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L U D Z I E

Casanova zakochał się po raz
pierwszy, gdy miał ledwie 11 lat. Tak
zaczynał uwodziciel wszech czasów



Urodził się w Wenecji, najbardziej rozpustnym mieście

ówczesnego świata. W dzieciństwie uchodził za

opóźnionego w rozwoju. Nic nie zapowiadało, że zostanie

pisarzem, wynalazcą, szpiegiem i wyjątkowym kochankiem.

Pozostawił po sobie "Pamiętniki", które kilka lat temu

sprzedano Bibliotece Francuskiej za rekordową kwotę

przeszło 9,5 mln dolarów. Właśnie one posłużyły

Laurence'owi Bergreenowi do napisania biografii Casanovy.

Artystyczne geny*

Ze wszystkich kobiet w życiu Giacoma Casanovy pierwszą była Zanetta Farussi, jego

ekstrawagancka i nieuchwytna matka. Powszechnie znano ją pod aktorskim pseudonimem

La Buranella, który stanowił hołd dla miejsca jej pochodzenia, czyli miniaturowej, radosnej

wysepki Burano, nakrapianej domkami pomalowanymi na różowo, turkusowo, żółto,

zielono, oliwkowo i inne wymyślne kolory. Od niej Casanova przejął nęcącą mieszankę

przebiegłości, fantazji i oszustwa. Córka szewca stała się chwaloną aktorką i kurtyzaną,

bohaterką baśni dla dorosłych. Urodziła się 27 sierpnia 1707 roku jako nieślubne dziecko

Girolama Farussiego i owdowiałej Marzii Baldissary (...)**.

Podziel się 90 Tweetnij

Laurence Bergreen

Lubię to!



Gaetano [Casanova, ojciec Giacoma - przyp. red.] zakochał się w Zanetcie w 1723 roku i od

razu napotkał trudności. "Będąc aktorem - wyjaśniał Giacomo w swoich pamiętnikach -

Gaetano nie mógł żywić nadziei, że uzyska zgodę na małżeństwo od jej matki, Marzii, a tym

bardziej jej ojca, Girolama", który twierdził, że "aktor to coś obrzydliwego". Kiedy Girolamo

rok później zmarł, Marzia zamieszkała w należącym do organizacji dobroczynnej domu przy

Calle delle Muneghe. Zniknęła też główna przeszkoda na drodze do małżeństwa Gaetana z

Zanettą i 27 lutego 1724 roku para wzięła ślub w kościele San Samuele. (...) Casanova

napisał, że "urodził się jako owoc tego małżeństwa dziewięć miesięcy później, 2 kwietnia

1725 roku" i został ochrzczony trzy dni później. (...)

Niespokojna i ambitna Zanetta zwróciła na siebie uwagę Goldoniego [Carlo Goldoni,

wenecki student seminarium duchownego, adaptował na scenę greckie i rzymskie komedie i

zrewolucjonizował improwizowaną komedię błazeńską, zwaną commedia dell'arte - przyp.

red.] (...). Wydała mu się "piękna i utalentowana" i śpiewała w jego muzycznych interludiach,

zachwycając publiczność swoim "smakiem, znakomitym słuchem i wykonawstwem". (...)

Podczas tournée w Londynie w 1727 roku Zanetta urodziła swoje drugie dziecko. Giacoma

zostawiła w Wenecji, a Franceskiem opiekowała się w Londynie. Stał się jej ulubieńcem, to

jemu wieszczyła życiowy sukces. A co ze starszym synem? Został obsadzony w roli

zapomnianego, niepotrzebnego dziecka. (...) Historia, jak to pokrzywdzone brzydkie

Wenecja w czasach Casanovy (fot. 'Wejście do Grand Canal, Wenecja', Canaletto / Wikimedia.org / Domena publiczna)



kaczątko zmieniło się w pięknego, weneckiego łabędzia o imieniu Casanova, jest niezwykła.

Jako dziecko nie odzywał się i uznawany został za skazanego na zapomnienie imbecyla. (...)

Dziecko oddane Kościołowi

Dla dziecka dwójki aktorów nie było miejsca w społeczeństwie. Nie czekał go spadek, żaden

majątek, którym mógłby się zająć, żadna dziedziczka, którą mógłby poślubić. Weneckie

prawa i obyczaje nie pozwalały mu na poślubienie arystokratki. Mógł zostać kupcem lub, na

przykład, szewcem jak jego dziadek. Natomiast jako ksiądz miał szansę na uniknięcie

ubóstwa, a gdyby zdobył wykształcenie, zyskałby szacunek. Oddanie dziecka Kościołowi

przynosiło rodzinie honor. (...)

Przygotowując się na nowy etap w życiu, Giacomo dołączył do małej rodziny innego księdza,

doktora Gozziego: jego matka była "brzydka, stara i nieprzyjemna", ojciec "pracował całymi

dniami i nie odzywał się do nikogo", czasem tylko wychodził do tawerny, z której powracał

zawsze "pijany i dziki", a trzynastoletnia siostra księdza, Bettina, była "ładną, beztroską

czytelniczką romansów". Stała się pierwszą miłością Giacoma: "To ona rozbudziła w moim

sercu pierwsze iskierki uczucia, które miało nade mną zapanować w przyszłości" - pisał po

latach. Giacomo na razie podziwiał Bettinę z daleka, ucząc się u doktora Gozziego, podczas

gdy jego koledzy odchodzili jeden po drugim, widząc, że tylko na jednym chłopcu ksiądz

skupia uwagę. (...) W niedziele dr Gozzi wygłaszał kazania pęczniejące od łacińskich i

greckich sentencji, a jego twierdzenie, że "grzech cielesny jest grzechem najcięższym",

sprawiało, że ławy świątyni wypełniały się kobietami. Widok ten robił wrażenie na chłopcu, w

którym budziło się zainteresowanie kobiecym urokiem. (...)

Po lewej portret Casanovy namalowany przez Antona Raphaela Mengsa z ok. 1760 r. Po prawej Casanova sportretowany przez swojego brata, Francesca, ok. 1750 r. (fot. Wikimedia.org / Domena publiczna)



Jak uwieść kobietę? Oto poradnik od samego Casanovy »

 

Na początku 1736 roku, kiedy Giacomo miał niecałe jedenaście lat, jego impulsywna z

natury matka poprosiła doktora Gozziego, by przywiózł jej syna do Wenecji, gdzie

zatrzymała się akurat na chwilę, wracając z teatru w Petersburgu. Doktor Gozzi, prosty

ksiądz z Padwy, nie widział nigdy Wenecji ani nie obcował z wyrafinowanym towarzystwem,

ale nie chciał sprawiać wrażenia, że jest nowicjuszem. Wsiadł więc z Giacomem na stylowy

burchiello [w swoich "Pamiętnikach" Casanova opisuje burchiello jako ''pływający domek'';

pod otwartm pomostem tego rodzaju łodzi znajdowała się sala z gabinetami, zaś po obu jej

stronach pomieszczenia dla służby - przyp. red.] płynący ku Wenecji. Zanetta, umiejąca

zachować pozory, przywitała syna i doktora uprzejmie, ksiądz jednak "czuł się niezręcznie,

zmuszony z nią rozmawiać, i nie ważył się spojrzeć jej w oczy". Ona z kolei nie potrafiła

oprzeć się pokusie flirtu.

Pierwsza miłość

Po dwóch latach nieobecności dziwne, przygłupie dziecko okazało się spokojnym chłopcem

w blond peruce, która - jak sam wspominał - "odcinała się od mojej ciemnej skóry i

kontrastowała z moimi brwiami i czarnymi oczami". Zanetta poleciła tak lubianej przez

Giacoma Bettinie pieczę nad jego wyglądem i zamówiła mu nową, bardziej stylową perukę,

która idealnie pasowała do jego karnacji. (...)



Bettina jeszcze bardziej polubiła Giacoma, kiedy otworzyła swój prezent: długie pasy

jedwabnego materiału i tuzin par rękawiczek. Opiekowała się chłopcem, obdarowując go

coraz większą intymnością: "tak starannie zajęła się moimi włosami, że po sześciu

miesiącach mogłem przestać nosić perukę. Codziennie przychodziła mnie czesać, czasem

gdy byłem jeszcze w łóżku, mówiąc, że nie ma czasu czekać, aż się ubiorę. Myła mi twarz,

szyję i pierś, nie szczędząc dziecinnych pieszczot. Uważałem je za niewinne i karciłem sam

siebie za podniecenie, jakie we mnie wywoływały". Podniecała go, choć wiedział, że jest od

niego starsza i nie mogłaby mieć wobec niego złych zamiarów. Kiedy dotknęła go, pokazując,

ile nabrał ciała, "obudziła we mnie - wyznawał - najgłębsze emocje". A kiedy go myła,

obsypując pocałunkami i nazywając "drogim dzieckiem", on hamował się, choć żartowała z

jego nieśmiałości. Kiedy wychodziła, najwyraźniej niewzruszona ich spotkaniami, był

zrozpaczony, że nie podążał za swoim naturalnym instynktem. Co gorsza, pojawił się w ich

życiu piętnastolatek, Candiani, i nie dało się ukryć, że Bettina była nim zafascynowana.

Giacomo twierdził, że nie czuł wobec rywala ani zazdrości, ani oburzenia, bo był on jego

zdaniem tylko szorstkim, głupim, niewychowanym synem rolnika. Candiani nie mógł z

Giacomem rywalizować w niczym, oprócz tego może, że był starszy i osiągnął już dojrzałość

płciową.

Pierwsza zdrada

Bettina posądziła Giacoma o zazdrość - i okazało się to doskonałą prowokacją. Niewiele

później przyszła do jego łóżka, by dać mu w prezencie własnoręcznie utkane białe

W swoich pamiętnikach Casanova pisał, że utrzymywał stosunki seksualne ze 122 kobietami (fot. Eastnews)



pończochy. Uczesała go i poprosiła, by je włożył i się jej pokazał. (Doktor Gozzi był akurat w

kościele, podobnie jak, najprawdopodobniej, gburowaty Candiani). Usiadła na jego łóżku i

włożyła mu pończochy. Powiedziała mu, że jego uda są brudne. "Zaczęła je myć, nie prosząc

mnie o pozwolenie" - gdzieżby zresztą śmiał jej odmówić! Poddał się "upojnemu uczuciu",

które w nim wzbudziła, póki - ku jego rozgoryczeniu - ono nie ustało. Przeprosił ją, jakby

popełnił zbrodnię, ale Bettina odpowiedziała, że cała wina za to spada na nią. Przysięgła, że

nigdy więcej na to nie pozwoli, i pozostawiła go w zamroczeniu.

Odpokutowałby swój czyn, poślubiając Bettinę - gdyby tylko zechciała - ale nigdy nie miał

możliwości zapytać ją o to. Dni mijały bez jej odwiedzin, co wpędzało go w "głęboką

melancholię". Jej wyrachowane zachowanie mogło oznaczać jedynie, że go kocha. Odwołał

się do literackiego kunsztu i napisał list, by się bronić. "Uznałem swój list za arcydzieło,

wystarczające z nawiązką, by dać mi przewagę nad Candianim, którego uważałem za

brutalne zwierzę". Odpowiedziała, że przyjdzie do jego łóżka (...). Wiedząc, że doktora

Gozziego nie będzie w domu, Giacomo poinformował Bettinę, że zostawi drzwi otwarte i

będzie czekał na jej nocną wizytę. Wrócił do pokoju i zdmuchnął świecę. O północy wciąż jej

jeszcze nie było, a za oknem padał śnieg. Wreszcie, o świcie, po całonocnym próżnym

oczekiwaniu, zszedł na dół i ruszył do jej sypialni. Drzwi jednak były zamknięte.

Na temat Casanovy powstało już wiele filmów, w każdym jednym z atrybutów słynnego kochanka jest kolorowa maska karnawałowa (fot. Eastnews)



Kiedy się wreszcie otworzyły, spostrzegł Candianiego. Giacomo wspomina: "tak mocno

kopnął mnie w brzuch, że wylądowałem na ziemi, na wpół zakopany w śniegu". Wstając,

Giacomo zagroził, że udusi Bettinę, ale ta ukryła się za kolejnymi zamkniętymi drzwiami.

Kopnął w nie mocno i przestraszył psa, który zaczął szczekać. Upokorzony Casanova pobiegł

do swojego pokoju, rzucił się na łóżko i próbował uspokoić. (...)

Tak Casanova rozpoczął swoją naukę miłości i kobiet. Były jego cieniem, jego

"obezwładniającą pasją". Poświęcił życie zdobywaniu wiedzy o nich. Stał się libertynem.

Poddał się swoim zmysłom, zawiesił wszelką moralną ocenę, zaspokajał swój apetyt. Bycie

libertynem oznaczało odsunięcie się od społeczeństwa i odrzucenie wszelkich ograniczeń.

To dziecko dwójki aktorów, dwóch wyrzutków, spędzić miało swoje życie, będąc aktorem na

scenie świata, przywdziewając coraz to nowe kostiumy, odgrywając wszelkie role, zarówno

amantów, jak i czarnych charakterów. Jego wyobraźnia miała opanować je wszystkie. (...)

Matka opuściła Giacoma Casanovę, więc w każdej kobiecie, którą uwodził już jako

mężczyzna, poszukiwał takiej intymności, jaką dzielił kiedyś z matką, póki ta nie porzuciła go

dla swojej kariery i licznych kochanków. To ona była bowiem pierwszym "Casanovą". 

*Wszystkie śródtytuły pochodzą od redakcji.

**Fragment książki "Casanova. W świecie uwodziciela" w przekładzie Natalii Mętrak-Rudy.

 

Laurence Bergreen. Amerykański historyk i pisarz, autor kilkunastu książek. Specjalizuje się

w literaturze faktu. Zanim napisał książkę "Casanova. W świecie uwodziciela", opublikował

m.in. biografie Krzysztofa Kolumba i Louisa Armstronga.

Książka 'Casanova. W świecie uwodziciela' ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak (fot. materiały prasowe / Sigrid Estrada)


