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ANEGDOTA O PRZYGODZIE MIŁOSNEJ BYRONA JEDNYM 
ZE ŹRÓDEŁ „MAZEPY“ SŁOWACKIEGO

Słowacki nie tylko dziełami Byrona się interesował, lecz 
również osobistością jego, życiem romantycznym, przygodami 
miłosnymi i śmiercią opromienioną blaskiem walki o wolność 
Grecji. Nic więc dziwnego, że opowiadanie o jednej z przygód 
odbiło się echem wyraźnym w tym Mazepie, którego bohater 
dał temat również utworowi poety-lorda.

Słowacki znał zapewne książkę, której dwa niewielkie to
miki ukazały się w Paryżu w r. 1837: Vie privee et amours 
secretes de Lord Byron, trad, par M. F. (przekład angielskiej 
książki Johna Milforda).

Autor, dla którego — jeśliby mu wierzyć na słowo — 
nie było tajemnic w życiu Byrona, z pobytem jego w Rawennie 
łączy początek romansu szczególnie ważnego w tyciu poety.

W Rawennie twórca Childe - Harolda zamieszkał w domu 
starej wdowy, której siostrzenica Amelia często ją odwiedzała. 
Młoda dziewczyna szybko zdobyła jego miłość. Idyllę przerwał 
tajemniczy napad. Byron wracając z opery miał zwyczaj owi
jać się swym płaszczem szkockim. Pewnego razu posłał do 
starej kobiety służącego z wiadomością, żeby go nie oczekiwać. 
Sługa uważał, że najlepszym sposobem noszenia pańskiego 
płaszcza byłoby włożyć go na siebie, i tak właśnie uczynił. 
Ale w chwili gdy wchodził w bramę domu, silna jakaś ręka 
zadała mu dwa ciosy sztyletem. Padł zlany krwią, a krzyki 
jego usłyszał sam pan, który zmieniwszy nagle zamiary szedł 
tuż za nim. Oczywiście cios przeznaczony był dla Byrona... 
Zaraz następnego dnia Byron opuścił Rawennę (t.I, s.175—176).

Autor plotkarskiej biografii początkowo każe czytelnikowi 
przypuszczać, że w ten sposób chciano się zemścić za wier
szyki satyryczne na temat szlachty rawenneńskiej. Tom drugi 
jednak przynosi rozwiązanie zagadki znacznie bardziej ro
mansowe.

Przybywszy do Wenecji Byron poznaje piękną Teresę hr. 
Guiccioli. Ókazuje się, że ona to była rzekomą Amelią, rzekomą 
siostrzenicą wdowy, i że pragnęła pod przybranym imieniem 
i nazwiskiem zbliżyć się do sławnego człowieka. Napastnikiem
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był bravo (zawodowy morderca, którego miano spopularyzowała 
w epoce romantycznej powieść Coopera); wynajął go stary 
mąż pięknej pani, hr. Guiccioli.

Rzecz jasna, że związanie owej przygody z osobą wiernej 
kochanki Byrona, którą Tomasz Moore w biografii poety zwał 
przedmiotem ostatniej i jedynej rzeczywistej miłości jego ca
łego życia {the object o f this last and only real love o f his 
whole life) — co prawda zaznaczając jeszcze inną wcześniejszą 
jako ważny wyjątek : with one signal exception — musiała 
wpłynąć na tym łatwiejsze i silniejsze jej zapamiętanie.

Toteż w dramacie o Mazepie i Amelii — cios przezna
czony Mazepie rani króla owiniętego w płaszcz pazia, które to 
zranienie przez omyłkę — zgodne jest zresztą również z trady
cjami literackimi omyłkowych ciosów i zabójstw.
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