywocie przewraca ą. Krosty i wrzody goić się nie chcą i człek z tych zmartwień
siwie e. Że też sobie głowę podobnymi faramuszkami⁷⁹ zaprzątasz!


Czemu się tak ǳiwu esz?


No, przecież esteś uroǳona i wychowana w Rzymie. Z zawiązanymi oczami powinnaś
tedy⁸⁰ wieǳieć, ak masz Pippę pokierować. Gada że, nie byłaś mniszką?


Owszem!


Nie miałaś późnie męża?


Miałam!


Nie byłaś gamratką?


Byłam!


I nie masz dość rozumu, aby z tych trzech stanów na lepszy wybrać?


Jak cię kocham, tak nie!


A dlaczego?


Albowiem takie mamy teraz psie czasy, że uż ani mniszkom, ani mężatkom, ani
gamratkom nie powoǳi się tak ak drzewie ⁸¹.
⁷⁵nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁷⁶frasunek (daw.) — zmartwienie. [przypis edytorski]
⁷⁷parch — strup na skórze wywołany chorobą grzybiczą. [przypis edytorski]
⁷⁸cochać się — czochrać się, drapać się. [przypis edytorski]
⁷⁹faramuszki — błahostki, drobnostki. [przypis edytorski]
⁸⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸¹drzewiej (daw.) — dawnie . [przypis edytorski]
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Ha, mo a droga, fortuna kołem się toczy. Ale wiesz co? Może byś mi tak opowieǳiała,
ak to za dawnych, dobrych lat żyło się mniszkom, mężatkom i kurtyzanom? A a ci
przysięgam na owe siedem kościołów, które obe dę w na bliższy post, że eśli mi wszystko
opowiesz, w czterech słowach zakonkludu ę, czym ma zostać two a pociecha. Przecież nie
z ednego pieca chleb adłaś? Powieǳ zatem, czemu nie chcesz przyzwolić, aby two a córka
mniszeczką została?


Ho, ho, wiem ci a uż dobrze, dlaczego‼


Otwórzże wreszcie gębę na dobre! Patrza ! Wszak to ǳisia ǳień nasze patronki,
święte Magdaleny. ǲień to dla nas barǳo uroczysty. Mam na trzy dni chleba, wina
i węǳonego mięsiwa w zapasie!


A nie łżesz?


Klnę się na wszystkie świętości!


W takim razie opowiem ci ǳisia o życiu mniszek, utro o życiu mężatek, po utrze
o życiu kurtyzan…

Rozmową ninie szą, otwiera ącą sześć dni dialogów, zaczyna ą się Ragionamenti. Dialog Jak Nanna córeczkę swą Pippę na kurtyzaną kształciła est czwartym z kolei, dale idą
eszcze dwie gawędy dodatkowe: O łajdactwach męskich i O stręczycielstwie.
W dialogach Aretina przed oczami czytelnika przesuwa ą się przedstawiciele różnych
nac i: est więc ho ny Francuz, skąpy Hiszpan, gruboskóry Niemiec, są różne plemiona
włoskie: rozrzutni Wenec anie, chełpliwi Neapolitańczycy, blagierzy-Rzymianie, fanfaroni z Florenc i i głuptasy ze Sieny. A dale całe szeregi typów odmalowanych w słowach
barǳo dosadnych: wielcy panowie, rozrzutnicy, dusigrosze, zazdrośnicy, namiętni starcy, żółtoǳioby, obłudnicy, bigoci, no i oczywiście mnisi.
Ze słów Nanny pozna emy charaktery, upodobania i moralność luǳi Odroǳenia,
a z wielu aluz i i dyktery ek czerpiemy przyczynki historyczne do Rzymu Leona, Hadriana,
Klemensa i do Sacco di Roma (splądrowania Rzymu w  r.).
Aretino w swych Ragionamenti⁸² wspomina nie ednokrotnie, że przedstawia społeczeństwo takim, akim ono było w istocie, i że nie ego est winą, „iż obraz obycza ów
wypada fatalnie”. Czyta ąc dialogi, musimy pamiętać nieustannie, że napaści na klasztory
i na duchowieństwo nie są napaściami na religię; Pietro był człowiekiem głęboko wierzącym, spowiadał się co tyǳień i pozostawił po sobie także ǳieła ascetyczno-religĳne⁸³.
Pod względem „niemoralności” Aretino nie est wcale gorszym od innych pisarzy;
o ciec prozy włoskie Boccaccio też nie uzna e ﬁgowego listka; noweliści, ak Matteo
Bandello i Firenzuola, przyzwoitością nie grzeszą; co się zaś tyczy życia klasztornego, to
nie aki messer Masuccio, „spec alista od mnichów”, powypisywał na nich takie okropności, że wobec ego utworów Aretino niewiniątkiem się wyda e.
Komediowe zacięcie Ragionamenti, humor, werwa i żywość stylu zapewniły dialogom
trwałą sławę. W wieku XVI drukowano e we Włoszech kilkakrotnie i tłumaczono na
ęzyki: hiszpański, ancuski i angielski.
Pisma „boskiego” Pietra wywołały całe ro e naśladowców, wszetecznie szych od samego mistrza.
⁸²Ragionamenti — skandalizu ące dialogi renesansowych kurtyzan, autorstwa Aretina. [przypis edytorski]
⁸³pozostawił po sobie także ǳieła ascetyczno-religĳne — Umanità di Christo, Parafrasi sopra i sette salmi della
penitenza di David, Alla somma bontà di Giulio III ponteﬁce: Vita di Maria Vergine, Vita di s. Catarina Vergine,
Vita di Tommaso a Aquino. Bezwartościowe prace hagiograﬁczne Aretina, pisane napuszonym, barokowym
stylem, powstały w celu przypodobania się kurii i zdobycia kardynalskie godności. [przypis tłumacza]
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Dopiero Tasso w Minturno, zerwawszy z tradycy nymi sprośnościami, nazwał miłość,
w sensie platońskim, siłą duchową, która wszystko tworzy i świat pięknością ożywia.
*
Aretino ako pisarz stoi na przełęczy dwóch światów: zmierzcha ącego Odroǳenia
i naroǳić się ma ącego baroku. Treść ǳieł sprzęgnięta est organicznie z epoką poprzednią, forma zaś mocno trąci kwiecistą napuszonością szkoły poetów: Tebaldea, Seraﬁna
i Bernarda Accolti, improwizatora na dworze papieskim, którego Aretino naǳwycza nie
cenił ako wyrocznię dobrego smaku i stylu.
Liryka włoska XVI wieku z małymi wy ątkami była naśladownictwem Petrarki. Autor
sonetów do Laury, ubóstwiany i komentowany pedantycznie, stał się niedoścignionym
wzorem doskonałości dla tych pisarzy, których szereg otwiera Bembo, Girolamo Molino,
Domenico Veniero i Francesco Maria Molza.
Aretino, nie cierpiący niewolnictwa literackiego, nazywa ący poez ę „wesołym kaprysem przyrody”, miał ednak wiele wspólnego z manierą liryków współczesnych. Metafory,
alegorie, napuszoność, nienaturalność, pogoń za oślepia ącą oryginalnością, wszystko to
złożyło się na ów styl, który nazwano nieprzy acielem płuc, nemico del pulmone, ako że
rozwlekłych zdań w żaden sposób nie można wypowieǳieć ednym ciągiem!
A ednak ten barokowy pisarz zwał się obrońcą „rozumu i natury”, odnowicielem
ęzyka ludowego, lingua volgare, źródłem bezpośredniości i prostoty w sztuce, „która
wymaga tylko natchnienia, kałamarza, pióra i czystego papieru”.
Nieuk-Aretino za ął wybitne mie sce w literaturze ǳięki zdolnościom wroǳonym
i w poczuciu swe pisarskie rasy garǳił szperaczami, scholarami⁸⁴, gramatykami, „tą całą
ciżbą pedantów, co włos na a u rada by wynaleźć”.
Każdy, kto patrzy na świat „przez pyły bibliotek”, kto ślęczy nad komentarzami, kto
studiu e łacinę lub grekę, est dla Aretina znienawiǳonym „pedantem”, idiotą, „stara ącym się daremnie o nieśmiertelność”.
Ale śmie ąc się z Petrarki, zachwycał się ednocześnie Pietro utworami Bemba, pedanta Trissino nazywał „duszą sławy” i hołdował moǳie współczesne , chociażby tylko
w niezdarnych i mglistych kanconach⁸⁵, wysławia ących miłość platońską ku Angeli Sirena, „nowe Beatryczy” i „Laurze”.
Nie pierwsza to i nie ostatnia sprzeczność; teoria i praktyka odǳielnymi choǳiły
drogami, bowiem dla zasad i kanonów żywił Aretino głęboki wstręt i pogardę.
Należy brać życie po prostu, używać, gǳie można i dopóki można, a wszystkie katechizmy, ideały, wszystkie rozmyślania de natura rerum⁸⁶, pozostawić pedantom lub
ascetom.
Przywile em luǳi talentu winno być życie radosne i bu ne, życie niekładące tamy
instynktom, zachciankom i żąǳom wybu ałe osobowości. „Trzeba ǳielnie grzeszyć, lecz
tęgo wierzyć”. Oto edyne przykazanie Aretinowskie.
Pietro, nie ma ąc żadnych ideałów, namiętnie ednak kochał sztukę. Rozkosze estetyczne były mu równie potrzebne do życia, ak i rozkosze materialne, znał się doskonale
na malarstwie, dawał artystom cenne, fachowe wskazówki i pod wieloma względami
uchoǳił za niewzruszalny autorytet.
Na literaturę patrzył Aretino ak na spekulacy ny środek wyciągania pienięǳy z kieszeni możnowładców; tym samym piórem schlebiał, łgał, przeklinał, łasił się i groził,
pisząc listy pochwalne i szydercze satyry, ǳieła pobożne i rozpustne Ragionamenti.
Że te sprzeczności akoś goǳiły się ze sobą — dość spo rzeć na obraz Wenery obok
obrazu Madonny Tyc ana!
Nie szuka my ednolitości w osobie pisarza i człowieka, nie stara my się podciągać go
pod akiś wspólny mianownik syntezy. Aretino to w edne osobie awanturnik i korsarz
literacki, pochlebca i uomo libero⁸⁷, rozpustnik i idealny kochanek, potwarca duchowień⁸⁴scholar (hist.) — średniowieczny student, uczeń. [przypis edytorski]
⁸⁵kancona (wł.) — pieśń liryczna. [przypis edytorski]
⁸⁶de natura rerum (łac.) — o naturze rzeczy. [przypis tłumacza]
⁸⁷uomo libero (wł.) — wolny człowiek. [przypis edytorski]
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stwa i wierny syn Kościoła, sybaryta i dobroǳie ubogich, literat z musu, a zarazem
prawǳiwy artysta!
Tylko bu na epoka Renesansu mogła wydawać typy podobne!
*
Pierwsze wydanie te książki było rekordem wydawniczym. Tłumacz cieszył się barǳo, wiǳąc wzrost zainteresowania renesansową epoką literatury włoskie . Gdy ednak
z kolei po awiły się ǳieła takie ak Żywot Dantego czy Mandragora, zainteresowanie to
spadło do zera i biblioteka włoska utknęła na kilku pierwszych tomach. Czyżby wypływał
stąd wniosek, że należy przyswa ać literaturze głównie ǳieła obycza owe i że Boy-Żeleński po stokroć ma rac ę, kiedy mówi, że w po ęciu szerokich mas czytelników zostanie
na zawsze nie tyle tłumaczem Balzaka czy Montaigne’a, ile Rabelais’go i Brantôme’a.
Po awienie się książki wywołało swego czasu wiele hałasu i oburzenia. Oburzali się
oczywiście ci, którzy ą na żarliwie czytali, zarzuca ąc autorowi i tłumaczowi pornograﬁę
oraz „pochwalanie nierządu” (?). Z zarzutem tym walczyć nie będę, trudno bowiem po
raz setny powtarzać, że moralność est po ęciem względnym i że luǳie Renesansu z innego punktu wiǳenia patrzyli na „obycza ność” literacką. „Nagana i wytykanie palcem
należy się tym, którzy te rzeczy czynią, nie temu, który e opisu e” — mówi z rozbra a ącą
szczerością nowelista włoski z XVI w. Matteo Bandello.
Roǳimych hipokrytów można by uspokoić zapewnieniem, że ǳieła Aretina, nie wyłącza ąc Żywotów mniszek, sprzeda e się publicznie wszęǳie, że nawet w Rzymie można
e dostać na dworcu kole owym w tanim, popularnym wydaniu, ako lettura amena⁸⁸
do podróży, i że Aretino, tak ak Rabelais, Brantôme, Bandello, Firenzuola, Machiavelli
(Mandragora), Giordano Bruno (Condelaio) czy Bibbiena nie est pornografem.
 Tłumacz

⁸⁸lettura amena (wł.) — przy emna lektura. [przypis edytorski]
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ŻYWOTY KURTYZAN
Wielkiemu kardynałowi
z Trydentu, czcigodnemu
ojcu i wszystkich zbłąkanych
owieczek pasterzowi
najniższy sługa —
Pietro Aretino


Dyskurs mięǳy pewnym laikiem-moralistą a monsignorem⁸⁹, miłośnikiem sztuk i nauk


Cóż tam znów wertu ecie?

   
Ho, ho… spec ały są to, delic e niebywałe! Nowe, swawolne powiastki o kurtyzanach!


Któż est ich autorem? Czy może e wysokość, markiza z Pescary?⁹⁰

   
Traﬁone ak kulą w płot! Nawet wróble na dachu wieǳą, że markiza tylko po to pióro
w inkauście⁹¹ macza, aby opiewać walory swego małżonka, którego zaiste uż na Olimp
wwiodła!


Może więc signora⁹² Veronica z Coreggio księgę tę spłoǳiła?

   
O święty Antoni Padewski!… Gǳie Rzym, a gǳie Krym!… Signora Veronica umysł
swó polerowny i wielkie poez i talenta na inne, goǳiwsze trudy zwykła obracać!


Więc pan Luigi Alamanni⁹³?

   
Luigi wysławia zasługi króla arcychrześcĳańskiego, onego aśnie ącego świecznika
sławy!


Teraz zgadnę na pewno: autorem musi być Ariosto!

   
A niechże wam kat świeci! Przecież Ariosto, syt chwały ziemskie , powędrował uż do
nieba!


Na honor! Wielka to strata dla świata. Rymotwórcą był bowiem wcale wǳięcznym,
a serce miał dobre i ak wosk miękkie!
⁸⁹monsignore (wł.) — tytuł wysokich dosto ników kościelnych we Włoszech. [przypis edytorski]
⁹⁰Vittoria Colonna, markiza z Pescary (–) — poślubiona Ferdynandowi Franciszkowi d’Avalos. Miłość do męża i rozpacz po ego zgonie uczyniła ą poetką. W wierszach swych, pełnych kobiecego wǳięku,
naśladowała Petrarkę. [przypis tłumacza]
⁹¹inkaust (daw.) — atrament. [przypis edytorski]
⁹²signora (wł.) — pani; signore: pan. [przypis tłumacza]
⁹³Luigi Alamanni — uroǳony we Florenc i w roku , zacięty wróg roǳiny Medyceuszów, został wygnany
z Włoch za uǳiał w spisku. Bawił na dworze ancuskim, gǳie powstało ego główne ǳieło Coltivazione, a także
romans rycerski Girone Cortese. [przypis tłumacza]
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Światłość wiekuista niecha mu świeci!


Może więc szlachetny Molza⁹⁴ lub kardynał Bembo⁹⁵, ów opiekun i o ciec Muz, którego winienem był na samym początku wymienić?

   
Ani kardynał, ani Molza. Jeden z nich poci się właśnie nad historią Wenec i, drugi
za ęty est chwaleniem Hipolita Medyceusza!


Całkiem na pewno sprawcą te księgi bęǳie więc pan del Ricci⁹⁶, którego cudowna
komedia zyskała niedawno taki aplauz u cesarza i u O ca Świętego!

   
Pan del Ricci osierocił niestety sztuki piękne i para się teraz smarowaniem recept.


Do kroćset! Zaliż⁹⁷ nigdy nie zgadnę? Po prawǳie to poeci rozmnożyli się teraz niby
heretykowie wszeteczni⁹⁸, wyznawcy onego Lutra przeklętego‼
Gdyby las koło Boccano składał się z samych drzew laurowych, eszcze by gałązek nie
starczyło do uwieńczenia tych wszystkich małp, które naśladu ą Petrarkę⁹⁹ i ślęczą nad
łokciowymi komentarzami. Biedną madonnę Laurę uż chyba w grobie sparło!
A Dante, ten magik, który ednym spo rzeniem wstrzymał trzy ǳikie bestie¹⁰⁰, zaliż nie est też ǳiś nicowany, przewracany, obracany, miętoszony na wszystkie możliwe
strony i sposoby?

   
Święta rac a! Miód wam z gęby płynie! Ale powiem wam całą prawdę! Autorem książki
est boski Pietro Aretino.


Ten bękart Antychrysta, ten wieprz sprośny, ten podły skryba?

   
O, wypraszam sobie takie sądy! Gdyby nawet Pietro był, ak powiada ą, synem ulicznicy, eszcze by stąd nie wynikało, że nie może nosić w sobie królewskie duszy.
Zresztą, czyż nie unieśmiertelnia on imienia króla Franciszka, ku powszechne radości
i pożytkowi ego poddanych?


A któż nie wielbi ego królewskie mości?

   
Zaliż nie opromienia sławą księcia Aleksandra, markiza del Vasto i pana Claudio Rangone, onego kle notu cnoty i rozumu?


Z trzech kwiatów wieńca nie uwĳecie!

⁹⁴Francesco Maria Molza (–) — na wybitnie szy poeta wśród petrarkistów, znawca łaciny, greckiego
i hebra skiego, autor wierszy lirycznych, poez i żartobliwych, stanc i poematu Ninfa Tiberina. [przypis tłumacza]
⁹⁵Kardynał Pietro Bembo (–) — eden z na większych pisarzy i erudytów włoskich XVI wieku, autor
dialogu Asolani, poez i lirycznych, prac ęzykoznawczych i listów. [przypis tłumacza]
⁹⁶Agostino Ricci z Lukki — autor komedii I tre tiranni. Napisał swó utwór, ma ąc zaledwie  lat, późnie zaś
poświęcił się medycynie i został lekarzem na dworze papieskim. [przypis tłumacza]
⁹⁷zaliż (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹⁸wszeteczny (daw.) — nieprzyzwoity, bezwstydny; rozpustny. [przypis edytorski]
⁹⁹Petrarca, Francesco (–) — włoski poeta; zasłynął cyklem wierszy miłosnych, głównie sonetów,
poświęconych Laurze, które tożsamość pozosta e nieznana. [przypis edytorski]
¹⁰⁰Dante (…) jednym spojrzeniem wstrzymał trzy ǳikie bestie — pantera, lew i wilczyca (I pieśń Boskiej Komedii). [przypis tłumacza]

  Żywoty kurtyzan



   
A grabia¹⁰¹ Massiniamo Stampa, a książę Salerno, a książę Francesco Maria, a pan
Diomede Carraﬀa, Livio Liviano, Luigi Gonzaga i tylu, tylu innych?


Prawda, iż Pietro chwali tych wszystkich, którzy na pochwałę zasługu ą! Jego samego
ednak chwalić nie ma za co‼

   
Wiǳę, że wielce dufacie¹⁰² słuszności swych sądów… Potraﬁ to byle głupiec… Ale do
rzeczy! Boski Pietro chciałby, aby cnota była czczona ak bogini i aby cały świat, posiada ąc
natchnienie łaski boże , służył na klęczkach nasze macierzy-Kościołowi, aby ów młotek
heretycki z Wittenbergi¹⁰³ stał się nagle olbrzymim, ciężkim młotem i porozwalał czerepy
zwolennikom arcydiabła Lutra. Chciałby, aby paszcza dwóch tysięcy szatanów schłonęła
wszystkich skąpców wraz z ich uciułanym grosiwem oraz wszystkich aśnie wielmożnych,
którzy o wypełnieniu obietnic zapomina ą. Chciałby, aby stolica świata była tak obycza ną
i skromną, ak Florenc a za czasów tego starego pryka i nuǳiarza Cacciaguidy¹⁰⁴, aby
Watykan stał się znów przybytkiem cnót i aby w Rzymie można było znaleźć choćby
edną, edyną prawǳiwą ǳiewicę.
Pragnąłby też szlachetny Pietro, aby te zakute pały, ci krytycy od siedmiu boleści,
posaǳeni na ogniste rumaki i smagani do krwi kańczugiem¹⁰⁵, nauczyli się wreszcie
rozprawiać o ǳiełach innych i patrzeć z rewerenc ą¹⁰⁶ na to, co cuǳe natchnienie wydało; pragnąłby, aby na kół wbito owych polityków przemądrzałych, a wiercipiętów, co
to nawet niestatek¹⁰⁷ fortuny na swo e dobro obraca ą, zdraǳa ąc króla Franc i dla króla
Hiszpanii, a króla Hiszpanii dla króla Franc i.
Takoż życzyłby sobie ów wielki mąż z Wenec i, aby ci, którzy choǳą po tym padole z wysoko wzniesionymi oczyma, ma ąc się za „naczynia wybrane”, utkwili mocno
nosem we własnych bźǳinach i we własnych smarkach. Na chętnie zasię¹⁰⁸ stałby się
Pietro rydwanem, który by woził wszystkich szlachetnych mężów na świecie, miażdżąc
pod kołami kapcanów¹⁰⁹, hulta ów, hyclów, kurdupli, durni, ełopów, błaznów, półgłówków, obłudników, bigotów, fąﬂi¹¹⁰, papinkarzy, bezwstydników, pyskaczy, rozpustnych
mnichów, gmerków, ra furów¹¹¹, łotrów, pyszałków, oszustów, krasomędrków, szperaczy, scholarów, oćmĳludków, kaprawych mistrzów z Sapienza Capranica¹¹², no i tych
pismaków zatraconych, którzy się mnożyli, mnożą i mnożyć będą przez wszystkie wieki
i we wszystkich kra ach. Takoż chciałby ów „brat książąt i królów”, aby…


Dosyć, dosyć, na Boga! Bo mi od tych nadmiernych pochwał uszy popuchną‼

   
Stosowna to by była kara za to, iż miast¹¹³ za mować się rwaniem zębów, tuczeniem
świń lub akimkolwiek innym podłym rzemiosłem, paku ecie swó natrętny nos do literatury.
Koniec prologu
¹⁰¹grabia — ǳiś: hrabia. [przypis edytorski]
¹⁰²dufać (daw.) — ufać, wierzyć. [przypis edytorski]
¹⁰³młotek heretycki z Wittenbergi — Marcin Luter (–), inic ator reformac i, który w  przybił do
drzwi kościoła w Wittenberǳe swoich  tez przeciwko nadużyciom w Kościele. [przypis edytorski]
¹⁰⁴Florencja za czasów tego starego pryka i nuǳiarza Cacciaguidy — opowieść Cacciaguidy Raj, pieśń XV:
„Florenc a w starym mieszcząca się groǳie. / Skąd e , ak ǳisia , wyǳwaniały wieże. / Podówczas żyła
w skromności i zgoǳie…” [Cacciaguida degli Elisei (ok. –ok.) z Florenc i był krzyżowcem i przodkiem
Dantego; red. WL]. [przypis tłumacza]
¹⁰⁵kańczug — skórzany pleciony bicz z krótką ręko eścią. [przypis edytorski]
¹⁰⁶rewerencja (daw., z łac.) — poważanie, szacunek. [przypis edytorski]
¹⁰⁷niestatek (daw.) — niedostatek. [przypis edytorski]
¹⁰⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁰⁹kapcan — niedołęga, niezdara. [przypis edytorski]
¹¹⁰fąfel — ǳieciak, smarkacz. [przypis edytorski]
¹¹¹rajfur (daw.) — pośrednik prostytuc i; stręczyciel. [przypis edytorski]
¹¹²Sapienza Capranica — Wszechnica Rzymska. [przypis tłumacza]
¹¹³miast (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
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Zaledwie rozedniało, Nanna i Antonia wyskoczyły z łóżek i ęły umieszczać w sporym
koszyku różne spec ały, przygotowane z wieczora.
Rychło też z owym koszykiem na głowie i z omszałą ﬂaszą Corso w ręku ǳiewka
służebna wyprawiła się w drogę, za nią zaś postępowała Antonia, niosąc pod pachą obrus i serwety. Było więc wszystko, czego potrzeba do spożycia posiłku w winnicy! Po
przy ściu na mie sce wyszukały ustronną altankę, koło które przepływał mile szemrzący
strumyczek, i na wielkim kamieniu urząǳiły stół.
ǲiewucha otworzyła koszyk, wyciągnęła zeń na pierw sól, potem złożone serwetki,
a wreszcie i sztućce.
Słońce zaczęło nieźle dopiekać, więc przy aciółki, obawia ąc się upału, szybko załatwiły
się z obiadem; na wety¹¹⁴ zaś uraczyły się sporym kawałkiem świeżego sera i tęgim łykiem
wina. Po czym, zezwoliwszy służebne zmieść resztki uczty, kazała e Nanna sprzątnąć
zastawę.
Przeszły się nieco po winnicy, a potem rozsiadły się wygodnie na tym samym mie scu,
na którym spoczywały w dni ubiegłe, miłe gawędy tocząc.
Odsapnąwszy nieco, odezwała się Antonia w te słowa:
— Ubiera ąc się, myślałam sobie, że dobrze byłoby, gdyby ktoś zapisał two e słowa
i według nich opowieǳiał owe wszystkie sprawy żywota księży, mnichów i monsignorów; dopieroż by gamratki¹¹⁵ ze śmiechu pękały; zresztą nie mnie i mężczyźni śmieliby
się z nas, ako że da emy im broń w rękę przeciw sobie samym, chcąc uchoǳić za na przebiegle sze spośród wszystkich kobiet. Coś mi się zda e, że uż się znalazł taki ant,
który o spisaniu tego wszystkiego pomyślał; w lewym uchu mi ǳwoni! Na pewno nie
zełgałam!


Nie może być inacze ! Ale powróćmy do tych chwil, kiedy to nastąpił przy azd mó
do Rzymu.


Ano, powróćmy!


Jeśli mnie pamięć nie myli, przybyłyśmy do miasta w wigilię Świętego Piotra. Nie
mogę ci wypowieǳieć, aki mnie zachwyt ogarnął na widok rac i ogni, którymi zamek
płonął, na dźwięk huku armat i głosu trąb. Luǳiska wylegli na Most, na Borgo i na
Banchi¹¹⁶.
W ǳielnicy Torre di Nonna wyna ęłyśmy schludny pokoik w za eźǳie. Po upływie
ośmiu dni gospodyni domu, które okrutnie wpadła w oko mo a uroda, szepnęła parę słówek o mnie na ucho pewnemu dworzaninowi; następnego uż ranka można było oglądać
cały tłum gagatków, drepczących na ednym mie scu niby ochwacone konie, wysta ących
pod mymi oknami i zrozpaczonych, że nie mogą łakomych oczu nasycić widokiem mego
oblicza. Ja zaś, ukryta za ﬁranką, podnosiłam ą i opuszczałam, pokazu ąc czubek nosa
i znów go szybko chowa ąc z powrotem.
I choć naprawdę byłam ładna, to przecież wǳięki mo e, w przelocie eno¹¹⁷ oglądane,
eszcze pięknie szą mnie uczyniły. Te praktyki wzmogły luǳką ciekawość i każdy zapałał
chęcią poznania mnie.
Cały Rzym rozbrzmiewał słuchami o piękne cuǳoziemce, niedawno do miasta przybyłe ; wiesz przecież, ak to zawsze: nowe sitko na kołek!
Gospodyni domu ani chwili na mie scu usieǳieć nie mogła, bo coraz to akiś wariat
do drzwi się dobĳał.
Obiecywali e złote góry, byle im tylko dostęp do mnie ułatwiła! Dobrze byś wyszła
na tym, gdybyś uwierzyła w te obietnice i przysięgi. Mo a mateczka, kobieta nie w cie¹¹⁴wety (daw.) — deser. [przypis edytorski]
¹¹⁵gamratka (daw.) — kobieta lekkich obycza ów. [przypis edytorski]
¹¹⁶Banchi — wówczas główna ulica Rzymu, ulubione mie sce spaceru kurtyzan. [przypis tłumacza]
¹¹⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Uroda

mię bita, które radom i pouczeniom zawǳięczałam całą chytrość moich postępków, ani
słyszeć o tym nie chciała.
„Cóż to, za wycirucha, za szelmę mnie macie? — odpowiadała natrętom na ich nagabywania. — A niechże Bóg broni, aby córeczka mo a miała drogę cnoty opuścić, estem
kobietą uczciwą, ze szlachetnego rodu, a choć dotknęły nas nieszczęścia, ednak ǳięki
Bogu pozostało i coś niecoś, z czego żyć ako tako bęǳiemy”.
ǲięki takim słówkom i westchnieniom znaczącym sława mych wǳięków coraz barǳie się wzmagała.
Wiǳiałaś kiedy wróbla w okienku spichlerza? Poǳiobie nieco ziarenek i odlatu e, akiś czas go nie widać, raptem z awia się z dwoma towarzyszami; poǳiobią znów i znów się
wynoszą; za chwilę masz uż cztery wróble, potem pięć, a wreszcie spada cała ich chmara.
Otóż i obraz paniczów łażących pod mymi oknami, wzdycha ących do me piękności,
a chciwych na ziarenka z mego spichlerza.
Ja zaś nie mogłam do woli oczu napaść widokiem owych galantów¹¹⁸; zza ﬁranki oczy
mi do nich wyłaziły; z lubością patrzałam na ich zgrabne postacie, na atłasowe i aksamitne
płaszcze, na złote łańcuchy, na berety spięte złotą agrafą, na rumaki zwierciadlanego zaiste
połysku!
Paradowali z wolna pod naszym oknem, wǳięcznie osaǳeni w siodłach, ledwie czubkiem stopy trzyma ący strzemienia, otoczeni giermkami, ǳierżący w ręku małą książeczkę Petrarki i czaru ący mnie swoim śpiewem:
Co i raz któryś z nich zatrzymywał się pod oknem i mówił: „Signora, zyskacie miano
zabó czyni, eśli zgoǳicie się na śmierć tylu oddanych ci kawalerów”. Wówczas a uchylałam nieco ﬁranki, ale tylko po to, aby ą znów ze śmiechem opuścić i skryć się w głębi
swego poko u. Z dworu zasię dobiegał mnie głos: „Przebóg, akże okrutną esteście!” lub
„Do nóg waszych się ścielę”.


Wiǳę, że dopiero ǳisia opowiadasz mi na pięknie sze history ki!


Wszystko szło tym trybem przez kilka dni. Pewnego ranka macierz mo a, dobrze
zna ąca się na rzeczy, postanowiła zrobić małą wystawę w przekonaniu, że nadszedł uż
moment właściwy.
Ubrała mnie więc w suknię z ﬁoletowego atłasu, w przestronną suknię bez rękawów; włosy przyczesała mi gładko na czole, tak że snadnie¹¹⁹ mogłaś e wziąć za tkaninę
z edwabiu, tu i ówǳie złotymi nitkami przeciętą.

Uroda


A dlaczego dała ci suknię bez rękawów?


Oczywiście dlatego, by pokazać mo e ramiona śnieżne białości. Umyła mi twarz akąś
mocną wódką, żadnymi barwiczkami¹²⁰ skóry nie paskuǳąc.
Potem w stosowne chwili, gdy się rozpoczęła proces a dworaków, kazała mi się pokazać w oknie. Ledwie głowę wychyliłam, szał radości ich opanował — rzekłabyś, że to
gwiazda zabłysła trzem królom.
Cugle wypadły im z rąk i rozkoszowali się widokiem mego oblicza niby żebracy ciepłym promieniem słońca.
Głowy zadarte do góry, oczy znieruchomiałe, podobne do oczu zwierząt, które przebywa ą gǳieś na krańcach świata, a żywią się powietrzem¹²¹.


Chcesz powieǳieć, podobne do kameleonów?
¹¹⁸galant (daw.) — mężczyzna oǳnacza ący się wyszukaną uprze mością. [przypis edytorski]
¹¹⁹snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹²⁰barwiczka — kosmetyk do malowania twarzy. [przypis edytorski]
¹²¹zwierzęta, które przebywają gǳieś na krańcach świata, a żywią się powietrzem — mowa o kameleonach;
staroż. autor rzym. Pliniusz stwierǳił, że kameleony nie eǳą ani nie pĳą ak inne stworzenia, lecz odżywia ą
się samym powietrzem (Historia naturalna, VIII ); ta cecha wyróżniała kameleony wśród innych stworzeń
w średniowiecznych bestiariuszach, powoływano się na nią także późnie . [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



Kobieta, Uroda, Pożądanie


Tak, tak! — Patrzyli na mnie, akby chcieli zapłodnić mnie swym wzrokiem, tak ak
chmury zapładnia ą swymi skrzydłami ptaki podobne do kruków.


O wampirach mówisz?


Tak, o wampirach!


Kobieta ”upadła”

A cóżeś robiła przez ten czas, gdy oni pożerali cię oczami?


Udawałam zawstyǳenie mniszki, patrzałam na nich z pewnością siebie mężatki, równocześnie czyniąc gesty kurtyzany!


To mi się podoba!


Wystawa trwała dobry kwadrans i uż szmer poǳiwu rozlegał się wśród mych zalotników, gdy matka mo a nagle podeszła do okna, zatrzymała się przez chwilę, ak gdyby
chciała powieǳieć: „Oto mo a córka”, i uprowaǳiła mnie w głąb komnaty.
Rozgrzani wiǳowie poczuli się nagle nieswo o, ak ryby z sieci na piasek wysypane, i ęli się rozchoǳić, ale szło im to z trudem, zupełnie ak karpiom, które z brzegu
z powrotem do wody dostać się usiłu ą.
W nocy kołatanie do drzwi nie ustawało ani na chwilę.
Puk, puk, puk i puk‼ Gospodyni iǳie otwierać, a mamusia podsłuchu e pode drzwiami, co też gość powie.
Zasię przybysz otulony płaszczem, z kapturem zasuniętym na oczy, pyta: „Kto est ta
ǳiewica, którą w oknie u was wiǳiałem?”. — „O, to córka pewne szlachetne damy,
od niedawna przebywa ące w moim domu — odpowiada gospodyni. — Słyszałam, że
o ciec e został zabity w czasie wo en domowych. Nieszczęsna małżonka schroniła się
tuta , ledwie coś niecoś zdoławszy ocalić ze zniszczonego domostwa”.
Oczywiście wszelkich tych żałosnych historii zawczasu nauczyła gospodynią mo a
matka!


To się nazywa: obrotna kobieta!


Na taką wiadomość zaraz zapał ogarniał poczciwca:
„Czy nie mógłbym rozmówić się z tą szlachetną damą?” — „Nie może to być —
odpowiada gospodyni. — Ona o niczym słyszeć nie chce”. — „Jestże córka owe damy
ǳiewicą?” — „Ma się wieǳieć, że est ǳiewicą, i to aką eszcze! Na barǳie ze wszystkich
ǳiewic ǳiewiczą. Nic tylko Ave Maria¹²² przez cały ǳień szepcze”. — „Przez cały ǳień
Ave Maria, a nocą Pater Noster¹²³” — śmie e się ów galant i uż chyłkiem chce się na górę
wdrapywać.
Ale gospodyni zastępu e mu drogę, ręce rozkłada i ani rusz puścić nie chce.
„W takim razie — mówi dworak — zróbcie mi edną małą usługę i powieǳcie one
panience, aby mnie wysłuchać chciała. Dostanie za to od ciebie taki piękny podarunek,
że bęǳie cię zań przez całe życie błogosławiła!”
Gospodyni solennie obiecu e prośbę wypełnić i wreszcie natręta za drzwi wypycha!
Po paru chwilach z awia się w nasze komnatce i rzecze: „To pewne, że pĳacy na lepie
wieǳą, gǳie szukać dobrego wina, uż wywęszyli waszą córkę i kry ówkę wytropili. Wyżli
węch te nicponie ma ą! Właśnie był u mnie eden taki amant we własne osobie i błagał,
abym mu dostęp do was ułatwiła”. — „Za nic na świecie, nigdy, przenigdy” — wykrzyku e
mo a matka.
¹²²Ave Maria (łac.) — Zdrowaś Mario. [przypis edytorski]
¹²³Pater Noster (łac.) — O cze Nasz. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



Na to gospodyni, która miała ęzyk aszczurczy, zaraz prosto z mostu odpowiada:
„Rozumna niewiasta winna w lot chwytać każdą sposobność, którą Pan Bóg e nadarza.
Okaz a z tyłu włosa nie ma, trudno ą ułapić! Ten, o kim mówię, to pan całą gębą. On
was może od stóp do głów ozłocić. Namyślcie się, a dobrze”.
To powieǳiawszy, opuściła pokó .
Naza utrz, za obﬁcie zastawionym stołem, znów poczęła nagabywać mo ą matkę, która
czułą będąc na zyski, łatwo dała się namówić na to, czego od dawna pragnęła. Przyobiecała
więc gospodyni, że wysłucha próśb zalotnika, spoǳiewa ącego się nie wieǳieć akich
rozkoszy skosztować w moich ramionach.
Za czym wezwano go i po tysiącznych westchnieniach, zaklęciach i przysięgach przyęto sute odszkodowanie za mo ą cześć ǳiewiczą, a i mnie równocześnie przyobiecano
złote góry.


ǲielne kobieciny.


Wreszcie nadeszła owa noc, w wypadki brzemienna. Po wieczerzy, którą snadnie
można by było nazwać biesiadą, a podczas które prawie niczego nie tknęłam, przeżuwaąc w zamkniętych ustach rzadkie kąski i zaledwie próbu ąc wina — bez żadnych wstępów
i kazań zaprowaǳono mnie do sypialni gospodyni. Poczciwa niewiasta użyczyła na tę noc
swego łoża za cenę ednego dukata.
Ledwie próg przestąpiłam, zaraz ci mó miłośnik drzwi z hałasem zatrzasnął i nie czeka ąc, aż mu ktokolwiek szatki zd ąć pomoże, w mig się rozebrał, rozwalił się w łożu ak
długi i począł kaptować sobie mo ą przychylność na słodszymi w świecie słowami: „Uczynię cię tak wielką panią i tyle ci oﬁaru ę, że nie pozazdrościsz na pierwszym rzymskim
kurtyzanom!”.
Nie mogąc się doczekać mego przy ścia, zerwał się i ściągnął ze mnie ma teczki!
Na nic zdał się mó opór! Powrócił do łoża, a gdy i a za nim tam pospieszyłam,
odwrócił się do ściany, bo ąc się widocznie, aby mo e wstydliwości zbytnio nie urazić.
Zgasiłam lampę, choć błagał mnie, abym światło zostawiła, a gdy tylko poczuł me ędrne
ciałko koło swego cielska — rzucił się na mnie tak żarliwie ak matka na oǳyskanego syna,
którego śmierć uż była opłakała; całował mnie, tarmosił, obmacywał z przodu i z tyłu
i gniótł w ramionach ak oszalały.
Ręką zakrywałam swo ą dobrze nastro oną luteńkę i zwinąwszy się w kłębuszek, pozwalałam mu pieścić dłonią mo e organki, ale gdy zuchwale chciał wstawić w kąǳiel
wrzeciono — stanowczo odmówiłam.
„Mo a duszko, mo e śliczności anielskie — skamlał. — Nie rusza że się choćby przez
sekundeczkę, przez mały, maluchny momencik. Zabĳ mnie, eśli ci boleść sprawię”.
Ja trzymałam się mocno, zaś on nieustannie ponawiał swe błagania, próbu ąc od czasu do czasu ślepego pchnięcia. Te nieudane fortele eszcze barǳie wyczerpywały ego
cierpliwość.
„Słucha — mówił, wsuwa ąc mi ptaszka w rękę — włóż go sobie sama, a nawet
palcem nie kiwnę”. — „Ki diabeł — mówię. — Takie to wielkie, twarde i czerwone. Czy
wszyscy mężczyźni ma ą takowe dębczaki! Przecież ty mnie tym patyczkiem nadobnym
na dwo e rozłupiesz”.
Tak gwarząc, drażniłam go nieustannie ruchami swo e […], a w pewne chwili odwróciłam się doń tyłkiem, zostawia ąc go z pianą na ustach i z rozpaczą w sercu. Od
próśb przeszedł do gróźb i do sprośnych wymysłów: „Ha, ty, ybro¹²⁴ zdraǳiecka, ty
k… zatracona, zadławię cię, uduszę ak szczeniaka!”. Przy tych słowach chwytał mnie dla
postrachu za garǳiel. Potem znowu uderzał w prośby tak korne, że, zmiękczona, ułożyłam mu się wedle woli, ale gdy uż wsaǳał ożóg¹²⁵ do pieca, znowu mu się umknęłam.
Wówczas skoczył na równe nogi, akby go giez ukąsił, porwał za koszulę i począł się
ucieczką z tych opres i salwować¹²⁶, lecz a schwyciłam go za rękę i zawołałam: „Zostań,
zostań, przytul się do mnie, zrobię wszystko, co chcesz”.
¹²⁴frybra (daw.) — febra, gorączka; tu ako wyzwisko. [przypis edytorski]
¹²⁵ożóg — kĳ do przegarniania węgli w piecu; pogrzebacz. [przypis edytorski]
¹²⁶salwować się (daw.) — ratować się. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



Kobieta ”upadła”, Seks,
Pożądanie

„Mó aniołeczku, mo a królewno złocista, mo a Nannusiu na milsza, nie upiera się
po próżnicy, przecież nie bęǳie to bolało; ot, ukąszenie muchy, nic więce ; zobaczysz,
ak nam gładko pó ǳie!”
Pozwoliłam mu wsunąć liszkę¹²⁷ do połowy i znowu na bok czmychnęłam, a wtedy
oczy mu w słup poszły i istny szał go ogarnął.
Zzia any, blady i sokiem nabrzmiały ukląkł na skra u łoża, spuścił głowę na dół i z pomocą własne dłoni dał upust straszliwym chuciom, które a ugasić miałam. Noc ałowo
i bezpłodnie spęǳona dobiegała swego kresu, pozostawia ąc mu na twarzy wyraz gorzkiego smutku ak graczowi, który wraz sen i pieniąǳe daremnie stracił.
Z przekleństwami zawieǳionego miłośnika na ustach otworzył okno, oparł czoło na
dłoniach i ponuro patrzył w fale Tybru, który zdawał się śmiać po cichutku z całego tego
zdarzenia.
Podczas gdy tak rozmyślał, a spałam, a gdy otworzyłam wreszcie oczy i poczęłam się
kusząco przeciągać — rzucił się znów do mnie i ął mnie zaklinać tak potężnymi prośbami,
akimi nigdy żaden czaroǳie duchów nie zaklinał; zresztą prośby te były równie daremne,
ak i naǳie e potępieńców.
Wiǳąc, że nic nie zǳiała, chciał poprzestać na pocałunku, ale i te rozkoszy mu
odmówiłam, a usłyszawszy przez ścianę rozmowę me matki z gospodynią, zawołałam na
nie półgłosem.
Amant otworzył drzwi i dale że pysk rozpuszczać na całego: „Pułapkę tuta urząǳiliście! Lepsze i w Bocano nie zastawią!”.
A gospodyni na to: „Ależ wasza wielmożność, wszak wasza wielmożność sam na lepie wie, aka to diablo ciężka rzecz mieć do czynienia z ǳiewicą. Nie masz tu nĳakiego
podstępu na honor. Trzeba Nancię trochę obłaskawić, ugłaskać, strachliwa est bowiem
wielce z natury! Ten wǳięczny i niewinny kwiatuszek pod srogą zwierzchnością roǳicielską dotychczas był chowany!”.
Ja tymczasem skryłam się w swo e komnatce, pozostawia ąc ich sam na sam.
Biedaczysko, uparty ak gracz, który postanowił się odegrać, poszedł sobie precz, a po
małe goǳince przysłał krawca ze sztuką zielonego edwabiu na suknię dla mnie. Przekonany był widać, że następne nocy wynagroǳi sobie sowicie czas daremnie stracony.
Gościniec¹²⁸ przy ęłam, ale tym goręce wzięłam do serca przestrogi, których mi mateczka na widok upominku nie skąpiła: „Już go wzięło; trzyma się mocno! Musi ci wyna ąć dom, musi sprzęty kupić, inacze niech z żąǳy usycha!”.
Zresztą sama dobrze wieǳiałam, co mi czynić należy.
Rzucam wzrokiem na ulicę, spostrzegam swego zalotnika, który wciąż ak urzeczony
krążył w pobliżu, i wołam: „Otóż go macie!”. Wyszłam mu na spotkanie aż na same schody
i rzekłam: „Jednemu Bogu wiadomo, ile boleści mi sprawiliście, bez pożegnania odchoǳąc. Trapiłam się bowiem myślą, że was uż nigdy nie zobaczę. Obiecu ę wam uroczyście,
że choćbym utratę ǳiewictwa śmiercią przypłacić miała, zrobię te nocy wszystko, czego
zapragniecie!”.
Aż mu oblicze pokraśniało z uciechy, przycisnął mnie do łona i podczas oczekiwania
na zamówiony przezeń obiad zawarliśmy słodkie, barǳo słodkie przymierze.
A gdy wieczór nadszedł (zda e mi się, że czas wlókł się memu kochankowi równie
marudnie, ak temu, kto czeka na spotkanie się z ukochaną niewiǳianą od lat ǳiesięciu),
z edliśmy dobrą wieczerzę i udaliśmy się do tego samego łoża, w którym poprzednią noc
spęǳiliśmy.
Po prawǳie, do uległości ego żądaniom byłam tyleż skłonna, co Żyd do uǳielenia
pożyczki niepewnemu dłużnikowi!
Więc też oberwało mi się parę wcale niezłych szturchańców; przy ęłam e, zacisnąwszy
zęby i szepnąwszy do siebie po cichu: „Poczeka , ty obwiesiu, zapłacisz mi za to wszystko
z nawiązką”.
Koniec końcem znów doprowaǳiłam do tego, że powtórzywszy te same co poprzednie nocy zabiegi — sam sobie krwi upuścił.

¹²⁷liszka (pot.) — gąsienica. [przypis edytorski]
¹²⁸gościniec — podarunek dawany w poǳięce za gościnę. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



Pożądanie, Dar, Interes

Żyd, Pieniąǳ

Szczęka ąc i zgrzyta ąc zębami, wdarł się do sypialni me roǳicielki i cztery goǳiny
z rzędu pomstował, wygrażał i wymyślał w na straszliwszy sposób.
Mateczka ze swoich piernatów¹²⁹ mitygowała go, ak mogła: „Niech się wasza miłość nie obawia, ǳiewczyna musi uczynić was szczęśliwym, choćby to życiem przypłacić
miała”.
I zamiast przekonywa ących argumentów wręczyła mu długi pas z mocne kita ki¹³⁰:
„Tym e ręce zwiążecie!”.
Nicpoń wziął pas, zapłacił za obiad, zapłacił za wieczerzę i po raz trzeci ułożył się ze
mną na noc.
Tym razem znów mu stanęłam okoniem i to tak dalece, żem się nawet palcem tknąć
nie pozwoliła.
Roz ątrzony do żywego, chciał mnie pchnąć sztyletem, aż mnie zimny strach obleciał,
musiałam mu przeto nieco pofolgować. Odwróciwszy się tyłem, położyłam mu się na
wznak na piersiach, było to niby zaproszenie, które mocno wzmogło lubieżny apetyt ego
wielmożności!
Zaczął pode mną kręcić się ak wrzeciono, drygać ak tancerz i na podobieństwo
linoskoka ǳiwne łamańce wyczyniać, póki zabiegi one wymyślne do celu go nie doprowaǳiły.
Leżałam ak kłoda; ale gdy zuchwalec natraﬁł uż na właściwą drogę, zerwałam się
i odwróciłam się doń twarzą. „Dość uż tego tarmoszenia, tych nadobnych igraszek. Czas
wstawać” — rzekłam.
On ułożył mnie znów tak, ak poprzednio, każąc mi oczyma belki na pułapie rachować,
i od nowa rozpoczął swo e diabelskie praktyki.
Ale i do połowy nie do echał, gdy krzyczeć wniebogłosy zaczęłam: „Puśćcie mnie,
puśćcie, uż nie mogę więce , nie myślałam, że to takie okropne!”.
Wtedy sięgnął gorączkowo po sakiew pod poduszką ukrytą, wygarnął z nie tuzin
dukatów i sporą garść talarów, wsunął mi złoto w ręce, mówiąc: „Masz!”. A a na to: „Nie
chcę, nie potrzebu ę, wynoście się precz!”.
Jednakże pieniąǳe w garści mocno zacisnęłam, pozwala ąc mu wsunąć trochę […] do
połowy; tuta siły go opuściły; nie wytrzymał i oddał ducha.


A dlaczegóż rąk ci pasem nie związał?


Jakże chcesz, aby związany¹³¹ mnie wiązał?


Wyrażasz się tak nie asno niby Pismo Święte.


Nim poranek zaświtał, ego [… ] eszcze czterokrotnie dochoǳił do połowy drogi
żywota¹³².


Jak to mówi Petrarka!


Chyba Dante?


Ależ Petrarka!


Do stu piorunów, mówię ci, że Dante!
¹²⁹piernat — materac wypełniony pierzem; pierzyna, pościel. [przypis edytorski]
¹³⁰kitajka — gładka, błyszcząca tkanina edwabna, sprowaǳana ze Wschodu (daw. Kitaj to Chiny). [przypis
edytorski]
¹³¹związany — gra słów: legato znaczy: „legat” (poseł) i „związany”. [przypis tłumacza]
¹³²czterokrotnie dochoǳił do połowy drogi żywota — cyniczna parodia pierwszego wiersza Boskiej Komedii —
„W połowie drogi luǳkiego żywota” (Nel mezzo del cammin di nostra vita). [przypis tłumacza]

  Żywoty kurtyzan



Seks, Kobieta ”upadła”

Wszelako i tak był zadowolony z tych nęǳnych rezultatów i w radosnym usposobieniu
opuściliśmy łoże!
Na obiad przysłał mi różnych przysmaków, wieczorem zaś przyszedł na kolac ę, za
którą oczywiście sam zapłacił!


ǲiewictwo, Kobieta
”upadła”, Krew

Poczeka no chwileczkę!… A czyż ów asan¹³³ nie spostrzegł, że nie krwawiłaś?


Oczywiście, że nie! Ci luǳie z dworu O ca Świętego zna ą się dobrze na ǳiewicach i na
męczennikach! Zresztą na konceptach nigdy mi nie zbywało! Zagrałam pyszną komedię,
a temu gamoniowi wydało się, że krew ciurkiem płynie! Tym luǳiom to wystarcza; im
tylko, aby włożyć; reszta ich nie obchoǳi!
Na czwartą noc pozwoliłam mu zagłębić się, ak należy; na samo zezwolenie poczciwiec
mało nie zemdlał z rozkoszy!
Rankiem matka, tłumiąc śmiech, uǳieliła nam swego błogosławieństwa i podczas
gdy a raczyłam swego kochanka pieszczotą na wymyślnie szych pocałunków, ona mówiła
doń: „Jutro opuszczam Rzym; otrzymałam list ze swych okolic, muszę powracać, chciałabym bowiem umrzeć pośród mych bliskich! Zresztą Rzym dobry est dla tych, którym
fortuna sprzy a, a nie dla tych, do których się tyłem odwraca! Może bym i nie wy eżdżała, gdyby mi się udało sprzedać swo e ma ętności tameczne i tu akiś domek zakupić.
Nawet upatrzyłam uż sobie edno schludne mieszkanko, ale cóż! Tenuta¹³⁴ z ma ętności
nie nadchoǳi, a a kątem u obcych nie zwykłam przemieszkiwać”.
W tym mie scu przerwałam e żywo: „Matko, racze teraz umrzeć wolę, niż znieść
rozłąkę ze swym ukochanym”.
Przy tych słowach, gorący pocałunek i dwie łezki.
A na to ten idiota podnosi głowę i rezolutnie rzecze: „Alboż, do kroćset diabłów, nie
stać mnie na to, aby wam dom zapewnić i urząǳić go od strychu aż do piwnic?”.
Kazał sobie co pręǳe szatki podać, w mig się przyoǳiał i ak strzała od nas wyleciał.
Powrócił nad wieczorem z kluczami w ręku; za nim wlekli się dwa tragarze, obładowani pierzynami i poduszkami; dwa inni dźwigali łoża drewniane, stoły i stołki; za
tragarzami zaś całe mrowie Żydowinów z kobiercami, makatami, naczyniem stołowym
i kuchennym — ednym słowem — istna przeprowaǳka!
Jego wielmożność wziął pod rękę mą matkę i powiódł ą do ślicznego domku położonego na drugim brzegu Tybru. Późnie kazał zwalić nasze manatki na wózek, a o zmierzchu zaprowaǳił mnie uroczyście do naszego nowego locum¹³⁵.
Żyliśmy sobie we dwo e niby para gołąbeczków, a kosztowało go to niemało, upewniam cię, że niemało!
Tymczasem inni moi zalotnicy, zrozpaczeni, że mnie uż w oknie nie wiǳą, rozpoczęli
poszukiwania, traﬁli na ślad i niebawem całe ich chmary zaczęły krążyć koło mnie ak
pszczoły nad kwiatem albo osy na dźwięk brzękadła.
Jednemu, który udawał, że z miłości usycha, sekretnym mrugnięciem dałam znak
przychylności; reszty dokonała kuma-stręczycielka.
Gdy uż na oścież otworzył swą sakiew — pokazałam plecy pierwszemu dobroǳie owi. Biedaczyna ten, nabrawszy pienięǳy na podarunki dla mnie, nie miał czym długów
spłacić; podpadł pod klątwę, a wreszcie wedle zwycza ów rzymskich uległ wywołaniu¹³⁶.
Ja zaś, będąc czyste krwi kurtyzaną, uszczupliwszy ego ma ątek, uszczuplałam i miłość swą ku niemu, coraz częście zna dował drzwi zamknięte i miota ąc przekleństwa,
odchoǳił z nastawioną włócznią niby ów duch z Dekameronu¹³⁷.

¹³³asan (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis
edytorski]
¹³⁴tenuta (z wł.) — czynsz ǳierżawny. [przypis edytorski]
¹³⁵locum (łac.) — mie sce, mieszkanie. [przypis edytorski]
¹³⁶uległ wywołaniu — publicznie wywołano (ogłoszono) ego nazwisko. [przypis tłumacza]
¹³⁷Dekameron — główne ǳieło Giovanniego Boccaccia (–); [niby ów duch z Dekameronu: zapewne
nawiązanie do opowieści ósme dnia piątego z tego ǳieła, gǳie występu e duch Gwidona degli Anastagi, który
z powodu okrucieństwa ukochane popełnił samobó stwo; red. WL]. [przypis tłumacza]
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Podstęp

Kobieta ”upadła”

Wymiótłszy do cna kieszeń drugiego, zabrałam się do trzeciego zalotnika, krótko
mówiąc, szłam w ramiona każdego, kto przychoǳił cum quibus¹³⁸, ak to mówił Gonella. Niedługo też wyna ęłam okazały dom, zgoǳiłam dwie poko owe, wiodąc żywot iście
książęcy.
Nie myśl, iż przykłada ąc się do nauk kurtyzańskiego kunsztu, byłam podobna do
owych głupich żaków, co to przychoǳą do Alma Mater¹³⁹ waszeciami¹⁴⁰, a opuszcza ą
e progi równie goli, eno z mianem waćpanów. Niespełna w trzy miesiące, co mówię,
w dwa, a nawet w eden — nauczyłam się wszystkiego, co należy, aby komuś klina w łeb
zabić, gości zyskać, sakiewki matołkom rozpruwać, za drzwi ich wyrzucać, udawać łzy
wśród śmiechu i śmiech wśród łez, o czym zresztą na innym mie scu opowiem!
Ze dwaǳieścia razy sprzedałam swo e ǳiewictwo niby ksiąǳ swo ą pierwszą mszę,
którą po kolei w ǳiesięciu miastach karteluszem¹⁴¹ przybitym na drzwiach kościoła ogłasza!
Na dwuǳiestu wielkich panów, którzy cię obietnicami raczą, eden zaledwie przyniesie ci kosztowny upominek, a tymczasem tysiąc niepozornych zalotników napcha ci
złotem kieszenie i garście.
Głupia ta, która luǳi odtrąca dlatego tylko, że nie wiǳi na nich aksamitnego kaana
— pod szorstkim suknem kry ą się częstokroć szczerozłote dukaty.
Wiem ci a dobrze, ile to czasem mogą nanieść oberżyści, pasztetnicy¹⁴², woziwody
i Żydowinowie; tych ostatnich powinnam była umieścić na początku, bowiem więce
eszcze wyda ą, niż oszuku ą i kutwią.
Z mowy te asno wynika, że lepie za czym innym się oglądać niż za taowymi
pluderkami.

Kobieta ”upadła”, Podstęp,
Pozory

ǲiewictwo

Pozory
Żyd


A to dlaczego?


Te bogate pludry i kaany często nieprzeliczone długi za podszewką ma ą! Większość
dworaków przypomina ślimaki, które cały swó dobytek na grzbiecie noszą! Wszystkie
pieniąǳe (a niewiele tego est zazwycza ) rozłażą im się na maść do wąsów, na wódkę
pachnącą do twarzy, na parę nowych trzewików, którymi ci w oczy świecą.
Śmiać mi się chce zawsze, gdy patrzę na ich suknie z fałszywego aksamitu!

Dworzanin


Ty przyzwycza ona esteś do ǳisie szych sknerów; za moich czasów innych luǳi
wśród dworzan widywałam! Mizeria sług pochoǳi z szelmostwa ich panów. Ale mów
dale !


Znałam ednego takiego fąﬂa, który wieǳąc, kim estem, chełpił się wśród swych
towarzyszów: ”Będę ą posiadał i ani złamanego szeląga nie dam”.
Przyszedł kiedyś do mnie, wǳięcznie się krygował, mizdrzył, nadskakiwał, czułe
słówka szeptał i wynosił mnie pod niebiosy. Gdy mi coś z rąk na podłogę upadło, rzucał
się z okropnym rumorem na środek komnaty, podnosił, całował uroniony przedmiot
i zwracał mi go z galantery nym dygiem.
Wreszcie rzekł, ściska ąc mnie za rączkę: „Czy zgoǳicie się, signora, wyświadczyć mi
pewną łaskę, za którą wǳięczen wam będę aż do same śmierci⁉”. — „Ależ naturalnie” —
odpowieǳiałam mu na to. — „A więc, przy dźcie ǳiś wieczorem do mnie — mówi ten
kurdupel — chcę, abyście uświetnili swą obecnością edną z mych skromnych komnatek”.

¹³⁸cum quibus (łac.) — z czymś. [przypis edytorski]
¹³⁹Alma Mater (łac., dosł. matka karmicielka) — uroczysta nazwa nadawana uniwersytetom i in. szkołom
wyższym od czasów średniowiecza. [przypis edytorski]
¹⁴⁰waszeć (daw.) — skrócona forma grzecznościowa używana pomięǳy szlachtą: waszmość (wasza miłość).
[przypis edytorski]
¹⁴¹kartelusz (daw., z łac.) — kawałek zapisanego papieru; kartka; ogłoszenie. [przypis edytorski]
¹⁴²pasztetnik (daw.) — człowiek za mu ący się przyrząǳaniem potraw pieczonych w piecu, szczególnie ciast
(cukiernik). [przypis edytorski]
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Kraǳież

Przyobiecałam mu, pod warunkiem że przy dę dopiero po północy, gdyż umówiłam
się wieczerzać z przy acielem! Zgoǳił się ak na chętnie , uradowany będąc, że nawet za
wieczerzę nie zapłaci!
Późnym wieczorem zapukałam do wrót i nie zwleka ąc, udaliśmy się do sypialni.
Nad ranem, gdy mó miłośnik, znużony rozprawą miłosną, chrapał na dobre, wzięłam mu koszulę, swo ą w zamian zostawia ąc; poza tym uż zawczasu upatrzyłam sobie
kosztownie sze sztuki wśród ego łańcuchów, pierścieni i agrafek.
W kącie spostrzegłam stos bielizny, przygotowany dla praczki, tobołek umieściłam na
głowie służebne , kosztowności zabrałam sama i ulotniłam się cichutko ak duch.
Wystaw sobie, co on tam wygadywać musiał, skoro oczy otworzył.


Nietrudno się domyślić!


Wstał, począł oglądać mo ą koszulę na wszystkie strony, myśląc z początku, żem zamieniła ą przez omyłkę. Ale gdy spostrzegł brak kosztowności i bielizny, pozwał mnie
pod sąd, który go z kwitkiem odesłał.
Tak wystrychnęłam na dudka nieboraka, który mnie chciał wystrychnąć.


Dobrześ go urząǳiła!


Słucha dale ! Był moim kochankiem pewien kupiec gruby ak fasa¹⁴³, ale poczciwy
wielce; ten uż nie tylko mnie kochał, ale po prostu ubóstwiał, na rękach mnie nosił,
proch przede mną ścierał i w nieustanne adorac i się rozpływał. Łożył pilnie na mo e
potrzeby, a a wypłacałam mu się obﬁtymi pieszczotami, choć zgoła za nim nie szalałam.
Pamięta , że gdy ktoś powie: „Ta kurtyzana na śmierć się zadurzyła w tym lub w owym”
— wszystko to będą bzdury wierutne!
Miłość nasza to kaprys mĳa ący szybko niby pogoda zimowa albo letni deszcz!
Kto wszystkich obsługu e, ten nie może kochać nikogo.


Wiem ci to dobrze z własnego doświadczenia!


Otóż ów kupiec często sypiał ze mną. Aby zaś cenę w górę podbić, a mego kaczałę¹⁴⁴
na dobre rozpalić — postarałam się zazdrość w nim zbuǳić.


A akżeś się do tego zabrała?


Kazałam kupić parę kuropatw i ednego bażanta, na ęłam młodego nygusa¹⁴⁵ i poleciłam mu z awić się wraz z ptactwem akurat w czas obiadu, gdy mó kupiec gościł u mnie.
Tak się też stało! Sta e mó chłopak w progu komnaty i skłoniwszy się, rzecze: „Jegomość
pan poseł hiszpański błaga was, pani, abyście przy ęli ten skromny upominek ako znak
ego miłości, a przy ąwszy, raczyli zarazem gorącym i prośbom ucha nakłonić”.
Ja naturalnie wpadam w wielki gniew i wołam, tupnąwszy nogą: „Ki licho tam znów
z tymi posłami; zabiera sobie ptactwo z powrotem; nie chcę słyszeć o żadnym pośle; oto
mó poseł, któremu więce zawǳięczam, niż na to zasługu ę!”.
W tym mie scu wlepiłam memu poczciwcowi ognistego całusa, nie przesta ąc złorzeczyć mniemanemu pachołkowi!
Ale ta połeć słoniny okazała się wyrozumialszą ode mnie. „Nie i bądź głupia — rzekł
— i weź tę zwierzynę. Głupi da e, mądry bierze. Signora z e te przysmaki za zdrowie pana
posła” — dodał, zwraca ąc się do chłopaka.
¹⁴³fasa — drewniane naczynie z klepek spiętych obręczami; kształtem przypominało beczkę, posiadało ednak
tylko edno dno w szerszym końcu, na którym stało pionowo. [przypis edytorski]
¹⁴⁴kaczała (daw.) — grubas, człowiek otyły. [przypis edytorski]
¹⁴⁵nygus (daw. pot.) — leń, człowiek wymigu ący się od pracy. [przypis edytorski]
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Kobieta ”upadła”, Miłość

Zostaliśmy sami, kochanek mó niby to się uśmiechał, ale szło mu to niesporo, wreszcie zupełnie pogrążył się w zadumę.
„O czymże tak myślimy — szeptałam, pieszczotliwie zagląda ąc mu w oczy — rozchmurz czółko, sam cesarz nie wyprosiłby ode mnie pocałunku, możesz sąǳić o tym po
trosze z despektu, aki spadł na ego posła. Droższe mi są rzemyki twych trzewików niż
tysiące tysięcy dukatów”.
Z wylaniem¹⁴⁶ poǳiękował mi za te zapewnienia i powlókł się łazęga, aby akiegoś
targu handlowego dobić. Ja zaś, nie tracąc chwili czasu, zawołałam swoich nadwornych
unaków¹⁴⁷ i rozkazawszy im z awić się przed mym domem o goǳinie ǳiewiąte wieczorem (o te goǳinie zawsze wieczerzaliśmy z mym kupcem), nauczyłam ich uprzednio,
ak się ma ą zachowywać.
Oni ze swe strony wynaleźli akiegoś łapserdaka i da ąc mu w rękę zapaloną pochodnię, wyznaczyli mu odpowiednią rolę, która polegała na łomotaniu i dobĳaniu się
do wrót mego domu. Otwieram, a ten kozi syn sta e w progu, składa mi przehiszpański
ukłon i rzecze: „Jego wielmożność pan poseł przybył, aby waszą wysokość pozdrowić”.
Ja zaś go z mie sca odpalam: „Niechże mi pan poseł wybaczyć raczy; edynym posłem, któremu miłość ślubowałam, est ten oto”. W tym mie scu biorę w ramiona mego
kochanka i ocieram się o niego ak kotka. Drab z pochodnią znikł, a po chwili znów
zaczyna w drzwi pięściami walić; zabraniam służbie otwierać, z dołu tymczasem dobiega
nas niezwykły tumult i groźny krzyk: „Jeśli nie otworzycie, ego wielmożność każe drzwi
wyłamać”.
Rzucam się do okna i wołam: „Dobrze więc! Niech twó pan znęca się nad słabą,
bezbronną kobieciną, niecha pali mo e domostwo i mienie niszczy. Ja kocham tylko
mego dobroǳie a, który mnie z upadku podźwignął, podniósł do siebie i uczynił tym,
czym estem. Serce mo e na wieki mu uż oddałam! Jeśli potrzeba za ǳie, umrę dlań
z ochotą!”.
W te chwili wyłażą zza węgła moi faryzeusze i okrutny zgiełk czynią, tak akby było
ich ze dwie setki.
Jeden z nich oǳywa się grzmiącym głosem z hiszpańska: „Pożału esz swych słów,
stara ladacznico! A tego kogucika zmokłego, któremu grzebień głaszczesz, rozsiekam tu
na drobne kawałeczki, giuro a Dios¹⁴⁸”.
Ja zaś powiadam: „Uczynicie, ak zechcecie, ale nierycerska to rzecz bezbronnym gwałt
zadawać”.
Chciałam eszcze dale pyskować, lecz mó kłapouch blady i drżący ze strachu pociągnął mnie za suknię, mówiąc: „Zaklinam cię, na rany boskie, ani słowa więce , ci
Hiszpanie posieka ą mnie ak sałatę!”.
Wepchnął mnie w głąb komnaty, a gdy się cała awantura skończyła, zaczął mi ǳiękować za szacunek, akim ego osobę otaczam — końca tym uniesieniom i zachwytom
nie było!
ǲiękował mi goręce , niż więzień strażnikom ǳięku e, którzy z okaz i sierpniowych
uroczystości wrota mu na wolność otwiera ą¹⁴⁹.
Naza utrz z rana kazał mi uszyć wspaniałą suknię z żółtego atłasu. Odtąd ednak nie
śmiał uż pokazywać się na ulicy wieczorem i po Ave Maria nie opuściłby progów swego
domu za żadne skarby świata!
Drżał przed Hiszpanami, obawia ąc się, że mu poseł skórę wygarbować każe.
Tym niemnie przy każde sposobności zwykł był mawiać, mruga ąc znacząco okiem:
„Posłowie? Phi! Strachy na lachy! Mo a kochanka — to ci dopiero umie panów posłów
urząǳać”.

¹⁴⁶z wylaniem (daw.) — wylewnie; serdecznie, da ąc wyraz uczuciom. [przypis edytorski]
¹⁴⁷junak — odważny młoǳieniec. [przypis edytorski]
¹⁴⁸giuro a Dios (wł. naśladownictwo hiszp.) — przysięgam na Boga. [przypis edytorski]
¹⁴⁹więzień strażnikom ǳiękuje, którzy z okazji sierpniowych uroczystości wrota mu na wolność otwierają — tradycy nie z okaz i na ważnie szych świąt religĳnych uwalniano paru więźniów; tu zapewne choǳi o zwolnienie
z okaz i święta Wniebowzięcia Marii Panny, przypada ącego  sierpnia: wg statutów Perugii z  z te okaz i uwalniano dwie skazane za pomnie sze przestępstwa kobiety, przebywa ące w więzieniu co na mnie przez
miesiąc, a eśli ich nie było, to ednego mężczyznę, uwięzionego od co na mnie pół roku. [przypis edytorski]
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Podstęp


A skądże to taka dla wszystkich posłów pogarda?


Bo wmówiłam te poczciwe małpie, że w ciągu ednego tylko stycznia ǳiewięciu
posłów cuǳoziemskich z rzędu za drzwi wyrzuciłam, każąc im marznąć przez całą noc
u mych wrót.
„Pewne nocy, gdyś był u mnie — opowiadałam — ambasador niemiecki sieǳiał aż
do brzasku w piwnicy; drugim znów razem poseł holenderski zwierzał swe westchnienia
studni, sto ące pośrodku mego podwórza”.
A emu aż się oczy śmiały do tych opowieści. Zaś żeby nie wzięła mnie pokusa zostać
panią posłową, zdwoił liczbę podarunków i w dodatku każdemu powtarzał: „Nie ona mnie,
ale a e wǳięczność dozgonną powinienem”.


Wcale grzeczny ﬁglik!


Posłucha , opowiem ci o lepszym! Często przychoǳił do mnie na noc pewien wo ak
samochwał. Ten, gdy go przestrzegano przed sztuczkami kurtyzan, zwykł był mawiać: „Ja
się mam strzec? Mnie ostrzegacie? Ha, ha, ha‼ Gdy byłem na posto u w Sienie, w Genui
i w Placenc i, poznałem się nieco na tym towarze; mo e pieniąǳe nie dla kurtyzan, o nie!”.
Odkryłam, że pyszałek ma sakiewkę pełną dukatów, mogłam wprawǳie zabrać mu e
od razu, pierwsze nocy, ale wolałam wyciągnąć mamonę w inny sposób.
Jęłam tedy udawać, żem sobie kim innym głowę nabiła, a emu aż serce cierpło z trwogi
i z niepomierne zazdrości.
Spostrzegłszy to, podchoǳę kiedyś z głupia ant ku niemu, ciągnę go żartobliwie za
brodę, wyskubu ę z nie włoski i zalotnie pytam: „Powieǳ, kto est two ą pieszczotką,
two ą ślicznotką, twoim wszystkim na świecie?”.
Tak przekomarza ąc się, siadam mu na kolanach, owĳam szy ę rękoma, wsuwam kolano mięǳy lędźwie¹⁵⁰ i wiǳę, że mó piórkoś rozochaca się na dobre.
Cału ę go w usta, a on raz po raz tak wzdycha, że aż wiatr od tego westchnienia na
policzkach czu ę.
Łaskoczę go, pieszczę, hołubię i tulę, czu ąc zaś, że est uż zgoła w bo owe gotowości,
szepczę mu do ucha: „Musisz zostać ze mną na noc”.
W te krytyczne chwili ktoś (szepnęłam z rana temu ktosiowi, co ma czynić) puka
do drzwi. Służebna wygląda oknem i mówi: „Signora, to handlarz kobierców”. — „Niech
we ǳie” — odpowiadam.
Wchoǳi ów domniemany handlarz i natarczywie upomina się o zwrot ǳiesięciu dukatów, które mu pozostałam dłużna za makaty do łoża.
Da ę klucz służące , każę otworzyć szkatułkę i wy ąć potrzebną sumę. Poko owa znika,
a a zasię zabieram się z powrotem do łaskotania czułych mie sc mego kocura, który tak
wielce ufał w swo ą odporność wobec chytrości niewieście .
Czarowałam go rozmaitymi czarami i uż widać było, że est dobrze zaczarowany! Ale
oto znów handlarz ponawia swo e żądania.
Wołam na służebną, naglę ą do pośpiechu, lecz z przyległe komnaty dobiega mnie
eno e gniewne mruczenie.
Wsta ę więc i spostrzegam, że poko owa ma stru e koło szkatułki i ani rusz otworzyć e nie może; spoǳiewałam się tego z góry, gdyż tak ak handlarz nie był naprawdę
handlarzem, tak też i klucz nie był właściwym do owe szkatułki kluczem!
Zbliżywszy się, uda ę, że mi klucz w zamku złamała, rzucam się do nie z pięściami,
krzyczę i tłukę po karku.
Jedyna rada, aby zamek wyłamać — niestety młotka nie ma pod ręką!
Zwracam się więc do przebiegłego wo aka: „Jeśli macie przy sobie ǳiesięć dukatów,
da cie e natrętowi. Zwrócę wam pieniąǳe po rozbiciu skarbczyka!”.


Ha, ha, ha! Toś go i tykać przestała, gdy do poważne rozmowy przyszło⁈
¹⁵⁰lędźwie — tu daw.: uda. [przypis edytorski]
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Erotyzm


Bez namysłu wsunął rękę do sakiewki i niedbale rzucił dukaty na ziemię, mówiąc:
„„Bierz sobie waszeć pieniąǳe i rusza z Bogiem, a prędko!”. Ja tymczasem tłukłam i kopałam szkatułkę, ak gdybym chciała rozbić ą w kawałki!
Wiǳąc to, rzecze ów unak: „Poślĳ po ślusarza i każ zamek otworzyć; przecież dość
czasu mamy; cała noc przed nami!”.
Teraz on mnie z kolei tykać zaczął, ak gdyby za owe ǳiesięć marnych dukatów kupił
sobie całkowite do mnie prawo.


Wiǳieliście go: kaprawiec!


Wreszcie położyłam się na łóżku, nie ma ąc zresztą żadne ochoty na amory z rycerzykiem!
On zaś uż mnie brał w ramiona, gdy wtem znowu ktoś mocno do wrót zapukał; tego
tylko czekałam, aby mego wo aka na dudka wystrychnąć.
Daremnie chciał mnie zatrzymać, daremnie błagał, abym nie otwierała; wstałam i wy rzawszy przez okno, u rzałam pewnego księżyka, otulonego płaszczem, sieǳącego na mule.
Ten woła mnie i wskazu e mi mie sce obok siebie na grzbiecie swego rumaka; przy mu ę zaproszenie, otulam się płaszczem (a byłam w ubraniu męskim ak zwykle) i od eżdżam z księżykiem.
A kuty na cztery nogi werbownik kurtyzan, których zapewne w życiu nawerbował
tyleż, co i żołnierzy, opuścił, ak niepyszny, mó dom, niby gracz szulernię, gǳie go na
oszustwie schwytano.
Przed wy ściem porąbał mó konterfekt¹⁵¹ wiszący na ścianie, a chciał i sprzęty połamać, aby sobie ulżyć, ale mo a służebna takiego wrzasku narobiła, że wymknął się co
pręǳe ze smętnie zwieszonym pióropuszem, zawieǳiony zawartością rozbite szkatułki,
w które nic okrom maści i ole ów nie znalazł. Zresztą i gawiedź zaczęła się zbiegać ze
wszystkich stron, wygraża ąc zuchwalcowi pięściami!
Ale gdybym chciała opowieǳieć ci wszystkie mo e przygody po kolei, stałoby się ze
mną tak ak z ową grzesznicą, gotu ącą się do spowieǳi i chcącą zdać sprawę ze wszystkich
swych grzechów; gdy klęknie wreszcie u stóp mnicha — nawet połowy nie może sobie
przypomnieć.


Opowieǳ mi eno te, które masz w pamięci; wedle ich miary ocenię sobie wszystkie
inne.


A więc słucha ! Pewien niedołęga, który ze sprzedaży marne winnicy osiągnął sto
dukacinów i schował grosz na dnie szkatuły, ubrdał sobie, że muszę doń należeć. Zwierzył
się z tym pragnieniem dobrze mi znanemu cyrulikowi¹⁵². Ze słów golibrody dowieǳiałam
się, że ów namiętny mopanek¹⁵³ ma nieco leżącego grosiwa — dałam mu poznać, iż może
mieć trochę naǳiei; on zaś wziął się na lep tych obietnic i będąc pewny wygrane , z awił się
u mnie uż następnego wieczora; pieszczotami i przymilnymi słówkami dopięłam tyle, że
za swo e dusie sprawił mi wszystko, czego mi brakowało w sypialni, w kuchni i w spiżami.
Dałam mu kosztować z krynicy upo eń raz i drugi, a gdy zaczął łakomie napierać się
o więce — nawymyślałam mu od natrętów, rozpustników, starych pierników i pierdoł
zaślinionych; nazwałam go brudasem, zakutą pałą, dusigroszem i wreszcie wypchnęłam go
za drzwi. Poznał swą omyłkę, nieborak, i strapiony poszedł szukać szczęścia w klasztorze,
u cnotliwych mniszek.
A a aż popuszczałam z uciechy!


Dlaczego?
¹⁵¹konterfekt (daw.) — portret. [przypis edytorski]
¹⁵²cyrulik — yz er wykonu ący także drobnie sze zabiegi medyczne i pielęgnacy ne. [przypis edytorski]
¹⁵³mopanek (daw.) — zdr. od mopan, mości pan; iron.: szlachetka. [przypis edytorski]
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Kobieta ”upadła”, Pieniąǳ


Dlatego, że niemała to rzecz dla gamratki, gdy się może pochwalić, iż z e powodu
ktoś zwariował lub w nęǳę popadł!


Nie zazdroszczę takiemu!


Ileż to pienięǳy zarobiłam ǳięki takim i tym podobnym ﬁglom! Na wieczerzę zwykle
zbierało się u mnie sporo osób; po kolac i zaś karty szły na stół.
„Zagra my sobie na orzeszki — mówiłam. — W co się wam żywnie podoba: w pierǳimąkę, w żądełko, w durnia, w cymberga a; komu wypadnie król żołędny, ten zapłaci!”
Gdy luǳiska raz karty w łapie poczu ą, to uż bywa zdrów! Znikły orzechy, na stole
poczęły się z awiać dukaty i gra rozpoczęła się na dobre. Wtedy nadchoǳili wypróbowani szulerzy, którym z oczu ła dactwo patrzyło, i pocertowawszy się dla przyzwoitości,
dobywali z ukrycia swe fałszowane karty, a późnie niedbałym gestem zgarniali stawki
współbiesiadników. Ja sekretnym mrugnięciem dawałam im znać, kto co w ręku trzyma.

Gra


Niewinne i miłe igraszki!


Za cenę dwóch dukatów zwierzałam ciekawemu, że ego wróg ma o drugie w nocy
przy ść do mnie i w me łożnicy spęǳić czas do świtu. Zazdrośnik czyhał na nieprzy aciela,
by w stosowne chwili poǳiurawić go sztyletem ak rzeszoto!

Kobieta ”upadła”, Zdrada


Ot, niegroźne zadraśnięcie rapirem¹⁵⁴! To akby ukąszenie komara! Ale powieǳ mi
lepie , dlaczego tamten miał się z awić dopiero o drugie w nocy?


Albowiem do drugie ktoś inny u mnie bawił! Alboż ty naprawdę myślisz, że gdy
nocował u mnie akiś galant, to ego edynego tylko przez całą noc raczyłam swo ą miłością? Nie bądźże naiwna, droga Antonio! ǲiesięć razy na noc odrywałam się od mego
kupca i pod pozorem niestrawności wychoǳiłam, by zaspokoić chucie innego miłośnika.
Latem udawałam, że chcę na świeżym powietrzu odetchnąć, opuszczałam alkowę¹⁵⁵, stawałam w oknie adalni, tonąc wzrokiem w blasku księżycowym i w miga ących na niebie
gwiazdach, a przez ten czas eden albo nawet dwóch z rzędu do eżdżało mnie z gorączkowym pośpiechem!


Kto wsta e od gry — przegrywa!


Teraz posłucha , co ci opowiem! Oporząǳiwszy mieszki paru mych kochanków, poczęłam rozmyślać, akby ich do reszty z pienięǳy obrać!


I cóżeś wymyśliła?


Wciągnęłam do spisku zaufanego medyka i aptekarza, tak im całą sprawę klaru ąc:
„Udam, że estem obłożnie chora, ty, ako doktor, natychmiast każesz mi się kłaść do
łóżka, orzekniesz, że stan est beznaǳie ny, i przepiszesz kosztowne leki, ty zaś, ako
aptekarz, wciągniesz nazwy tych medykamentów do księgi, a przyślesz mi zamiast nich
to, co ci się żywnie spodoba; choćby porc ę ła na smażonego!”.

¹⁵⁴rapir (daw.) — ǳiś popr.: rapier, długa broń obosieczna z osłoną dłoni w kształcie kosza drucianego.
[przypis edytorski]
¹⁵⁵alkowa (daw.) — sypialnia. [przypis edytorski]
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Kobieta ”upadła”, Seks


Już rozumiem! ǲięki takiemu fortelowi zgarniałaś pieniąǳe, które twoi miłośnicy
znosili aptekarzowi i doktorowi!


Podoba mi się two a domyślność! Pękłabyś ze śmiechu, wiǳąc, ak podczas wieczerzy
nagle wsta ę, słaniam się na nogach i słabym głosem wołam: „Ratunku!”. Mo a mateczka,
dobrze w te sztuki wta emniczona, rzuca się do mnie, rozluźnia mi sznurówkę i z pomocą
zatrwożonych przy aciół układa mnie w łożu, a późnie poczyna nade mną lamentować
ak nad nieboszczką! Ja oǳysku ę na chwilę przytomność i wzdycha ąc głęboko, szepczę:
„Wszystkiemu winno to mo e biedne serce! Byle wzruszenie, byle błahostka z równowagi
mnie wytrąca! Wapory¹⁵⁶ bĳą do głowy! Ale to nic, da Bóg, że prze ǳie!”.
Zaś po chwili: „Boże, Boże, akżeż a cierpię!”.
W trakcie tego posłano po medyka. Ten z awia się na poczekaniu, maca mi puls,
u mu e go dwoma palcami niby gryf lutni, przywraca mi przytomność paroma kroplami
różanego octu i machnąwszy ręką, sypialnię opuszcza!
Zaś edni z moich łatwowiernych głuptasków pociesza ą szlocha ącą matkę, która
z rozpaczy usiłu e wyskoczyć przez okno, druǳy zwartym kołem otacza ą medyka piszącego receptę. Jakiś poczciwiec z tym świstkiem papieru mknie co tchu do aptekarza i po
chwili wraca z garściami pełnymi torebek i ﬂaszeczek.
Medyk da e zlecenia, ak mnie pielęgnować należy, i wraca do domu. Zalotnicy, ak
eden mąż, zgłasza ą gotowość rycerskiego czuwania u mego łoża. Z wielkim trudem udało
się mo e matce wyperswadować im tę zbytnią troskliwość i wyprawić ich do domu.
Naza utrz rano stawili się wszyscy; nadszedł i doktor, który dowieǳiawszy się, ak
strasznie cierpiałam w nocy, ozna mił, iż trzeba mu dwuǳiestu pięciu weneckich dukatów
na sporząǳenie pewnego niezawodnego odwaru. „Tylko ten odwar chorą może uratować!”
Natychmiast eden z zapaleńców, nie bacząc na to, że ego dukaty wiele stracą na tym
warzeniu, dał złoto me matce, która e w dobre skrytce schowała; biedak nigdy swych
pienięǳy uż w życiu oglądać nie miał!
A w ogóle z całe te afery, ze wszystkich tych medykamentów, rabarbarów, ulepków,
kordiałów¹⁵⁷, lewatyw, plasterków i recept pozostał mi w ręku tęgi mieszek, pełen dusiów.


A nie przykrzyło ci się w łóżku leżeć, zdrową będąc?


Przykrzyłoby się, gdybym musiała leżeć sama; ale nie zapomina , że edne nocy nacierał mnie medyk, a drugie znów robił mi masaże aptekarz.
Gdy poczęłam do zdrowia przychoǳić — dopieroż to zaczęły się sypać podarunki:
kapłony¹⁵⁸ wymyślnie wraz z piórami pieczone i omszałe ﬂasze wina; wszystkie piwnice
prałatów i kardynałów stały dla mnie otworem.


Ha, ha, ha‼


Kupiec, o którym ci mówiłam, pragnął gorąco, aby mu się synek ze mnie naroǳił.
Nie zdraǳił się ani słówkiem ze swego gorącego pragnienia, ale a wyczytałam wszystko
z ego oczu.
Zaczęłam więc słabość udawać; od rana do wieczora stękałam i kręciłam się ak ktoś,
kogo ból i niepokó nęka; adłam ednym zębem i strawę na talerz wypluwałam z powrotem, narzeka ąc, że gorzka i wstrętna i że mi się na wymioty zbiera.
Miękkie ak wosk człeczysko pocieszało mnie czułymi słówkami: „Widocznie Bóg tak
chce” — mruczał i zaraz milkł skonfundowany¹⁵⁹. Ja zaś, pod ego nieobecność żrąc ak
¹⁵⁶wapory (daw.) — atak histerii. [przypis edytorski]
¹⁵⁷kordiał (daw.) — lek wzmacnia ący serce. [przypis edytorski]
¹⁵⁸kapłon — kastrowany kogut, tuczony na mięso; dania z kapłonów były wówczas uważane za barǳo wykwintne. [przypis edytorski]
¹⁵⁹skonfundowany — zakłopotany, zmieszany. [przypis edytorski]
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koń, przy nim z dnia na ǳień traciłam apetyt, a wreszcie zupełnie przestałam adła tykać.
Czegóż to nie musiałam udawać?
Ano więc czkawki, wymioty, omdlenia, bóle nerek, maruǳenia i nieznośne zachcianki — dogadać się ze mną nie mogli‼
W końcu za pośrednictwem mateczki ozna miłam tatusiowi, że estem w ciąży, a doktor-powiernik stan mó potwierǳił. Głupi chłop nie posiadał się z radości; zaczął biegać
za roǳicami chrzestnymi i za mamkami, kupował powĳaki, poduszeczki i pieluszki; każdy kwiat, każdą nowalĳkę mi przynosił, bo ąc się, aby mo e niezaspoko enie pożądania
na stanie ǳiecka się nie odbiło!
Nie dał mi nawet ręki do ust podnieść, sam mi kąski podawał, podtrzymywał mnie,
gdym wstawała, i ostrożnie pomagał mi, gdym usiąść chciała.
Śmiech mnie zbierał na widok ego łez, które ronił, słysząc mo e smutne zaklęcia:
„Gdy umrę w połogu, pamięta kochanie, bądź dobry dla maleństwa!”.
Sporząǳiłam testament, czyniąc go edynym ǳieǳicem me ma ętności. Pokazywał
wszystkim ów skrypt, mówiąc: „Patrzcie, czyta cie‼ I akżeż e nie uwielbiać⁈”.
Długo w ten sposób podsycałam ego o cowskie złuǳenia, wreszcie pewnego pięknego dnia pośliznęłam się i upadłam. Upadek ten był przyczyną nieszczęścia.
Kazałam zanieść poczciwcowi w wanience ciepłe wody martwo uroǳony płód agnięcy; przysięgłabyś, że to płód luǳki!
Na widok tego niedonoska łzy obﬁcie polały się mu z oczu, wyrywał sobie ze łba
rzadkie kłaki, wzdychał, szlochał i ęczał, a gdy matka mo a powieǳiała mu, że był to
chłopiec, kubek w kubek do niego podobny, boleść ego przeszła wszelkie granice!
Wydał kupę pienięǳy na pogrzeb, a sam w grube żałobie za trumienką paradował!
Na więce zasię martwił się tym, że ǳieciątko zmarło nieochrzczone.


Powieǳ no, kto był o cem twe Pippy?


W obliczu Boga przysięgam ci, że był to pewien markiz, kim był dla świata — tego
ci nie powiem. Mówmy o czym innym.


Two a wola!


Zaczęłam się kiedyś uczyć gry na gitarze; nie sprawiała mi ta nauka wielkie przy emności, ale chciałam uchoǳić za miłośniczkę sztuk pięknych.
Talenty dla kurtyzan są przepysznymi sieciami do łowienia głupców. Z torbami pó ǳie
amant, oczarowany śpiewem kancon¹⁶⁰ i słodką melodią strun harﬁanych.

Kobieta ”upadła”, Śpiew


Baranów nigdy nie zbraknie na świecie!


Ja zaś lepie od innych kurtyzan umiałam się brać do rzeczy; nawet kościoły nie
umknęły się me sieci, ak mówi Margutta¹⁶¹.
Kto przespał ze mną choćby edną noc, ten na pewno sporo sierści w mym ręku
zostawił. Woziwody, sprzedawcy drzewa i oliwy, handlarze zwierciadeł i mydeł, mleczarze,
wędrowni kupcy, targu ący kasztanami, serem i śmietaną — całe to pospólstwo aż do
czyścibutów włącznie tylko czyhało na to, aby aki zalotnik wszedł w me progi.


A to dlaczego?


Dlatego, iż dobrze znali mo e nawyczki i sposoby. Gdy tylko gość mnie nawieǳił,
zaraz stawałam w oknie, wołałam na nich i kupowałam wszystko, co mi do rąk wpadło
¹⁶⁰kancona (wł.) — pieśń liryczna. [przypis edytorski]
¹⁶¹Margutta — eden z bohaterów poematu Il Morgante Maggiore Luigi Pulci (–). [przypis tłumacza]
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Kobieta ”upadła”, Pieniąǳ

— oczywiście za pieniąǳe przybysza. Kto łaknął pieszczot — suto płacić musiał, nigdy
nie obeszło się bez okrągłego dukata!
Ni stąd, ni zowąd wpadała służebna ze słowami: „Wstążki u poszewek są za krótkie;
trzeba by dłuższe kupić”.
Na tę wiadomość a gorąco całowałam galanta, prosząc: „Da dusia!”. Gdyby zaś te
małe prośbie odmówił, niechybnie zyskałby przydomek wszawego sknery.
Ledwie znikła służąca, z awiała się matka z naręczem przęǳy: „Jeśli wypuścisz z ręki
taki skarb, nigdy ci się podobna okaz a nie zdarzy”. Znów pocałunki, uściski i znowu
któryś z obecnych musi płacić za utkanie sztuki płótna.
Jedni przychoǳą, druǳy wychoǳą — ciągły ruch w interesie.
Oto nadciąga nowa gromada; tym razem puszczam do komnaty tylko ednego.
A ten eden tak skutecznie kruszał w ogniu mych pieszczot, że natychmiast po wy ściu
przysyłał mi a to kołdrę edwabną, a to makatę, a to zacny obraz lub aką inną bagatelkę. Na
skutek takich podarunków obiecywałam przy ąć go na noc, on zaś nadsyłał mi wyborne
potrawy na wieczerzę!
Gdy zaś się z awił, prosiłam, aby zechciał prze ść się trochę i powrócił za chwilę. Po
półgoǳinie przyłaził znowu.
Wówczas wychoǳiła służąca, błaga ąc, aby eden momencik zaczekał. Trwał cierpliwie
na posterunku, wreszcie gorączkowo chwytał za klamkę, ale tym razem uż mu nikt nie
odpowiadał.
Wówczas, wściekły, poczynał wymyślać: „Ladacznico, zwierzę nieczyste! Zapłacisz ty
mi za to, klnę się na wszystkie świętości!”.
Ja tymczasem w na lepsze zabawiałam się z innym, racząc się smakołykami, przysłanymi przez tamtego idiotę, słysząc zaś złorzeczenia, wołałam: „Krzycz, a głośno!”.


Jeśli choć trochę dbał o swo ą godność, akże ci to późnie mógł wybaczyć?


Dwa dni gniewał się i boczył, potem, nie mogąc utrzymać na woǳy czupurnego
kogutka, z awiał się i prosił o słówko rozmowy.
„Ależ choćby tysiąc” — odrzekłam przychylnie.
Stanął przede mną zielony z gniewu i mówił: „Nigdy bym się po tobie tego nie spoǳiewał!”. Ja na to słoǳiutko: „Wierza memu słowu; ciebie ednego kocham, ubóstwiam
i w sercu noszę. Gdybyś wieǳiał, ak ważne sprawy wywołały mnie wówczas z domu, nie
przeklinałbyś mnie, ale błogosławił. Jeśli nie przy tobie, przy kimże będę się czuła bezpieczną i szczęśliwą?”.
Możesz sobie wyobrazić, akie history ki opowiadałam mu dla usprawiedliwienia się.
Tak łgać ani palestrant¹⁶², ani sęǳia nie potraﬁ!
Potem rzuciłam się w ego ob ęcia, owinęłam mu szy ę ramionami i powoli, w miarę
ak coraz starannie swo ą lilĳkę w mym ogródku zasaǳał, topniał ego gniew i serce mu
miękło.
A gdy opuszczał me progi, śpiewał tak, ak mu kazałam.

Seks


Że też nie uczynią cię kierownikiem śpiewaczego chóru!


Bóg zapłać za dobre słowo!


Swoim cnotom ǳięku , nie mnie!


Teraz słucha , ak to pewnego pięknego dnia stałam się bogaczką. Pewien szlachcic,
umiera ący z miłości do mnie, prosił, abym spęǳiła z nim parę miesięcy w ego dobrach
koło Neapolu. To mi nasunęło myśl puszczenia pogłoski, iż wy eżdżam na zawsze. Posłałam po zna omego Żydowina i sprzedałam mu wszystkie swe sprzęty, ku nieme rozpaczy
¹⁶²palestrant (daw.) — członek palestry, czyli prawnik. [przypis edytorski]
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Żyd

mych przy aciół; późnie ukradkiem złożyłam pieniąǳe w banku i wy echałam z moim
szlachcicem.


A dlaczego wyprzedałaś sprzęty?


Bo były stare i chciałam e odnowić. Wierzyłam zresztą, że skoro powrócę, moi miłośnicy zbiegną się do mnie, ak mrówki do cukru, i będą się prześcigać w kupowaniu
nowych mebli.


Doprawdy! Ty chyba czarów do ogłupiania luǳi używasz⁈


Nie przeczą, że mam różne sposoby na to, aby ich zaślepiać; przecież luǳiska dochoǳą
do tego, że gotowi są…


A niechże ich wciórności‼


Nie edną sprawę ułatwiłam sobie przy pomocy gromnicy, wytopione z tłuszczu człowieka żywcem spalonego. Ale to ci powiem, że wszystkie owe zamawiania, zaklęcia diabelskie, zioła w świetle księżyca suszone, sznurki wisielców, paznokcie nieboszczyków —
wszystko to funta kłaków niewarte w porównaniu z pewną czarnoksięską sztuką…


Rozum twó może iść w paragon¹⁶³ z rozumem Ciapelletta¹⁶⁴.


Powiem ci, o co choǳi, aby nie wystawiać twe ciekawości na próbę. Oto para gładkich
lędźwi więce może niż wszystkie mądrości ﬁlozofów, astrologów i czarnoksiężników.
Wypróbowałam wszystkich ziół łąkowych, zużyłam tyle zaklęć, ile ich pada na ǳiesięciu
armarkach, a przecież nie zdołałam poruszyć zatwarǳiałego serca pewnego monsignora.
Dopiero gdy uciekłam się do czaroǳie skich sztuczek, robionych lędźwiami — ogarnęła
go taka furia miłosna, że słuch o nie choǳił po wszystkich zamtuzach¹⁶⁵.


Patrzcie no, patrzcie — gǳie to się kry ą ta emnice czaroǳie stwa!


Kry ą się w te czeluści, która chłonie kiełbaski, gra carki¹⁶⁶, szpunciki¹⁶⁷ i ogonki
męskie pospołu z pieniąǳmi niby brzuch mnicha, gǳie znika ą całe garnce wina i piwa.


Jeśli głębia owa ma tyleż siły, ile e ma ą pieniąǳe, to zaiste groźnie sza est ona od
owych ścian ronsenwalskich¹⁶⁸, które tylu rycerzy na miazgę pogniotły!


O wiele groźnie sza! Ale wróćmy do nasze rozmowy! Ten, o którego gorące miłości
ci wspominałam, miał naturę gwałtownika! Ni stąd, ni zowąd napadały go złe humory,
a gdy mu się coś nie podobało, zaraz mi skakał do oczu. Skoro ednak furia minęła,
klękał przede mną, składał ręce ak do modlitwy, błagał mnie o przebaczenie, a mo a
łagodność zadowalała się nałożeniem pokuty na ego sakiewkę. Pewnego dnia z powodu
¹⁶³iść w paragon (daw.) — iść w zawody; dorównywać. [przypis edytorski]
¹⁶⁴ser Ciapelletto — bohater pierwsze noweli Dekameronu — oszust, złoǳie , krzywoprzysięzca, „na gorszy
człowiek, aki się kiedykolwiek uroǳił”. [przypis tłumacza]
¹⁶⁵zamtuz (daw.) — dom publiczny. [przypis edytorski]
¹⁶⁶grajcar (daw.) — korkociąg. [przypis edytorski]
¹⁶⁷szpunt — kołek zatyka ący otwór w beczce. [przypis edytorski]
¹⁶⁸Roncesvalles — przełęcz w zachodnich Pirene ach, w roku  mie sce bitwy z Baskami, w które wraz ze
swoimi żołnierzami zginął hrabia Roland, dowódca tylne straży wo sk Karola Wielkiego. [przypis redakcy ny]
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Czary, Seks

akie ś sprzeczki wyrwałam się z ego ob ęć i poszłam wprost w ręce rywala; zbił mnie za
tę zdradę na kwaśne abłko.
Opamiętawszy się, wyobraził sobie, że niczym uż nie zdoła mnie ułagoǳić, albowiem
nawet mówić z nim nie chciałam. Dał mi wreszcie połowę swych ma ętności i w ten
sposób zawarliśmy pokó .


Zaiste! Postąpiłaś ak ów tchórz, który pobrawszy zastaw, że go bić nie będą — umyślnie rozdrażnia swego przeciwnika, aby mu na fortunie uszczerbku przyczynić.


Dobre porównanie!… Ha, ha, ha… Aż popuszczam ze śmiechu, myśląc o tym grzeszniku, który zaledwie siedem grzechów śmiertelnych zdołał wymyślić, podczas gdy na podle sza kurtyzana sama zdobęǳie się na setkę.
Pomyśl tylko, ile występków musi popełnić ten, kto chcąc przybrać własny ołtarz,
tysiące innych kościołów obiera. Słucha , Antonio! Łakomstwo, gniew, pycha, zazdrość,
lenistwo, skąpstwo naroǳiły się w tym dniu, w którym kunszt gamracki światło ǳienne
u rzał. Jeśli chcesz wieǳieć, ile kurtyzana może połknąć — pyta tych, którzy ą do stołu
zaprasza ą; eśli pragniesz poznać, na co może się zdobyć, gniewem zapalona — pó dź
po odpowiedź do roǳiców wszystkich świętych i kalendarza! Wieǳ, że gdyby kurtyzany
mogły, strąciłyby cały świat do przepaści, i to pręǳe niż sam dobry Pan Bóg!

Kobieta ”upadła”


Co też ty gadasz?


Pycha kurtyzany est większa niż pycha odświętnie wystro onego brzydala; zazdrość
wiecznie gryzie ą ak anca.


Zaklinam cię, nie mów tylko o ancy; dość się nacierpiałam z e powodu, chociaż
nigdy nie mogłam zmiarkować¹⁶⁹, skąd ą właściwie wzięłam.


Przebacz, żem niechcący dotknęła tak bolesnych wspomnień! Nawet smętek dworaka, który bez szeląga na swym stanowisku gnĳe, nie est tak obrzydliwy i wstrętny
ak lenistwo kurtyzan; ich skąpstwo przypomina owego sknerę-lichwiarza, który chowa
w spiżarni kąski, od ust własnych od ęte.


A co powiesz o rozpuście kurtyzan?


Kto pĳe bez ustanku, ten nigdy nie ma pragnienia. Kto wiecznie tkwi za stołem,
ten smak do adła traci. Wielkie wszeteczeństwa ladacznic to tylko kaprysy, podobne do
zachcianek, które trapią brzemienne niewiasty!
Klnę się na szczęście me Pippy, że rozpustne zabawki nie są uǳiałem kurtyzan, wszak
one wiecznie tylko myślą o tym, akby komu wyrwać serce razem ze śleǳioną!


Nie zaklina się, wierzę ci na słowo!


Śmiało możesz mi wierzyć! Teraz opowiem ci ednym tchem trochę zabawnych ﬁglików.


Opowiada !


Jeden malarz i dwóch dworzan spośród wszystkich mych zalotników kochało mnie
na goręce ; lubili się oni wza emnie ak pies z kotem. Każdy czyhał tylko na chwilę,
¹⁶⁹zmiarkować (daw.) — zrozumieć, zorientować się. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



Jeǳenie

w które by innego u mnie nie było. Pewnego wieczora zapukał do drzwi malarz, szybko
wbiegł po schodach i uż się do mnie przysiadał, gdy wtem rozległo się ponowne pukanie
do wrót. Poczułam węchem dworaka za drzwiami, kazałam malarzowi ukryć się w drugie
komnatce, sama zaś wyszłam na spotkanie nowego gościa. Ten zaś uż od proga woła:
„Ma szczęście ten bazgracz kraǳionych gronosta ów, że go tuta nie zasta ę!”.
ǲięki Bogu malarz obelg tych nie dosłyszał. Podczas gdy nowo przybyły w dalszym
ciągu wylewał potoki swe żółci, usłyszałam ciche kasłanie — znak umówiony trzeciego
z moich kochanków. Spiesznie ukryłam za kotarą owego wroga sztuk pięknych, sama zaś
pobiegłam otworzyć drzwi.
Na progu sta e ów trzeci i spluwa ąc z niesmakiem, mówi: „Myślałem, że zastanę
ednego z tych dwóch ła daków! Dobrze się stało! Gdybym go tu u rzał, uszy bym mu
oberwał”. Mówiąc to, ani nie przeczuwał, że słowa ego pociągną za sobą taki skutek, ak
zuchwałe kopnięcie w zadek nieustraszonego Castruccio¹⁷⁰.
Albowiem nieszczęście chciało, że malarz, niedomyśla ący się obecności ukrytego
w ego pobliżu pierwszego dworzanina, i dworzanin, nieświadomy bliskości malarza —
oba usłyszeli zuchwałe słowa i oba równocześnie wyskoczyli ze swych kry ówek, aby
śmiałka ukarać. Wątrobnik na ich widok rzucił się do ucieczki, dopadł drzwi i ednym
susem był uż na dole, zaś dwa ego prześladowcy, zaślepieni gniewem — społem¹⁷¹
wskoczyli mu na kark. Teraz mięǳy ową śmiertelnie nienawiǳącą się tró ką, splątaną
w eden węzeł, wywiązała się zażarta bó ka. Wrzask i tumult zwabił mnóstwo ciekawych.
Nie można było walczących rozłączyć; kotłowali się ak psy koło suki. Hałas wzmagał się,
tłum rósł.
Przypadek zdarzył, że akurat prze eżdżał tamtędy wielkorządca! Zatrzymał się, położył
rękę na owe zmęczone i okrwawione tró cy i wo owników zamknął natychmiast w edne
celi; nie wyszli z nie , dopóki się nie pogoǳili.


A to dopiero piękna historia!


Tak piękna, że opowiadałam ą wszystkim prze ezdnym. Chciałam nawet zamówić
u Żyda Gian-Maria poemat o tym zdarzeniu, ale wzięłam na wstrzymanie, bo ąc się, by
mnie o próżność nie pomawiano.


Bóg ci tę skromność wynagroǳi!


Oby! Ale eśli ta history ka wszystkich rozśmieszyła, to ta, którą ci teraz opowiem,
musiała napełnić każdego zdumieniem. Aby sobie większego rozgłosu przysporzyć, postanowiłam zamurować się żywcem na cmentarzu.


Dlaczego nie w kościele, u Świętego Piotra lub Świętego Jana?


Aby szuka ąc spoczynku wśród kości zmarłych, tym większą dla siebie litość w luǳiskach zbuǳić.


Całkiem słusznie to wymiarkowałaś!


O moim zamiarze rozszedł się słuch szeroko, a a tymczasem, nie zwleka ąc, zaczęłam
żywot bogobo ny, ba! prawie święty.


Zanim mi opowiesz o ego pobożnych sprawach, wy aśnĳ mi, proszę, skąd ci wpadło
do głowy, aby się kazać żywcem pogrzebać?
¹⁷⁰Castruccio — władca Lukki, uroǳony ok.  r. Słynny kondotier i awanturnik. Żywot ego skreślił
Machiavelli w ǳiełku La vita di Castruccio Castracani da Lucca. [przypis tłumacza]
¹⁷¹społem — razem, wspólnie. [przypis edytorski]
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Nie rozumiesz? Chciałam, aby moi kochankowie mieli okaz ę uwolnienia mnie z ciemnicy i aby przy te sposobności mogli ulżyć swym sakiewkom.


Rozumiem.


Wywróciłam więc na nice cały tryb życia; na pierw zniknęły kwieciste obicia alkówki,
potem przyszła kole na miękkość łoża i rozkosze stołu; ciało przyoblekłam w ciemną
suknię z szorstkie wełny; manele, pierścienie, czepeczki, agra i sprzączki — wszystko
to poszło precz!
Rozpoczęłam surowe posty (zresztą po cichu pod adałam sobie niezgorze ).
Wprawǳie nie zamilkłam całkowicie ak kameduła¹⁷², ale mówiłam coraz mnie ;
amanci moi zaledwie kilka marnych słówek mogli ze mnie wydobyć, wreszcie i wysiłków
poniechali, pogrąża ąc się w czarną rozpacz i melankolię¹⁷³. Gdy zaś zmiarkowałam, że
intenc e mo e nabrały dostatecznego rozgłosu, zabrałam z domu wszystko, co miało aką
taką wartość, umieściłam dobytek w pewnym i bezpiecznym mie scu, a pozostałe łachy
i rupiecie oddałam ubogim.
Wreszcie, zwoławszy pewnego dnia wszystkich tych, których wdowcami miałam uczynić, kazałam im usiąść i po krótkim milczeniu, w czasie którego przepowiadałam sobie
z dawna ułożoną orac ę, uroniwszy kilka smętnych łez, rozpoczęłam w te słowa: „Droǳy bracia, kumoterkowie na milsi, opiekunowie moi, ǳieciątka mo e na ukochańsze,
zaprawdę, kto nie myśli o swe duszy, ten albo e nie ma, albo zgoła o nią nie dba. I a
o swo ą duszę się nie troskałam, ale wreszcie przyszło opamiętanie! Oświecona słowami
mądrego kaznoǳiei, rozgorzała czytaniem ksiąg świętych, zd ęta zgrozą na myśl o mękach piekielnych — poczęłam się starać o to, aby duszę przed ogniem kaźni ocalić.
Zaiste! Grzechy mo e są tak wielkie, iż nieledwie równa ą się z ogromem bożego
miłosierǳia; dlatego to, synowie moi ukochani, nic mi uż nie pozosta e, eno pogrzebać
żywcem w ciemnicy to nęǳne ciało, tę marną powłokę doczesną, to życie nikczemne”.
Na te słowa łkanie ułapiło za grdykę moich słuchaczy niby owych pobożnych paraﬁanów, którzy gdy tylko ksiąǳ wymówi pierwsze słowo wielkopostnego kazania, uż ryczą
i wzdycha ą.
Ja tymczasem ciągnęłam dale z dawna przygotowaną orac ę: „Precz ze stro ami, precz
ze świecidełkami; oto zdołałam wyzbyć się tych marnych rozkoszy światowych! Za sypialnię posłużą mi odtąd cztery chłodne ściany me ciemnicy; spać będę na wiązce słomy,
rozesłane na drewniane pryczy; karmić się będę łaską bożą niby ptaszyna niebieska! Rosa przeczysta spragnione usta napoi. Za suknię ǳierganą złotem wystarczy mi ot to!”. —
Tu ukazałam zdumionym słuchaczom włosiennicę.
Jeśli słyszałaś kiedy ów szloch, wyǳiera ący się z piersi pielgrzymów na widok krzyża
w Koloseum, to łatwo bęǳiesz sobie mogła wyobrazić zduszone łkanie i lamenty moich
osieroconych picusiów.
A gdy rzekłam: „Bracia moi, w imię Boże odpuśćcie mi wszystkie przewiny i błędy”,
powstał taki ęk, tumult i wrzask, że nie mnie szy wybuchłby pewnie w Rzymie, gdyby
go drugi raz splądrować zechciano, od czego niech nas łaska Boska broni!¹⁷⁴


Amen!


Jeden ukląkł nawet u mych stóp, ułapił za kra szaty, a wiǳąc, że nic nie wskóra, ął
z rozpaczy wściekle głową tłuc o mur.


Biedaczyna!
¹⁷²kameduła — członek zakonu o barǳo surowe regule, zobowiązany do życia pustelniczego i trwania w milczeniu; kameduli zbiera ą się tylko na modlitwy. [przypis edytorski]
¹⁷³melankolia (daw.) — ǳiś popr.: melancholia. [przypis edytorski]
¹⁷⁴w Rzymie, gdyby go drugi raz splądrować zechciano —- Sacco di Roma, ǳień splądrowania Rzymu:  ma a
 roku. [przypis tłumacza]
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Wreszcie nadszedł ów ranek, kiedy miałam zstąpić do lochu; wiǳąc te nieprzeliczone
tłumy, cisnące się wokół kaplicy cmentarne , przysięgłabyś, że to calutki Rzym zbiegł się,
aby nową świętą poǳiwiać!
Gdyby zebrać do kupy wszystkich gapiów, przygląda ących się chrzczeniu Żydów,
eszcze by było mało w porównaniu z tą ciżbą. Bądź pewna, iż moi kochankowie w czarnie sze tonęli zgryzocie niż ci, których naza utrz czeka stryczek lub kula! Ale nie będę
ci faramuszkami głowy zawracała! Dość, że wśród wielkiego poruszenia ciżby poczęto
zamurowywać drzwi celi.
Jedni mówili: „Bóg skruszył e serce”. Inni: „Oto stosowny przykład dla e towarzyszek”. Inni znów ǳiwili się niepomiernie: „Dalibóg i któż by to mógł przypuszczać?”.
Byli i tacy, którzy oczom własnym wierzyć nie chcieli i głowami kręcili z poǳiwu.
Paru zaś zatwarǳiałych niedowiarków śmiało się, mówiąc: „No, no, eśli ona wysieǳi
tu do końca miesiąca, to niech mnie na pal wbĳą”. Litość i śmiech ogarniały mnie na
przemian na widok miłośników, tłoczących się do drzwi kaplicy, aby choć edno słówko
pożegnania ze mną zamienić.
Minęło kilka dni! Przez ten czas ani na chwilę nie ustawały perswaz e wdowców; raz
wraz akiś łeb zadurzony ukazywał się mi za kratą okienka.
„Wszak — powtarzali mi ciągle — wszęǳie można pracować nad zbawieniem swe
duszy”.
Długo oddalałam wszelkie pokusy szatańskie, wreszcie, zmiękczona ich prośbami,
dałam się przekonać i wróciłam do życia świeckiego.
Wyna ęli mi piękne mieszkanko, przystroili e wymyślnie w kosztowne sprzęty —
i pewnego pięknego dnia rzucili się z żelaznymi drągami na mur mo e celi. A rozbierali
go z takim zapałem, z akim luǳiska rozbiera ą owe wrota w czas Jubileuszu, gdy tylko
O ciec Święty pierwszą cegiełkę z nich wy mie. Ja zaś, porzuciwszy ciemnicę, ze zdwo oną
bezczelnością poczęłam czynić swe praktyki. Luǳiska dali folgę¹⁷⁵ swoim ęzykom, a ci,
którzy przewidywali, aki bęǳie koniec mego pokutniczego żywota, głośno gadali: „A co,
nie mówiłem?”.


Trudno po ąć, skąd się bierze w kobiecie tyle przemyślności i dowcipu?


Kurtyzany to nie kobiety, tylko kurtyzany: oto dlaczego zdolne są wymyślić i zrobić
to, co a wymyśliłam i zrobiłam.
Ale zapomniałam o edne eszcze nasze pożyteczne cnocie, o zabiegliwości mrówcze ,
która każe zbierać zapasy latem, z myślą o ciężkie i długie zimie!
Antonio, kochana siostrzyczko, wiesz o tym dobrze, że w sercu gamratki tkwi zawsze
eden krwawiący cierń: strach przed kruchtą kościelną, strach przed nęǳą żebractwa.
A przecież wierza mi, na edną Nannę, która potraﬁ sobie z niczego dostatki stworzyć,
tysiąc przypada takich, które mrą w szpitalu na zawszonych barłogach!
Mistrz Andrea zwykł był mawiać, że kurtyzany i dworacy ednymi drogami chaǳa ą,
bowiem tak pośród kurtyzan, ak i pośród dworaków rzadko kto dochrapu e się czegoś
i w nęǳy nie grzęźnie.
Mówiłam ci o tym cierniu tkwiącym w sercu, a może racze w mózgu niż w sercu.
Dokucza owa zdrada niemiłosiernie, zmusza ąc do myślenia o starości. A gdy myśl ta
uż dobrze w głowę zapadnie, wówczas iǳie się do przytułku, wybiera się na ładnie szą
spośród sierot i podrzutków i wychowu e się ą ak własną córkę; przy tym wiek wybrane
tak należy wymiarkować, aby rozkwitła i do rzała wtedy, gdy ty uż zwiędniesz na dobre!
Pozosta e sprawa imienia przybrane córuchny; otóż imię musi być piękne, niezwykłe
i często zmieniane, a więc ednego dnia Julia, na drugi ǳień niech bęǳie Laura, Lukrec a,
Porc a, Kassandra, Wirginia, Pentesilea, Prudenc a lub Kornelia.
Tak, to tak, mo a Antonio! Na edną córkę, która może się poszczycić własną roǳicielką, ak nie przymierza ąc mo a Pippa, przypada tysiąc wziętych z przytułku.

¹⁷⁵dać folgę (daw.) — nie powstrzymywać. [przypis edytorski]
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Kobieta ”upadła”, Bieda

Kobieta ”upadła”,
Dworzanin, Bieda

Co się zaś tyczy sprawiedliwie uroǳonych córek — diablo to trudna sprawa odgadnąć,
kto był ich o cem właściwie, choć zwykle mówi się w tych wypadkach o wielmożnych
i aśnie oświeconych.
Tyle ziaren w nasze bruzdy sie ą, że nie sposób się połapać, czy ego siewu ziarno
wzeszło.


Święta prawda!


Biada nieborakowi, który wpadnie w ręce kurtyzany, nad którą czuwa mateczka. Taki
nie wyplącze się uż z sideł.
Nic to, że mamusia edną nogą w grobie stoi; na widok krzepkiego młokosa zawsze
eszcze mrówki po krzyżach e łażą i zawsze gotowa est przy ogniu córki własną pieczeń
usmażyć.
Nieszczęśnik, który się w takową kabałę uwikłał, musi pracować za dwóch, podwó ną
biorąc zapłatę; oczywiście mateczka ho nie sza i pochopnie sza est zawsze od córuchny,
tylko że miłośnik zapałów e mnie est ciekawy.


Nie ǳiwota!


Biedny człeczyna nie wie nawet, na akie wystawia się niebezpieczeństwo, nie przeczuwa, co mu gotu ą na spółkę, naraǳa ąc się nad pewną zdobyczą, i ani domyśla się,
akich to złowieszczych rad sobie wza emnie uǳiela ą.
Mó sąsiad, mistrz od szermierki, przez całe życie nie zdołał pokazać uczniom swym
tylu niezawodnych ciosów, ile niezawodnych rad uǳieli w edne rozmowie matka swe
córce: Gdy przy ǳie twó kochanek, powieǳ mu tak lub poproś go o to albo tak go
pocału ; w ten sposób masz go pieścić i podniecać, tak gniew udawać, nie zapomnĳ
przy tym, akiego podarunku zażądać. Nie zanadto nim pomiata , nie folgu mu zbytnio
w pieszczocie; dręcz go swymi kaprysami, zwódź obietnicami, a zawsze stara się coś
wycyganić, czy to pierścień, czy naszy nik, czy bransoletę. Po prawǳie, takie tam tylko
dyskursy idą.


Prawie, że ci uwierzyłam!


Możesz całkiem wierzyć — a nie tylko prawie!


A ty Nanno, byłażeś równie w radach swych okrutna, ak i zepsuta?


Kto sika tak ak inni, ten niczym się od innych nie różni; póki byłam gamratką, żyłam
na podobieństwo wszystkich gamratek i niczego w swoim kunszcie nie zaniedbywałam;
nigdy bym nie stała się kurtyzaną, gdybym natury kurewskie nie miała. Osiągnęłam
doskonałość w sztuce wiecznego udawania młódki i komu ak komu, ale twe Nannie
przede wszystkim należy się dyplom kurtyzany. Pręǳe zliczyłabyś wszystkie robaczki
święto ańskie, które błyszczą na świecie, niż lata owych srok przekornych.
ǲiś mówi ci, że ma dwaǳieścia wiosenek, a po sześciu latach zaklina się, że zaledwie
ǳiewiętnasty rok zaczęła. Ale mówmy poważnie! Iluż to trutniów obskubałam w swym
życiu!


A nie obawiasz się o przyszłe życie?


Myślę, iż ǳięki ubileuszom, odpustom i koronkom dusza mo a na tamtym świecie
za mie nie ostatnie mie sce, tak ak i tu na tym padole mo a ziemska powłoka nie ostatnie
mie sce za mowała. Na honor! Czu ę, że nie będę ostatnią, choć ze skruchą wyzna ę, że
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bez przykrości patrzyłam, ak zazdrośnicy skakali sobie do oczu i gardła; szlachetna duma
wzbierała w mym sercu na ten widok, piękność mo a promieniała chwałą przy blasku
krzyżu ących się szpad rywali. Biada temu, kto ośmielił się spo rzeć na mnie krzywym
okiem; nawet topór katowski od zemsty nie zdołałby mnie powstrzymać.


Tak, to tak, ale zawsze zło pozosta e złem, a dobro dobrem.


Zapewne!… Ale a nie mogłam nie grzeszyć. A i teraz, choć za winy żału ę — przecież żal mi tamtych czasów. Żebyś ty wieǳiała, ak a umiałam luǳiom głowy zawracać⁉
Nieraz wypadło mi obsługiwać ǳiesięciu kochanków na raz. ǲieliłam mięǳy nich całusy, słówka, pieszczoty, uściski, a wszyscy czuli się wniebowzięci. Czasem z awiał się
eszcze eden spóźniony przybysz, akiś piórkoś aśnie ący od sprzączek i wstęg, wystroony niby mieszczka z Mantui albo z Ferrary. Przy mowałam go z otwartymi rękami,
wiodłam do alkówki — a na gromadę rozgorączkowanych i podnieconych asanów akby
nagle mroźnym wiatrem powiało.
Miny rzedły i przeciągały się, a wzburzone zapały opadały, ak orzechy pod pierwszym
tchnieniem mrozu lub ak płatki kwiatów za podmuchem wichury.
Pozostawieni sami sobie, nie wieǳieli, nieboraki, co im czynić wypada! Zapadało niezgrabne milczenie, przerywane eno westchnieniami zawodu, których zgnieść w piersiach
nie potraﬁli.
Dopiero po dobre chwili rozlegały się przekleństwa, wymysły, zgrzytania; ten i ów
huknął pięścią w stół, ten i ów niecierpliwymi krokami przemierzał izbę; inny znów niepewnym głosem podśpiewywał sobie, chcąc skryć konfuz ę. Wreszcie wynosili się eden
za drugim, ociąga ąc się, maruǳąc i głośno rozmawia ąc ze służebną w naǳiei, że ich
usłyszę i zawołam, aby pozostali.
Za chwilę znów ich miałaś z powrotem; oczywiście zastawali drzwi zamknięte i wtedy
ostateczna rozpacz ich ogarniała.

Kobieta ”upadła”


Nawet Ancroia¹⁷⁶ nie była tak okrutną.


Wiǳę, że ci się na litość zebrało!


Zawsze miałam serce litosne!


Zachowa e takim na zawsze i słucha dale !


Cała się w słuch przemieniam!


Nieraz śmiałam się setnie, wiǳąc, ak owo głupie luǳkie serce mięknie mi w palcach
niby wosk. Wśród na gorętszych miłosnych baraszkowań ni stąd, ni zowąd uderzałam
w płacz! Mó kochanek, zapomniawszy o swym ferworze, głaszcze mnie, uspoka a, tuli
ak ǳieciątko w ramionach, z troską w sercu wypytu e o łez przyczynę. Ja na to głosem
zduszonym od łkań: „Wiem, że mną pogarǳasz, że ani odrobiny sobie mnie nie cenisz,
ale trudno, taki los mi uż wypadł”.
Innym razem komuś, kto mnie opuszczał na parę goǳin, mówię, tonąc we łzach:
„Dokąd tak spieszysz? Na pewno do tych ladacznic, do tych wywłok przeklętych, które
będą umiały obe ść się z tobą tak, ak na to zasługu esz!”. Tu wiǳę, iż serce durnia wzbiera
dumą na myśl, że kobieta tak go miłu e i tak est oń¹⁷⁷ zazdrosna. Nieraz z płaczem udane
radości witałam akiegoś bałwana po dwóch dniach niewiǳenia niby skarb oǳyskany.
¹⁷⁶Ancroia — bohaterka poematu rycerskiego, słynnego w czasach Aretina, królowa Ancroia, siostra króla
Mombrina, zabita w walce przez Rolanda. [przypis tłumacza]
¹⁷⁷oń (daw.) — o niego. [przypis edytorski]
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Serce, Łzy


Wiǳę, że łzy miałaś zawsze na pogotowiu!


Byłam niby ta skała, z które za dotknięciem woda wytryska, albo racze , z które
ustawicznie się sączy, choć e nawet nikt nie dotyka.
Ale zawsze płakałam tylko ednym okiem.


Alboż tak płakać można?


Kurtyzany zawsze płaczą ednym okiem, mężatki dwoma, a mniszkom i na dwie pary
oczu łez starczy.

Oko, Łzy


A to ciekawe‼


Zaciekawiłabyś się eszcze więce , gdybym ci mogła szerze o tym opowieǳieć, tymczasem wieǳ eno, że gamratki ednym okiem płaczą, a drugim się śmie ą!


A niechże cię kaczki zdepczą, Nannusiu kochana! Jakże to być może?


Alboż nie wiesz, głuptasku, że my, kurtyzany, zawsze na zawołanie śmiech i łzy mamy?
Alboż nie śmie emy się z byle głupstwa, alboż nie umiemy płakać z lada powodu? Oczy
nasze — to słońce wśród chmur, które błyszczy promiennie, a potem się znów obłokiem
przysłania. Wśród wybuchów na szczerszego śmiechu nagle zanosimy się od płaczu. Zaś
w sztuce umie ętnego wykorzystywania owych nagłych łez i równie niespoǳiewanych
uśmiechów mnie nigdy nie dorównała żadna gamratka, nawet spośród tych spryciarek,
które do nas z dalekie Hiszpanii przypłynęły. Nie masz nic pożytecznie szego nad owe
szlochy i śmiechy, o których ci mówiłam; ale trzeba umieć w porę tych wybiegów zażywać,
bo gdy przegapisz stosowną chwilę — wszystko bęǳie na nic! Przypomnĳ sobie owe róże
z Damaszku — należy e rwać o zorzy, inacze zapach tracą.


Człek nigdy wszystkiego nie umie i całe życie się uczy!


Po udanych łzach i uśmiechach następne zaraz mie sce biorą kłamstwa. Używałam na
nich ak chłop na razowym chlebie, naopowiadałam ich w życiu tyle, że i Ewangelia więce
prawd nie podała, zaprawiałam ów chleb mego bliźniego drożdżami na solennie szych
przysiąg. Czegóż to nie paplałam o mym roǳie, o moich roǳicach, o ma ętnościach,
cugach¹⁷⁸ i triumfach! Lęgły mi się w głowie na cudacznie sze historie, które po swo emu
niemnie cudacznie tłumaczyłam.
Prowaǳiłam listę kochanków, ǳieliłam mięǳy nich ak na skrupulatnie dni i noce,
a imię kole nego miłośnika w przedǳień wypisywałam na marginesie.
Wiǳiałaś zapewne w zakrystiach re estrzyki, w których księża msze zakupione zapisu ą — możesz więc sobie łatwo mo ą księgę wyobrazić!


Re estrzyki wiǳiałam i wyda e mi się, że ów re estrzyk twoich kochanków mam przed
oczami.


Jeśli tak — to barǳo pięknie!


Ale cóż ów re estrzyk ma wspólnego z wymyślonymi ba kami?
¹⁷⁸cug (daw.) — cztero- bądź sześciokonny zaprzęg. [przypis edytorski]
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Pozory, Kobieta ”upadła”,
Śmiech, Łzy


To, iż zapisani uroczyście w re estrzyku młoǳieńcy, spoko nie oczeku ący wyznaczone im nocy, mimo to często odchoǳili z kwitkiem.
Na porządku ǳiennym bywały zmiany, wykreślenia, podskrobania — akurat tak, ak
to bywa ze mszami zakupionymi za dusze w czyśćcu płonące.


Teraz rozumiem!


Chwała Bogu! Za czym słucha dale ! Pewnego razu pożyczyłam od ednego zakochanego we mnie głuptaka łańcuch złoty wielkie ceny; kochanek mó wypożyczył łańcuch
ten od pewnego szlachcica, który znów dla przypodobania się i dogoǳenia memu miłośnikowi wydarł go roǳone żonie. Ustroiłam się weń po raz pierwszy akurat w tym
dniu, kiedy to papież w kościele Minerwy¹⁷⁹ rozda e posagi ubogim ǳiewczętom z ludu!


To chyba w ǳień Zwiastowania?


A właśnie — w ǳień Zwiastowania! Jak ci powiadam, włożyłam ów łańcuch na szy ę,
ale go przez dłuższy eszcze czas nie nosiłam.


Dlaczegóż to⁈


Dlatego, iż ledwiem się w kościele wśród tłoczące się ciżby znalazła, zaraz strzeliło mi
do głowy, że łatwo i bez zbytniego azardu¹⁸⁰ i zachodu będę go sobie mogła przywłaszczyć!
Nieznacznie¹⁸¹ ściągam łańcuch z szyi i ze zdwo oną energią poczynam się przez tłum
przepychać.
Raptem sta ę, ak wryta, i z piersi me wyǳiera się straszliwy ryk, kubek w kubek
podobny do wrzasku nieszczęśliwców, którym na Campo di Fiore¹⁸² cyrulik zęby wyrywa. Luǳie, zapomniawszy o nabożeństwie, gapią się na mnie, a a drę się wniebogłosy:
„Łapcie, trzyma cie tedy huncwota¹⁸³! Mó łańcuch, mó złoty łańcuch! Rzezimieszek!
Złoǳie !… O rany boskie, rany boskie!”.
Rwę włosy z głowy, tarzam się po ziemi, płaczę ak bóbr i krzyczę bez opamiętania!
Rozpacz mo a wstrząsnęła wszystkich obecnych w kościele i szybko dotarła do samego
wielkorządcy.
Ten wziął sprawę do serca i uż po paru goǳinach trzymał w swych łapach akiegoś włóczęgę, którego gęba wydała mu się w sam raz pasu ąca do owego rzezimieszka
grasu ącego w kościele. Nim się dryblas opamiętał, uż sieǳiał w Torre di Nona¹⁸⁴. Dowieǳiałam się późnie , że niewiele brakowało, aby go gorliwy gubernator powiesić kazał.


Nie, tego uż nadto! Na cynadry świętego Jacka! Magik był z ciebie, nie kobieta!


Robiło się, co się robić mogło!
¹⁷⁹kościół Minerwy — gotycki kościół Santa Maria sopra Minerva w Rzymie, zbudowany w średniowieczu
na mie scu rzymskie świątyni Minerwy. W XV w. utworzono przy nim bractwo Annunziata, które wspierało
biedne ǳiewczęta, zbiera ąc dla nich środki, by mogły znaleźć męża, a nie skończyć ako prostytutki. Corocznie
w tym kościele w dniu święta Zwiastowania ( marca) uroczyście wręczano wybranym ǳiewczętom sakiewki
z posagami. [przypis edytorski]
¹⁸⁰azard (daw.) — niebezpieczeństwo, ryzyko. [przypis edytorski]
¹⁸¹nieznacznie — niezauważalnie, niepostrzeżenie. [przypis edytorski]
¹⁸²Campo di Fiore — główny rynek Rzymu, ob. Campo de’ Fiori. [przypis edytorski]
¹⁸³huncwot (daw.) — szelma, łotr, nicpoń. [przypis edytorski]
¹⁸⁴Torre di Nona — właśc. Torre dell’Annona w Rzymie, średniowieczna twierǳa roǳiny Orsinich, od XV
w. funkc onu ąca ako więzienie papieskie, w  przebudowana na teatr. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan




Ale co rzekł ów idiota, który ci łańcuch pożyczył?


Wyszłam z kościoła zbolała, zapłakana, z rozpacznie załamanymi rękoma. Wróciwszy
do pieleszy domowych, zamknęłam się w alkierzu¹⁸⁵ i przykazałam służebne , aby nikogo
do mnie nie dopuszczała.
Po kwadransie z awia się mó amant, błaga ąc o chwilkę posłuchania; wszystkie prośby
okazu ą się bezskuteczne. Zaniepoko ony nie na żarty, kołacze, stuka, puka, skamle, prosi
i molestu e: „Nanno, otwórz, błagam, Nannusiu, kochanie, puść mnie do siebie; trzeba
mieć źle w głowie, żeby rozpaczać z powodu takie drobnostki”.
Ale na mnie nachoǳi akurat nowa fala boleści i zaczynam ęczeć głosem dość donośnym na to, aby traﬁć do uszu mego gościa. „O a nieszczęśliwa! Dlaczegóż los tak znęca
się nade mną? W oczy mu spo rzeć nie będę śmiała! Ucieknę na pustynię. Habit zakonny
przywǳie ę! Utopię się!”
Po chwili zaś mówię do służebne : „Zawoła natychmiast akiego Żydowina, trzeba
sprzedać wszystko, co posiadam, i za łańcuch zapłacić!”.
Służebna posłusznie kieru e się ku wy ściu, a mó poczciwiec w szale wzbiera ące
w nim wspaniałomyślności i rozczulenia zaczyna kołatać do drzwi ze zdwo oną siłą.
Otwieram; nogi ugina ą się pode mną, a z ust wypada ęk: „O Boże, to on — estem
zgubiona!”.
Poszkodowany rzuca się do mych stóp i błaga: „Nanno, opamięta się, nie krzywdź
mnie pomawianiem o małoduszność, sprzedam ostatnią koszulę, a nie pozwolę, abyś się
gryzła i męczyła z powo u akiegoś tam świecidełka”. — „Nie może to być — odpowiadam
ze łzami — błagam eno, abyś dał mi dwa miesiące czasu na zebranie stosowne sumy”.
On oczywiście słyszeć o niczym nie chce, uspoka a mnie, burczy na mnie dobrotliwie
i w rezultacie zosta e u mnie na noc. Spęǳiliśmy ą tak słodko, że sprawę nieszczęsnego
łańcucha na zawsze pokryło milczenie.


Już to twó kramik był obﬁcie w słodycz zaopatrzony!


Raz zadurzył się w moich wǳiękach na umór pewien stary pryk, długi, chudy, włochaty, żółty, nadgniły i pomarszczony.
Mó nowy adorator miał ednak tyleż pożytku z uciechy miłosne , ile bezzębny z żucia
twarde skórki od chleba; raǳił więc sobie, ak umiał: szczypał mnie, gryzł, całował, ssał
i miętosił na wszystkie strony.
Nie pomagały korzenie, karczochy, truﬂe ani żadne kordiały. Wisiorek opadał bezsilnie niby ów knotek bez oliwy, co to strzeli płomieniem i w te że chwili — gaśnie.
Na marne szły wszystkie zabiegi, głaskania, potrząsania, łaskotania i prztyczki. Darmo
ciągnęłam za gwizdawkę i ǳwoniłam ǳwonkami.
Pewnego dnia, sprosiwszy tłum gości, wydałam wspaniały obiad. Oczywiście za przyęcie zapłacił mó staruszek, a ponadto musiał mi wypożyczyć srebrną zastawę, z które
cztery na pięknie sze sztuki ukradłam.
Kochanek mó podniósł straszny krzyk. Rzuciłam mu się w ramiona i na czulszymi
słowami uspoka ałam wybuch gniewu, który by mógł łacno¹⁸⁶ ego zdrowiu zaszkoǳić!
„Nie krzycz, o czuniu, nie krzycz, nie żołądku się, bo nie bęǳiesz mógł dobrze strawić
obiadu. Jeśli ci żal sreber, sprzeda mo e suknie, wszystko sprzeda , tylko nie krzycz”.
Rozbroiłam go swo ą troskliwością, i to tak skutecznie, że poczuł w sobie prawǳiwe
o cowskie uczucie, zamknął gębę, puścił w niepamięć straconą zastawę, aczkolwiek odtąd
nic uż nikomu pożyczać nie chciał.

Seks, Starość


Czego ak czego, ale sprytu to nigdy ci nie brakowało!


Na początku każde nowe zna omości byłam tak słodka, milusia i uprze ma, że ten,
¹⁸⁵alkierz (daw.) — mały, boczny pokó , często sypialny. [przypis edytorski]
¹⁸⁶łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
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Kobieta ”upadła”, Dobro,
Zło

kto ze mną pierwszy raz mówił, czuł się, akby go miodem karmiono i głosił me zalety
na prawo i lewo. Z biegiem czasu miód ów nabierał gorzkiego posmaku. O ile na razie
okazywałam wielki wstręt do złego, to późnie nie mnie szy czułam do wszystkiego, co
est dobrem. Zwycza em kurtyzan lubiłam waśnić luǳi ze sobą, pod uǳać ich wza emnie,
siać nienawiść, zohyǳać przy aźń i życie w piekło zamieniać.
Paplałam ak na ęta o hrabiach i książętach, rozstrzygałam sprawy cesarza i sułtana,
zastanawiałam się, ak w takie okaz i bęǳie sobie król poczynał, zgadywałam, ile ma
w szkatule prywatne książę mediolański, aki bęǳie wynik konklawe i kiedy u rzymy
biały dymek, dobywa ący się z komina Watykanu.
Twierǳiłam z głębokim przekonaniem, że gwiazdy są akurat tak wielkie, ak gałka na
kopule św. Piotra, że księżyc est bratem słońca, spłoǳonym z nieprawego małżeństwa.
Z książąt przeskakiwałam do księżn, grzebiąc wśród nich ak w ulęgałkach, od księżn¹⁸⁷
zaś do gamratek, które wynosiłam nad wszystkie księżny świata.
Z zachwytem rozprawiałam o ich dwornych obycza ach, zaćmiewa ących maniery samego dworu cesarskiego. Ze szczególną pilnością naśladowałam edną taką napuszoną
małpę, która kazała zanosić do siebie prośby na klęczkach.


To chyba musiała być akaś papieżyca?


Papieżyca¹⁸⁸ podobno nie miała takich fochów, była znacznie skromnie sza, a uż zgoła
nie umiała wymyślać sobie tak szumnych tytułów ak inne kurtyzany. Bo słucha tylko:
Oto edna twierǳi, iż est córką księcia Walenc i, druga da e do zrozumienia, że kardynał
Ascanio przyczynił się nieco do e uroǳenia; Madrema podpisu e się: „Lucrezia… Portia,
patryc uszka rzymska” i pieczętu e swe listy wielką ak łeb koński pieczęcią.
Oczywiście owe szumne tytuły nie wpływa ą ani trochę na prawǳiwą wartość kurtyzan.
Wszystkie te ła daczki nie ma ą w sobie ani źdźbła miłości chrześcĳańskie ; nie wieǳą,
co to litość ani współczucie, i gdyby nawet sam święty Antoni, święty Roch albo święty
Hiob poprosił e o ałmużnę, dałyby mu ﬁgę, chociaż do tych świętych ma ą przecież
szczególne nabożeństwo.


A to klępy dopiero!


A uż zgoła nieporównane są ich przysięgi; dochowu ą wiary tak uczciwie ak Cyganie
lub indy skie mnichy. Krótko mówiąc, kurtyzany ma ą miód w gębie, a sztylet za pazuchą.
Póki są razem, rozpływa ą się w czułościach wza emnych, ale za oczami wygadu ą na
siebie takie okropności, że aż włosy sta ą dęba na głowie!
Nie ma człeka, który by mógł uniknąć niepowściągnięte złośliwości ęzyka kurtyzan;
kimkolwiek byłby, cokolwiek dobrego dla nich by uczynił, nie u ǳie cało!
Oto wyda e ci się na przykład, że ta lub owa zakochała się na zabó w ednym ze
swych miłośników; dogaǳa mu, pieści go, otacza szacunkiem, nazywa ąc co dwa słowa
ego wielmożnością.
Ale niech tylko na mie sce ego wielmożności z awi się nowy galant z dobrze nabitą sakiewką! Wtedy zobaczysz, ile wyzwisk i oszczerstw posypie się na łeb ustępu ące
wielmożności. Bęǳie umykał, akby mu pieprzu w zadek nasypano.
Ten zaś, który ego mie sce za mie, w prostocie ducha uwierzy, że on ci est edynym
i prawǳiwym pieszczochem, pierwszym kochankiem swe ubóstwiane !


Ale powieǳ mi, dlaczego i po co one tak postępu ą?

¹⁸⁷księżn (daw.) — ǳiś popr. forma D. lm: księżnych; podobnie dale księżny, ǳiś M. lm: księżne. [przypis
edytorski]
¹⁸⁸papieżyca — papieżyca Joanna, legendarna kobieta, ży ąca rzekomo w IX w., która ukrywa ąc swo ą płeć,
zdobyła wysoką pozyc ę kościelną i ostatecznie została papieżem. [przypis edytorski]
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Kobieta ”upadła”, Zdrada


Dlaczego? Dlatego, że kurtyzana nie byłaby kurtyzaną, gdyby ą ła dactwa nęcić przestały!
To e całe dobro i cały e przywile !
Gamratka niema ąca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza,
obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!


Ale też dla tych nieszczęśników, wyśmianych, oszukanych i obdartych ze wszystkiego,
niemałą musi być pociechą widok grzesznicy, śpiewa ące sobie u pręgierza:
Umiałam na pamięć tę piękną pieśń, nauczyłam się e skwapliwie, myśląc, że są to
słowa mistrza Andrei, teraz wiem, że skomponował ą ten¹⁸⁹, który tak gnębi wielkich
tego świata, ak mnie bezlitosna anca. Nie masz środka na to obmierzłe choróbsko; nie
pomaga ą ani maście, ani pachnidła, ani żadne medykamenta.


Zawróciłaś mi głowę tą swo ą ancą i całkiem mnie zbiłaś z pantałyku. Nie wiem, na
czym stanęłam. Da mi myśli zebrać!
Ty masz też szczególne upodobanie do skakania z przedmiotu na przedmiot — zrobił
mi się we łbie groch z kapustą. Aha!… przypominam sobie wreszcie, o czym ci chciałam
opowieǳieć.
Otóż zawitał do Rzymu pewien młoǳian, dwuǳiestolatek, szlachetnego rodu, bogaty, ednym słowem smakowity kąsek dla kurtyzany!
Natychmiast po przybyciu wpadł w mo e łapki; udałam, że mnie zachwycił swoim
gładkim liczkiem, a on tym barǳie się puszył, im a większą miłość mu okazywałam.
Po mieście zaczęły choǳić słuchy, że świata poza nim nie wiǳę i że ak szczapa
wyschłam uż z miłości.
„Całkiem ą wzięło”, mówiono. „Zupełnie głowę straciła”. „I dla kogo? Dla smarkacza,
któremu eszcze mleko na wargach nie obeschło”.
Ja milczałam ak zaklęta, ale choǳiłam zbolała, tęskniąca i niespoko na. Nie mogłam
sypiać po nocach i eść przestałam.
Wspominałam ego imię co chwila, o niczym innym mówić nie chciałam, wysyłałam
ciągle do niego służebne, a wszystko to tak dobrze było udane, że luǳiska gotowi się byli
założyć, iż a wreszcie w srogie popadłam terminy¹⁹⁰.
Zaś ów żółtoǳiób, który na te całe komedii zarobił parę sutych kolac i i kilka miłosnych nocy — chełpił się wszęǳie swym powoǳeniem, a na znak prawǳiwości swych
opowiadań każdemu, kto chciał i kto nie chciał patrzeć, pokazywał niewielkie wartości
turkus, oﬁarowany mu przeze mnie.
Ja zaś powtarzałam mu bez końca: „Nie trap się brakiem pienięǳy; musisz e mieć
i bęǳiesz e miał. Wystarczy edno małe słówko! Wszystko, co posiadam, należy do ciebie
— a cała two ą estem”.
Te zapewnienia wbĳały go w niepomierną dumę; choǳił pyszny ak paw po Banchi,
a gdy go palcami pokazywano, nadymał się eszcze więce .
Pewnego wieczoru zapukał do mych wrót wysoki możny dosto nik; ukryłam spiesznie
młoǳieńca w alkowie, a sama pobiegłam otworzyć.
Dosto ny gość wszedł, rozsiadł się wygodnie, a spostrzegłszy czyściutkie białe prześcieradło, świeżo z komory wy ęte, zawołał szyderczo: „I dla kogóż to przyszykowałaś owe
płótno, kto go dotknie pierwszy, pewnie ten twó Ganimedes¹⁹¹?” „Zgadliście, panie! —
odparłam z godnością — on, a nie kto inny; kocham go bowiem i ubóstwiam nad życie,
sługą ego estem, a choć i innych pieszczotami obdarzam, czynię to tylko dla pienięǳy”.
Gdy dosto ny gość opuścił mo e progi, wypuściłam więźnia na wolność; wyszedł ze
swe skrytki ak triumfator, choć gołym tyłkiem spod kuse koszuliny świecił, i potoczył
dokoła okiem tak władczym, ak gdyby cały dom, sprzęty i mnie wraz ze sprzętami brał
odtąd w wieczyste posiadanie!
¹⁸⁹skomponował ją ten — t . Pietro Aretino. [przypis tłumacza]
¹⁹⁰terminy (daw.) — opały; kłopoty. [przypis edytorski]
¹⁹¹Ganimedes (mit. gr.) — piękny młoǳieniec, ukochany przez Zeusa, który porwał go na Olimp i uczynił
podczaszym bogów. [przypis edytorski]
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Ale niedługo cieszył się swym powoǳeniem! Pewnego dnia, gdy właśnie zabierał się
po swo emu do miłosne zabawy ze mną, wymknęłam mu się z rąk. Nieborak ogłupiałymi i zmęczonymi od żąǳy oczyma musiał patrzeć, ak w przyległe alkówce z innym
amantem harcowałam. Nienawykły do tego roǳa u niespoǳianek, chwycił za płaszcz
i z przekleństwami na ustach opuścił me progi, oczeku ąc, iż niebawem opamiętam się
i przyślę po niego, ak to dotąd bywało! Wszelako tym razem nie mógł się akoś doczekać
oczekiwane wysłanniczki i z awił się u mych drzwi bez zaproszenia.
Tu ednak otrzymał odpowiedź, że signora wy echała na wieś. Wiadomość ta mocno
go strapiła, kąciki ust opadły, w oczach błysnęły łzy; wyglądał zaiste ak mysz tonąca
w beczce z oliwą; z bĳącym sercem, na drżących nóżkach powlókł się od mego progu
niby chory, który dopiero co łoże ciężkie niemocy opuścił.
Ukryta za ﬁranką, patrzyłam na ów odwrót niedołężny i śmiałam się do rozpuku.
Powróciwszy nad wieczorem, zastał mnie otoczoną tłumem przy aciół, rozbawioną
i ﬁglu ącą; nie doczekawszy się zaś, bym go poprosiła, żeby usiadł, zaprosił się sam, wcisnął
się gǳieś w kąt i nie rozchmurzył oblicza, mimo wrącą dokoła zabawę i obﬁcie sypiące
się żarty¹⁹².
Gdy ostatni z gości opuścił me progi, przełamał milczenie i z wybuchem zawołał:
„Gǳież two a miłość? Przysięgi two e są plewami, rzucanymi pod wiatr!”.
— „Mó kochany — odrzekłam mu na to — ǳięki tobie biorą mnie na ęzyki wszystkie kurtyzany z całego Rzymu, luǳie głośno podśmiewa ą się z mo e naiwności, a co
gorsza, nawet na wiernie si zalotnicy przesta ą kwapić się ze swym złotem; mówią mi
w oczy: »Nie głupiśmy płacić za tłuszcze i korzenie, po to, by inny chwalił sobie smak
pieczeni, nie ma głupich!«. Po prawǳie trudno im rac i nie przyznać! Ale eśli tak barǳo pragniesz, żebym znów stała ci się tym, czym dawnie byłam, musisz spełnić mo ą
prośbę”.
Na te słowa nowe weń życie wstąpiło, ak w skazańca, któremu ktoś uż u stóp szubienicy szepnął nagle: „Umyka !”.
Rzucił mi się do nóg i ął się zaklinać, że na mó rozkaz gotów est nawet setce pcheł
oczy wyłupić.
A a na to słoǳiutko: „Chciałabym mieć piękne łoże, z edwabną ﬁranką, przybraną ęǳlami. Koszt takiego pieścidełka, bez roboty, ma się rozumieć, wyniesie koło stu
dukatów. Musisz pieniąǳe wziąć na kredyt, aby przy aciele moi wieǳieli, że nie wahasz
się brnąć w długi, byle eno niczego mi nie poskąpić. Gdy zaś przy ǳie do płacenia, zda
się na mnie, oni i tak za wszystko zapłacą”.
Zaasował się mocno i rzekł: „Jest to zupełnie niemożliwe, ponieważ mó tatuś zawiadomił wszystkich lichwiarzy, że nie bęǳie płacił długów za mnie. Grosza mi nikt nie
zawierzy”.
Odwróciłam się doń plecami i taki był koniec nasze rozmowy. Ale po paru dniach
znów po niego posłałam i zaczęłam go od nowa molestować: „Idź do Salomona, Salomon
pożyczy ci na zwykły twó skrypt¹⁹³, ile tylko zechcesz”.
Lecz Żyd, wysłuchawszy ego prośby, odparł: „Pożyczam tylko pod zastaw”.
Wrócił ak niepyszny i opowieǳiał mi całe zdarzenie.
„W takim razie — mówię mu — idź do Mo żesza, ten na pewno da ci na kredyt
kle noty, które Salomon chętnie kupi”.
Udał się tedy do owego złotnika; ten istotnie dał mu kredyt na dwa miesiące, spisali
skrypt, a późnie żółtoǳiób powędrował znów do Salomona, sprzedał mu kle noty i z awił
się przede mną z sakiewką pełną dusiów.


Nie rozumiem, aki był cel tego wszystkiego?


Kle noty należały do mnie, a ów Salomon, któremu zwróciłam ego pieniąǳe, odniósł
mi e zaraz z powrotem.
¹⁹²mimo wrącą (…) zabawę i obﬁcie sypiące się żarty (daw.) — mimo z rzecz. w B.; ǳiś z D.: mimo wrące
zabawy i obﬁcie sypiących się żartów. [przypis edytorski]
¹⁹³skrypt — skrypt dłużny, dokument wystawiony przez dłużnika, zawiera ący potwierǳenie zaciągniętego
długu i zobowiązanie do ego zwrotu. [przypis edytorski]
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Po ośmiu dniach zawołałam do siebie złotnika i rzekłam mu: „Postara się, aby ten
młoǳik dostał się za kratki. Poświadcz, iż chciał zemknąć z miasta cichaczem, a w razie
potrzeby przysięgnĳ”.
Koniec końcem zamknięto ptaszka w klatce, a trzymano go w nie póty, póki nie
zapłacił długu i kosztów swego utrzymania w loszku, co wyniosło drugie tyle. Już to
dozorcy więzień zǳiera ą za swe poczęstunki nie gorze od oberżystów!


Miałam cię dotąd za przebiegłą, ale teraz wiǳę, że nawet na przebiegle si, na chytrze si
Żydowinowie nie mogliby z tobą iść w paragon!


Nadszedł karnawał; est to czas zabó czy dla koni, dla szatek, no i dla kochanków‼
Wśród tłumu mych przy aciół był eden asan, posiada ący znacznie więce dobre woli
niż pienięǳy. Na nim zatrzymał się mó wybór; zabrałam się raźno do rzeczy i poczęłam
go podskubywać zaraz po Bożym Naroǳeniu, a więc w dobie¹⁹⁴ pierwszych maskarad.
…Zrazu prawie nie widać masek, ale z dnia na ǳień mnożą się coraz barǳie ak
melony. Z początku pięć, sześć lub zaledwie ǳiesięć wiǳisz ich na straganie, późnie
pełne kosze, całe góry, aż wreszcie est ich tyle, że uż i nikt kupować nie chce.
Zaledwie więc tu i ówǳie zaczęły się po awiać maski, mó zapalczywy kochanek,
wiǳąc mo ą minkę dość wymowną, zaproponował: „A może byś chciała wystąpić na
akie ś maskaraǳie?”. — „Alboż a mogę — odrzekłam — nie ma o czym mówić, nie
mogę nosa zza proga wysunąć; maska przystoi takie , która ma się w co ubrać”.
Kochanek mó u ął się ambic ą i rzekł stanowczym głosem: „Chcę, abyś wzięła uǳiał
w maskaraǳie i nie ustępowała innym kroku w zabawie”.
Zarzuciłam mu ramiona na szy ę i zapytałam: „A akżebyś chciał, abym wystąpiła?”. —
„Oczywiście konno i w stosownym przebraniu; będę miał pysznego ǳianeta¹⁹⁵ ze sta en
ego przewielebności. Solennie przyobiecał mi to pewien masztalerz¹⁹⁶”.
Zaklaskałam w dłonie z uciechy i rozstaliśmy się w doskonałych humorach.
Na drugi ǳień powiadam mu: „Przede wszystkim muszę się wystarać o akie pluderki i ma teczki zwierzchnie. Żeby umknąć zbytecznych wydatków, przyślĳ mi swo e
ma tki aksamitne; wytnie się mie sca znoszone i akoś całą rzecz ułaǳimy. Co się zaś
tyczy pluderków, to zrobimy e tanim kosztem! Weźmie się twó na starszy kaan i da
się krawcowi do przeróbki. Wszystko uda się wspaniale!”. — Tuta spoglądam na niego
spod oka i wiǳę, że ma minę mocno rzadką. Na mo e propozyc e mruczy wprawǳie:
„Doskonale!”, ale tak nieswoim głosem, akby uż żałował, iż rozbuǳił we mnie zapał do
zabawy. Więc, uda ąc rozczarowanie, mówię do niego: „Wiǳę, iż akoś nie w smak ci
to wszystko, nie chcę cię zresztą do niczego przymuszać, lepie przestańmy myśleć o te
całe maskaraǳie”.
Ale on chwyta mo ą dłoń i ściska ą z serdecznym wyrzutem: „Także¹⁹⁷ to ufasz me
miłości?”.
Posłał zaraz swego pacholika po przyoǳiewek i niebawem kaan znalazł się u krawca,
który z mie sca zaczął go pruć i przykrawać. Tegoż dnia uż miałam nowiutką, prześliczną
kita kę na pluderki. Mó kochanek asystował przy wǳiewaniu szatek i nie posiadał się
z radości.
Z okaz i mego męskiego stro u pozwoliłam mu pobawić się ze mną ak z chłopcem
(ogromnie był łasy na takie igraszki), a potem rzekłam: „Mo e złotko! Kogo stać na miotłę,
ten musi kupić i trzonek. Potrzeba mi koniecznie aksamitnych pantoﬂi!”.
Nie miał akurat ani grosza przy duszy, więc bez słowa ściągnął pierścień z palca. Pierścień ów zamieniłam u kupca na aksamit, a aksamit zaraz powędrował do szewca, który
szybko się uwinął i naza utrz pantoﬂe mi odesłał. Brakowało eszcze beretu.
Kochanek mó , rozgrzany przygotowaniami do wspólne zabawy, bez namysłu oddał
mi swó nowy beret, a sam wziął stary, przeznaczony od dawna dla pacholika.
¹⁹⁴doba (daw.) — czas, pora. [przypis edytorski]
¹⁹⁵ǳianiet (daw.) — piękny rasowy koń paradny. [przypis edytorski]
¹⁹⁶masztalerz — starszy sta enny, sprawu ący w dworskich sta niach naǳór nad pracownikami i końmi.
[przypis edytorski]
¹⁹⁷także — tu: konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że; znaczenie: czy tak, czyż tak. [przypis edytorski]
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Wreszcie nadeszła wigilia¹⁹⁸ oczekiwanego dnia, miłośnik kręcił się koło mnie ak
yga, biegał zzia any po wszystkich komnatach, brał do serca sprawę każdego szczegółu
mego stro u!
Późnym wieczorem przypomniało mi się, że nie mam pióra do beretu: pobiegł więc
bez zwłoki, aby zakupić tę bagatelkę. Po powrocie posłałam go znów po maskę; ponieważ
kupił złą, poszedł więc eszcze raz szukać prawǳiwe maski z Modeny. Znalazł i przyniósł
mi ą z triumfem, ale nie zdążył odsapnąć, bo wnet musiał wyprawić się po igły i szpilki.


Mogłaś co prawda kazać sobie przynieść to wszystko za ednym zachodem!


Mogłam, ale nie chciałam.


A to znów dlaczego?


Pragnęłam raz czuć się panią nie tylko z imienia i narozkazywać się do woli!


A pofolgowałaś przyna mnie ego chuciom w tę noc przed zabawą?


Po długich ceregielach pozwoliłam mu ulżyć sobie eden razik, przyobiecawszy na
następną noc, że naużywa się, ile bęǳie chciał.
Ale oto i mrok począł szarzeć; nim słońce wstało, zbuǳiłam śpiocha: „Czas za ąć się
sprowaǳeniem ǳianeta; posilimy się nieco i zaraz ruszymy na miasto”.
Wstał posłusznie, ubrał się i pobiegł do owego koniuszego. Stanął przed nim ǳiarski
i rozradowany ze słowami: „Oto estem!”.
Ale koniuszy, zrobiwszy kwaśną minę, namyślał się długo, drapał się po głowie i choć
wyraźnie obietnicy nie cofał, ze spełnieniem e ednak się nie kwapił.
„Na Boga — krzyknął mó zalotnik — chyba śmierci mo e chcecie!”
Na to koniuszy: „Uchowa mnie Boże, nie pragnę wasze zguby, ale wieǳcie, że ego
przewielebność kocha się w swym rumaku, a a wiem, co potraﬁ z koniem zrobić kurtyzana; taka samego Pana Boga nie uszanu e, co tu dopiero mówić o koniu! Znarowi mi
ǳianeta, odparzy i odeśle ochwaconego¹⁹⁹, a a późnie będę za wszystko odpowiadał. To
wy racze nasta ecie na mo ą zgubę, nie a na waszą!”.
Lecz mó amant tak go zaklinał, molestował i błagał, iż srogi koniuszy wreszcie zmiękł
i powieǳiał: „Nie chcę cofać danego słowa; niechże się stanie wedle wasze woli”.
Uszczęśliwiony amator kawalkad wydał stosowne rozkazy, a do mnie pchnął zaraz
z radosną nowiną poko owca, który opowieǳiał mi całą rozmowę, pęka ąc przy tym ze
śmiechu!


Już to prawda, że nie masz gorszego wroga dla panów nad ich własne sługi: szelmowski
naród!


Święta prawda! Ale posłucha dalszego ciągu historii! Usiedliśmy do śniadania: ledwie
mó zalotnik przełknął kilka kąsków, poczęłam go naglić, aby posłał pacholika po konia.
Po akimś czasie wraca wysłaniec, ale sam, bez rumaka, zbliża się do swego pana
i mówi; „Masztalerz odprawił mnie z niczym, prosząc waszą wielmożność o rozmówienie
się eszcze raz z koniuszym”.
Nim dokończył tych słów, dostał nieborak od swego pana w łeb półmiskiem!


Nie rozumiem, dlaczego twó kochanek tak się rozsierǳił na chłopaka?
¹⁹⁸wigilia — przedǳień, t . ǳień poprzeǳa ący ważne wydarzenie. [przypis edytorski]
¹⁹⁹ochwacony — o koniu: cierpiący na ochwat, t . ostre zapalenie kopyta. [przypis edytorski]
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Widocznie wolałby dowieǳieć się nowinki gǳieś na uboczu, tak abym a e nie
słyszała.
Tymczasem stało się inacze !
Wysłuchawszy straszne nowiny, porwałam się z mie sca z głośnym okrzykiem: „Dobrze mi tak, dobrze mi tak za to, że mi się zachciało pięknie sze maski niż ta, którą
mnie przy uroǳeniu obdarzyła mo a mateczka na spółkę z akimś drabem spod ciemne
gwiazdy! Z góry wieǳiałam, że nic z twoich obietnic nie bęǳie; drugi raz nie dam się
uż wziąć na kawał. Głupia byłam, żem ci uwierzyła! Ładnieś mnie urząǳił, nie ma co
mówić!”.
Zmieszany zalotnik bąkał coś pod nosem, pocieszał mnie i upewniał, że wszystko
eszcze da się naprawić — ale a nie dałam mu przy ść do słowa.
Chwycił więc za płaszcz i co tchu pobiegł w kierunku sta en ego przewielebności. Tam
zgina ąc się do ziemi przed każdym na mizernie szym służką, uzyskał wreszcie wstęp do
koniuszego i wymógł na nim wydanie przewielebnego ogiera. Ja tymczasem niecierpliwie
wyglądam przez okno w oczekiwaniu rezultatu zabiegów mego kochanka.
Do wrót biegnie spocony i zdyszany ha duk²⁰⁰ i z daleka uż woła: „Zaraz bęǳie
wierzchowiec! Już go prowaǳą!”.
W istocie za chwilę wiǳę rwącego się rumaka, przytrzymywanego za cugle przez
akiegoś draba, który nie mogąc sobie dać rady, klnie siarczyście, i z przy emnością słyszę,
ak u wrót mego domu tłoczy się ciżba ulicznych andrusów z krzykiem, ozna mia ącym
każdemu przechodniowi: „Signora z tego domu wybiera się na maskaradę”. W ślad za
wierzchowcem z awia się mó kochanek rozradowany ak słoneczko ma owe i mówi mi:
„Trzeba luǳi wysłać naprzód”.
Ucałowałam go na przeprosiny i kazałam sobie podać aksamitny płaszcz, który mi miał
przynieść ego służący. Okazało się, że pĳak-ha duk o poleceniu zapomniał. Musiał więc
sam pan co pręǳe po płaszcz skoczyć. Gdy wǳiewałam pluderki, oczy mo e padły na
kosztowne podwiązki mego kochanka, były zachwyca ące! Szepnęłam edno gorące słówko
i podwiązki znalazły się w moim ręku; w zamian oddałam swo e, też barǳo ładne, ale
mało warte! Wreszcie toaleta mo a była skończona! Wśród tysiąca grymasów, kaprysów
i zalotnych spo rzeń dałam się wreszcie usaǳić w siodle i ruszyliśmy w drogę. Kochanek
mó echał u mego boku, na koniku dość niepozorne postury i trzymał mnie ciągle za
rękę, szczęśliwy i dumny z powoǳenia.
Pod echaliśmy z wolna do kramów, gǳie sprzeda ą owe wyzłocone a ka, zawiera ące
we wnętrzu wodę różaną; kiwnęłam z konia na akiegoś włóczęgę i kazałam podać sobie
całą zawartość ednego kosza; oczywiście za sprawunek musiał zapłacić mó miły; bez słowa
protestu ściągnął z szyi kosztowny łańcuch i oddał go w zamian za kupę pozłacanych
skorupek, które wnet rozrzuciłam na prawo i na lewo. Ruszyliśmy dale , trzyma ąc się za
ręce, ale niedługo było te czułości.
Niebawem znalazłam się wśród hałaśliwego, roześmianego tłumu masek, który mnie
uniósł ze sobą. Od eżdża ąc, wiǳiałam z dala markotne oblicze zalotnika.
Po Borgo i po Banchi prze echałam dwa razy z rzędu galopem, nie zważa ąc na pryska ące na kosztowny czaprak²⁰¹ błoto.
Jeszcze coś pięć czy sześć razy w ciągu tego dnia spotykałam się ze swym kochankiem;
za każdym razem odpowiadałam na ego pozdrowienia obo ętnie i od niechcenia, ot tak,
ak się odpowiada na ukłon niezna omego.
On zaś ciągle uganiał się za mną po próżnicy²⁰² na swe nęǳne szkapie, trzęsąc się
na nie niby worek wypchany pakułami.
Wreszcie począł zapadać mrok. Wśród tłumu kurtyzan, galantów, ra furów i niebieskich ptaków rozległy się pieśni. Wtedy to wreszcie pozwoliłam się odnaleźć memu
zrozpaczonemu miłośnikowi. ǲierżąc maskę w ręku, pożegnałam całą godną kompanię
wǳięcznym ukłonem i od echałam z moim Giorgio do domu.
Po droǳe czyniłam mu wyrzuty: „Zaiste, sztuka to była odszukać cię w tłumie; porzuciłeś mnie niegodnie i ani razuś się o mnie nie zatroszczył. Już a wiem, dlaczego!”.
²⁰⁰hajduk — służący. [przypis edytorski]
²⁰¹czaprak — roǳa kapy zakładane na konia pod siodło, czasem ozdobne . [przypis edytorski]
²⁰²po próżnicy — na próżno. [przypis edytorski]
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Poczciwiec usprawiedliwiał się, ak mógł, usiłu ąc na mnie zwalić winę całoǳienne
rozłąki.
Na Campo di Fiore zatrzymałam się przed straganem z ptactwem, wybrałam parę tłustych kapłonów i dwa kwiczoły, kazałam odnieść sprawunek do domu, a towarzyszowi
memu rzekłam niedbale: „Zapłać, kochanie!”. Rad nierad, oddał handlarzowi zacny rubin, który dostał od matki na wy ezdnym do Rzymu; wieǳiałam, iż biedaczynie zależało
akurat tyle na tym kle nociku, ile mnie na oskubaniu go z pienięǳy.
W domu zastaliśmy straszliwą pustkę: nie było ani świec, ani drew, ani chleba, nie
mówiąc uż o winie. Wpadłam w gniew i nie uspokoiłam się, póki pokorny idiota nie
przyobiecał, iż wnet wszystko się zna ǳie.
Na dobitek pachołek się gǳieś zaǳiał²⁰³! Musiał więc Giorgio sam wyprawić się po
sprawunki i odprowaǳić wierzchowca; obaczywszy zgonionego rumaka, koniuszy pomstował na czym świat stoi i przysięgał, że uż nigdy nikomu konia nie pożyczy, nawet
gdyby go o to aki święty Pański przyszedł prosić.
Wyciągnąwszy się na łożu, czekałam na powrót swego dudka²⁰⁴; akoż rychło z awił się, obładowany wszelkim dobrem. Przy pomocy kochane mateczki nakryliśmy stół
i w mgnieniu oka kolac a była gotowa. Już uczta dobiegała końca, gdy wtem za oknami usłyszałam chrząkanie i pokasływanie, które na widocznie mocno zaniepokoiło mego
amﬁtriona²⁰⁵.
Biegnę do okna i w zapóźnionym przechodniu rozpozna ę ednego z moich na serdecznie szych przy aciół.
Oczywiście ulotniliśmy się zaraz, pozostawia ąc zawieǳionego Giorgio samemu sobie;
choǳił biedaczysko przez całą noc po puste komnatce, układa ąc straszliwe przemowy
i obmyśla ąc nie mnie straszne kary na wiarołomczynię. Niech Bogu ǳięku e, iż udało
mu się ocalić przyna mnie płaszcz aksamitny; póty nasyłał mi ha duka z prośbą o zwrot
pożyczonego łaszka, póki, znuǳona, nie oddałam mu go wreszcie.


Nie powiem, byś postąpiła zbyt uprze mie z tym człeczyną, który wyświadczył ci tyle
przysług w zamian za edną noc, spęǳoną wprawǳie w twe alkowie, ale bez twego
towarzystwa.


Cóż chcesz! Taka to uż est nasza gamracka uprze mość! Niewiele grzecznie obeszłam
się z pewnym zażywnym kupcem, handlu ącym cukrem. Ten ci zostawił u mnie cały swó
dobytek w zamian za ową rzecz, zaiste słodszą od cukru. Póki kochaliśmy się — wierza
mi — wszystko u nas było cukrowane aż do sałaty włącznie. Gdy wylizywał owe słodkie
miody, ciekące z mo e piwniczki, przysięgał, iż w porównaniu z tą słodyczą ego cukier
gorzki est ak piołun.


Pewnie dlatego szafował nim tak ho nie⁉


Ha, ha‼ Śmiech mnie zbiera, gdy wspomnę, ak on lubił patrzeć na tę mo ą piwniczkę;
zawrotu głowy dostawał od tego widoku! Głaskał ą tak i owak i porównywał ą do usteczek
tych marmurowych posągów, których tyle wszędy est w Rzymie: twierǳił, iż uśmiecha
się ona akurat takim uśmiechem ak usta marmurowego Apolla.


Też porównanie!


A ednak powiem, że miał rac ę, bo rzeczywiście piękna to była sztuczka, choć nie
barǳo wypada głosić pochwały same sobie. Mówię ci, iż mó handlarz cukru…
.....................
²⁰³zaǳiać się (daw.) — zapoǳiać się. [przypis edytorski]
²⁰⁴dudek (daw., pot.) — głupek. [przypis edytorski]
²⁰⁵amﬁtrion — gościnny pan domu, gospodarz wyda ący ucztę a. fundator przy ęcia; od imienia króla Tyrynsu
i Teb w mit. gr. [przypis edytorski]
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Erotyzm


A to świnia dopiero!


Dlaczegóż zaraz świnia?


Boda by go Bóg ukarał!


Alboż nie ukarał go dostatecznie, obuǳiwszy w nim miłość ku mnie?


Wart większe kary, według mnie.


Nie będę ci ǳiś opowiadała szczegółowo wszystkich mych przebiegów, z pomocą
których oskubywałam bliźniego tak zręcznie, iż prawie nigdy nie mógł się w me robocie
połapać.
Gdy do me zagrody traﬁły akie rozbrykane a głupiutkie ciołki, pomagałam sobie
gwarą złoǳie ską, które przysłuchiwali się z rozǳiawioną gębą, akurat ak prostak daremnie usiłu ący zrozumieć coś niecoś z uczone mowy doktorów. Zaprawdę powiadam
ci, że ów ła dacki ęzyk nie darmo cieszy się wzięciem u ła daków, gdyż z ego pomocą
nie lada ła dactw można dokonać.
Ale teraz posłucha , na aki wzięłam się sposób, by na sztych wystawić pewnego mazga a, rodem, zda e się, ze Sieny.


Jeśli mazga — to uż na pewno nie skądinąd, eno ze Sieny.


Otóż ów sieneńczyk u rzał mnie naza utrz po swym do Rzymu przybyciu, włóczył się
za mną ak cień, pożerał mnie oczyma i nie dawał spoko u mo e służebne ustawicznymi
zapytaniami o mo ą osobę.
A to: „Całym sercem oddany estem twe pani”, to znowu: „Jak zdrowie signory?” albo: „Czy signora dobrze spała te nocy?” — „Signora zdrowa, chwała Bogu”, odpowiadała
ǳiewczyna, z niskim dygiem, pokazu ąc ęzyk za plecami ego wielmożności.
Pewnego dnia, do rzawszy go z okna, mówię do swe powiernicy: „Warto, by ów mydłek zapłacił za bruk uliczny, który swoim coǳiennym łażeniem nielitościwie wydeptu e.
Ze dź na dół i połaskocz kiesę egomości”.
Sprytne ǳiewczynie nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Szybko zbiegła ze
schodów i niby to nie wiǳąc sieneńczyka, szyku ącego się do zwykłych powitań i uprze mych ukłonów, woła w udanym gniewie: „A gamoń, a ladaco! Żebyś ręce i nogi połamał,
trutniu eden! Wpadł, ak kamień w wodę. I poślĳ tu takiego plugawca po cośkolwiek”.
Mó sieneńczyk, pełen animuszu i dobrych chęci, zbliża się żywo do służebne i pyta:
„Na Boga! Co się stało? W czym mogę wam dopomóc? Przecież wiecie, że zawsze estem
gotów usłużyć wasze pani!”.
Ale ǳiewczyna, nie zwraca ąc uwagi na ego rycerskie propozyc e, rozkrzyczała się na
dobre: „Goǳinę temu posłałyśmy chłopaka, by zmienił pieniąǳe, a ten nicpoń eszcze
dotąd nie wrócił. Muszę dać dukata ha dukowi księcia della Sorta, który przyniósł mo e
pani dwie piękne sztuki szkarłatnego płótna”.
Na te słowa sieneńczyk wspaniałym gestem wyciąga sakiewkę i wciska ǳiewczynie
w garść kilka sztuk złota, ze słowami: „Trzyma ! Szczęśliw estem, iż mogę się w czymkolwiek przysłużyć twe pani! Niewolnikiem e estem”.
Ale poko owa nie mogła wysłuchać do końca te tyrady, gdyż właśnie w te chwili
zawołałam na nią z okna. Ściska ąc pieniąǳe w garści, zatrzasnęła drzwi przed nosem
sieneńczyka i pobiegła po schodach na górę.
Nieborak, nie usłyszawszy nawet słowa poǳięki, został przed drzwiami.
Postał, pomyślał, a potem poszedł sobie precz niby ów nieproszony biesiadnik, którego z uczty na zbity łeb wyrzucono.
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Podstęp


Na nic lepszego nie zasłużył — niedora da.


Teraz opowiem ci history kę o kotkach.


Jakie znów kotki?


Pewnemu handlarzowi płótna byłam dłużna dwaǳieścia pięć dukatów: nie miałam
oczywiście na mnie sze ochoty zwracać mu pienięǳy! Jakby tu ﬁgla spłatać? Chowałam
w domu dwie piękne kotki; otóż wiǳąc przez okno nadciąga ącego wierzyciela, wzięłam
edną kotkę na kolana, a drugą oddałam służące , mówiąc: „Gdy tu we ǳie ten nuǳiarz,
rozkażę ci głośno, abyś udusiła potwora; ty udasz, że się wzdragasz; a wówczas w ostatnie
pas i zacznę dusić trzymaną na kolanach kotkę”.
Ledwiem słów tych dokończyła, gdy stanął przede mną mó handlarz.


Wlazł do komnaty, nie stuka ąc do drzwi?


Drzwi były otwarte. Zobaczywszy przybysza, podniosłam nieluǳki wrzask: „Zabĳ mi
tego przebrzydłego zwierzaka, łeb mu ukręcić!”.
Służąca ze łzami w oczach poczyna mnie błagać o darowanie kotce życia i zaklina się,
że ta uż nigdy nie ośmieli się mleka wypić.
Ja chwytam za gardło nieszczęsną „milusię” trzymaną na kolanach.
Mó wierzyciel, człek miękkiego serca, uczuł litość dla biednych, skazanych na śmierć
kotek. „Błagam was, pani, da cie mi zwierzątka; da cie choćby na tyǳień, po tygodniu
przyniosę e wam z powrotem i eśli do tego czasu gniew wasz nie prze ǳie, sam wam
dopomogę zgłaǳić e z tego świata”.
Tak mówiąc, zabrał mi z kolan „milusię”, a „mruczunię” wydarł z rąk służące ; włożył
kotki do koszyka i kazał e odnieść natychmiast do domu.
„Pamięta cież, że macie mi e zwrócić za tyǳień! Wtedy rozprawię się ze złoǳie kami!”
Przyobiecał mi solennie, że odniesie zwierzątka, a potem zagadał o swoich dwuǳiestu
pięciu dukatach.
Odpowieǳiałam, iż za ǳiesięć dni sama mu dług odniosę. Przeszło dwa tygodnie;
pewnego dnia z awia się znów handlarz, przypomina ąc o swe wierzytelności. W odpowieǳi, potrząsnąwszy sakiewką pełną dukatów, rzekłam: „Właśnie chciałam wam dług
odnieść, ale przedtem musicie mi zwrócić mo e kotki”. „Wasze kotki? — odpowiada —
przecież one dawno uż gǳieś zwiały”.
Uśmiechnęłam się z adowitą słodyczą i wyceǳiłam przez zęby: „Postara cie się e
odnaleźć; w przeciwnym razie zapłacicie mi za nie znacznie więce niż dwaǳieścia pięć
parszywych dukatów. Przyobiecałam zwierzątka pewnemu znakomitemu panu i miałam
e wysłać ǳiś właśnie do Neapolu. Proszę o zwrot moich kotek — zrozumiano? Macie
e odnieść natychmiast”.
Wierzyciel, zmiarkowawszy, że nie żartu ę, wolał cofnąć się bez walki. Porozmyślawszy
kęs czasu począł schoǳić ze schodów, mrucząc pod nosem: „I zaufa tu kurtyzanom”.


Wiesz co, Nanno⁉ Myślę, że dla tego ednego milutkiego ﬁgla z kotkami będą ci
przebaczone co na mnie cztery grube świństwa, na akieś sobie z ludźmi pozwoliła.


Tak myślisz?


Gotowam postawić w zakład własną duszę przeciw ednego orzecha.


Mocno powieǳiane! — O — o — a psik — kręci mnie w nosie, katar pewny! Za
mało miałyśmy tuta cienia! Na ǳiś dość te paplaniny!
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A miałam ci opowieǳieć eszcze nie edno o tym, ak to umiałam luǳi do tego stopnia
otumanić, że gotowi byli wierzyć, iż żydowskie synagogi lata ą w powietrzu niby ów grób
Mahometa²⁰⁶. Zupełnie ochrypłam i kaszel męczy mnie nie na żarty.


To wina tych drzew orzechowych; ich cień est zawsze szkodliwy!


Da mi więc dobrą radę, ale w trzech słowach… Udławi mnie ten kaszel przeklęty!…
Wiǳę, iż naprawdę zdarłam sobie gardło, nie mogę gadać!
Żału ę mocno, gdyż chciałam ci eszcze opowieǳieć history kę o koronkach cuǳe
roboty, o tragarzu i o pewne licytac i!


Nannusiu! Złociutka! Musisz mi to opowieǳieć.


Otóż pewnego razu… Nie, ani rusz!
Kiedy inǳie opowiem ci wszystko, wraz z krótką relac ą o pewnym szlachetnym
panu, który nago na dach musiał z mo e alkowy uciekać! Teraz dosyć, dosyć na Boga, bo
mi ęzyk kołkiem uż sta e!


A niech diabli porwą wszystkie kaszle, katary i inne wilgotności w kupie! A to słońce
też miłe stworzenie; musiało nam popsuć taką miłą pogawędkę.
Nie chciałam ci opowiadania przerywać, ale wyda e mi się mało podobnym do wiary,
abyś zaraz pierwszego dnia w klasztorze mogła się natknąć na tyle świństw z rzędu i żeś
tak prosto z mostu dała się u eźǳić temu o cu — Katechecie²⁰⁷.


Klnę się na wszystkie świętości; przecież zanim wstąpiłam do klasztoru, uż tam
coś niecoś brakowało mo emu ǳiewictwu! A co do świństw… Mo a droga, widywałam znacznie gorsze na świecie! Powróćmy ednak do rzeczy! Miałaś mi przecie dać akąś
radę w tym moim zmartwieniu z Pippą.


Obiecać — obiecałam, lecz teraz wiǳę, iż obietnicy nie będę mogła dotrzymać.


A to dlaczego?


Dałabym ci dobrą radę, gdybyś upomniała się o nią zaraz, natychmiast po przyrzeczeniu!
My, kobiety, póty esteśmy mądre, póki nie zaczniemy się namyślać; ak trochę pomyślimy — zdechł pies, uż po rozumie. Mogę ci ednak powieǳieć, akie est mo e
zdanie; wyłuska z niego sobie ziarno, a plew poniecha !


Słucham!


Otóż, odrzućmy coś niecoś z tego, coś mi naopowiadała, da ąc wiarę reszcie. Nie masz
dobre prawdy bez przyprawy kłamstwa; na nic opowieść, gdy e wymysłem nieco nie
ocukru esz!


Cóż to! Wiǳę, że masz mnie za łgarza⁉
²⁰⁶latają w powietrzu niby ów grób Mahometa — według dawnych legend trumna proroka Mahometa w Medynie unosi się w powietrzu, bez żadnego oparcia. [przypis edytorski]
²⁰⁷żeś tak prosto z mostu dała się ujeźǳić temu ojcu — Katechecie — pierwszy dialog: Żywoty mniszek. [przypis
tłumacza]
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Nie łżesz, ale koloryzu esz. Zresztą, myślę, iż two a niechęć do mniszek i do mężatek
musi mieć eszcze akieś inne, ukryte powody.
Ale w istocie, wśród ednych, ak i wśród drugich więce est złych i przewrotnych,
niż ich być powinno. Kurtyzan również nie bronię!


Nie marudź, kumo, nie marudź. Doradź mi coś i chodźmy, bo mnie ten kaszel do
cna zmordu e!


Mo a rada: zrób z Pippci kurtyzanę!
Mniszka gwałci mniszą przysięgę, mężatka małżeńską, kurtyzana przyna mnie nie
ma na swym sumieniu ani reguły, ani męża. Jest ona ak ten żołnierz, któremu płacą za
to, że niszczy wszystko naokół.
Zło est e właściwym rzemiosłem, więc też zła nie unika: kramik e dobrze zaopatrzony w to, czego w nim luǳie szuka ą.
Gdy aki człek otworzy oberżę — śmiało może nie pisać nad drzwiami, że to za azd;
wystarcza aż nadto, iż tam luǳiska eǳą, pĳą, swadźbią²⁰⁸, klną, gra ą w kości i ǳielą się
złoǳie skim łupem. Ogrodnicy sprzeda ą warzywa, a kupcy korzeni — korzenie! W zamtuzach możesz kupić do woli bluźnierstw, ła dactw, świństw, bó ek, zdrad, oszustw,
niesławy, nęǳy, hańby, krosty i ancy.
Zaprowadź Pippcię do zamtuza; od ednego zamachu pokaż e wszystko i wszystkiego
naucz.
A potem wiedź ą do księǳa spowiednika, ten zaiste est ak lekarz, który prędko się
sprawi z twoim cierpieniem, gdy mu bez mitręgi i bez zbytniego wstydu ukażesz zastarzały
wrzód.
Mała pokuta, dwie krople święcone wody i two a córuchna bęǳie na kwit ze zmorą
swego gamrackiego stanu!
Tym barǳie że, o ile cię zrozumiałam, grzechy kurtyzany są w pewnym wzglęǳie
również e cnotami.
A zresztą dobra to rzecz, gdy cię luǳie zawsze godnie traktu ą, gdy nawet wielcy
panowie obchoǳą się z tobą ak z markizą!
Przednia to rzecz, na honor, eść zawsze po pańsku, wylegiwać się na puchach, ubierać
się w atłasy, tracić czas na uciechach, weselu, zabawie!
Sama wiesz na lepie , ak to wszystko smaku e! Two e Pippci nie zbraknie nawet
ptasiego mleka, bęǳie obǳielać luǳi swą łaską niby królowa!
…Rzym był, est i bęǳie… chciałam rzec: miastem kurtyzan, ale się w ęzor ugryzłam.


Dobrze mówisz, kumo, zrobię tak, ak mi mówisz!

To rzekłszy, obuǳiła służebną, która się była²⁰⁹ odrobinę zdrzemnęła, dała e kosz
i pustą ﬂaszkę; Antonia wzięła pod pachę obrus i serwety i wszystkie trzy skierowały się
ku domowi.
Tam zgotowano dla kaszlące Nanny odwaru z lukrec i i przyrząǳono e na kolac ę
woǳiankę.
Antonia, będąc zdrową ak ryba, powieczerzała obﬁcie ; na drugi zaś ǳień od rana
za ęła się ak zwykle swoim straganem.
Ubóstwo paskudnie e doskwierało, ale wśród pracy i zabiegów nieraz ulatała myślą
do słów Nanny i wówczas zapominała o swe mizerii. Kiwała głową w zadumie, rozpamiętu ąc, ile to zła coǳiennie wyrząǳa ą kurtyzany na świecie!
Jest tych gamratek przecież więce niż mrówek, much i komarów w upalne lato!
²⁰⁸swadźbić (daw.) — swatać. [przypis edytorski]
²⁰⁹się była odrobinę zdrzemnęła — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą niż
opisana czasem przeszłym. [przypis edytorski]

  Żywoty kurtyzan



Kobieta ”upadła”

Kobieta ”upadła”, Grzech,
Spowiedź

Nanna mi paplała bez opamiętania, a przecież nawet połowy wszystkiego nie zdołała
opowieǳieć…
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