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Opowieść zgromadziła nas przy ogniu, ze stosownie 
wstrzymanym oddechem, lecz oprócz czyjejś oczywistej 
konstatacji, że jest upiorna, dokładnie tak, jak przy-
stało na dziwną historię opowiadaną w starym domu 
w wigilijny wieczór, nie przypominam sobie żadnych 
komentarzy aż do chwili, gdy ktoś zauważył, iż to je-
dyny znany mu przypadek, aby taka zjawa nawiedziła 
dziecko. Chodziło, mogę dopowiedzieć, o przypadek 
widma, jakie ukazało się w starym domu, takim samym 
jak ten, gdzie zebraliśmy się obecnie – ukazało się w peł-
nej grozie małemu chłopcu, który spał w jednym pokoju 
z matką i zdjęty przerażeniem obudził ją, nie po to jed-
nak, by uśmierzyła jego lęk i znów utuliła do snu, lecz 
aby najpierw, zanim to wszystko uczyni, sama ujrzała 
ów wstrząsający widok. Właśnie ta uwaga – nie od razu 
wszakże, lecz później tego wieczoru – sprowokowała 
Douglasa do reakcji, na której ciekawe konsekwencje 
zwrócę teraz uwagę. Ktoś jeszcze opowiadał jakąś nie-
zbyt zajmującą historię i widziałem, że Douglas jej nie 
śledzi. Wziąłem to za znak, że sam będzie chciał nam 
coś przedstawić i że wypada jedynie poczekać. Przyszło 
nam czekać, w samej rzeczy, dwa kolejne dni; lecz jesz-
cze tego wieczoru, zanim się rozeszliśmy, wyjawił nam, 
co go tak zaprząta.
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– Zgadzam się w zupełności co do zjawy Griffina,
czymkolwiek to było, że nawiedzenie małego chłopca, 
dziecka w tak niedojrzałym wieku, nadaje owej historii 
szczególny wyraz. Lecz nie po raz pierwszy słyszę o tego 
rodzaju uroczym zdarzeniu z udziałem dziecka. Jeżeli 
jedno dziecko przykręca śrubę efektu o kolejny obrót, 
to co powiecie na d w ó j k ę  dzieci...?

– Powiemy oczywiście – zawołał ktoś – że dwoje
dzieci to dwa obroty! A także, że chcemy o tym usłyszeć!

Widzę Douglasa, jak stoi zwrócony plecami do ko-
minka i z rękami w kieszeniach spogląda z góry na 
rozmówcę. – Nikt dotąd tego nie słyszał oprócz mnie. 
To w sumie nazbyt straszne. – Naturalnie kilka głosów 
natychmiast oznajmiło, że cała rzecz tylko na tym zyska, 
na co nasz przyjaciel, z cichą maestrią szykując swój 
triumf, powiódł po zebranych wzrokiem i oznajmił:  
– To przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie znam nicze-
go, co mogłoby temu dorównać.

– Pod względem czystej grozy? – pamiętam, że za-
pytałem.

Bąknął, że to nie takie proste; że naprawdę nie bar-
dzo wie, jak to ująć. Potarł dłonią oczy, troszeczkę się 
skrzywił. – Pod względem okropnych... okropieństw!

– Och, jak rozkosznie! – krzyknęła jedna z kobiet.
Nie zwrócił na nią uwagi; spojrzał w moją stronę,

lecz w taki sposób, jakby widział nie mnie, lecz to, 
o czym mówił. – Pod względem ogólnej niesamowitej
ohydy, grozy i bólu.

– No więc – rzekłem – po prostu siadaj i zaczynaj.
Odwrócił się do ognia, kopnął polano i wpatrywał się

w nie przez chwilę. Potem znowu stanął twarzą do nas. 
 – Nie mogę teraz zacząć. Muszę posłać do miasta. – Roz-
legł się chóralny jęk, padły liczne wymówki, co słysząc,
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wyjaśnił ze swoim zwykłym lekkim roztargnieniem:  
– Ta historia została spisana. Od lat leży zamknięta
w szufladzie. Mógłbym napisać list do służącego i do-
łączyć klucz; on mógłby odszukać pakiet i przysłać
go tutaj. – Miałem wrażenie, że kieruje tę propozycję
szczególnie do mnie, jakby nie tyle się wahał, ile prosił
o pomoc. Przebijał się przez grubą warstwę lodu, na-
rosłą przez wiele zim; miał swoje powody, by milczeć
tak długo. Pozostali przyjęli zwłokę z niechęcią, mnie
jednak oczarowały te jego skrupuły. Zacząłem go zakli-
nać, by posłał do miasta pierwszą pocztą, abyśmy jak
najszybciej mogli go wysłuchać; następnie spytałem,
czy chodzi o jego własne przeżycie. Natychmiast odpo-
wiedział: – Och, dzięki Bogu, nie!

– Ale to twoja relacja? Ty spisałeś całość?
– Tylko ogólne wrażenie. Zapisało się t u t a j  – ude-

rzył się w pierś. – I pozostało na zawsze.
– Ten rękopis zatem...
– Skreślony jest starym, wyblakłym atramentem,

przepięknym charakterem pisma. – Znów zawiesił 
głos. – Ręką kobiety. Od dwudziestu lat nie ma jej wśród 
żywych. Przesłała mi te kartki przed śmiercią. – Teraz 
już wszyscy słuchali uważnie i oczywiście znalazł się 
żartowniś, który zrobił wiadomą aluzję. Douglas wszak-
że puścił ją mimo uszu, bez uśmiechu, lecz także bez 
złości. – Była czarująca, ale miała dziesięć lat więcej ode 
mnie – rzekł cicho. – Pracowała jako guwernantka mojej 
siostry i była najmilszą kobietą na tej posadzie, jaką zna-
łem; a byłaby warta każdej posady, wszędzie. Wszystko to 
działo się dawno temu, a opisane zdarzenie miało miej-
sce jeszcze wcześniej. Studiowałem wówczas w Trinity 
i kiedy po drugim roku zjechałem na wakacje, zastałem 
ją w naszym domu. Często tam bywałem tamtego lata...  



10 

Dni były piękne, więc kiedy nie miała zajęć, chodzi-
liśmy po ogrodzie i prowadziliśmy długie rozmowy, 
podczas których odkryłem, jaka jest mądra i ujmująca. 
O tak; nie ma się co uśmiechać; ogromnie mi się podo-
bała i myśl, że ja również jej się spodobałem, do dzisiaj 
sprawia mi radość. Gdyby było inaczej, nic by mi nie 
opowiedziała. Nikomu przedtem o tym nie mówiła. 
Rzecz nie w tym, że tak twierdziła; ja w i e d z i a ł e m, 
że tak jest. Miałem co do tego pewność, po prostu było 
to widać. Kiedy usłyszycie tę historię, bez trudu zrozu-
miecie dlaczego.

– Bo to wszystko było takie straszne?
Nie odrywał ode mnie wzroku.
– Zrozumiecie bez trudu – powtórzył. – T y zrozu-

miesz.
Ja również nie spuszczałem go z oczu. – Pojmuję – 

powiedziałem. – Była zakochana.
Po raz pierwszy się zaśmiał. – Przenikliwy jesteś. 

Tak, była zakochana. To znaczy, p r z e d t e m. To się 
wydało... nie mogła tego opowiedzieć, żeby się nie wy-
dało. Widziałem to, a ona widziała, że widzę; ale żadne 
z nas o tym nie wspomniało. Do tej pory pamiętam 
czas i miejsce: narożnik trawnika, cień wielkich buków, 
długie, upalne letnie popołudnie. Niezwykły moment 
na dreszcz przerażenia; ale, och...! – Odszedł od ognia 
i opadł na fotel.

– Przesyłka przyjdzie w czwartek rano? – upewni-
łem się.

– Zapewne dopiero drugą pocztą.
– W takim razie po kolacji...
– Spotkamy się tutaj wszyscy? – Znów powiódł po

nas wzrokiem. – Nikt tymczasem nie wyjeżdża? – za-
pytał niemal z nadzieją.
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– Wszyscy zostajemy!
– Ja zostaję... i ja! – zawołały panie, nawet te, które

już zapowiedziały swój wyjazd. Jednakże pani Griffin 
wyraziła potrzebę bliższych wyjaśnień. – To w kim 
była zakochana?

– Dowiemy się z opowieści – wziąłem na siebie od-
powiedź.

– Och, już nie mogę się doczekać!
– Nie, z opowieści się tego nie dowiemy – oświad-

czył Douglas – w żadnym dosłownym, pospolitym sen-
sie.

– Jaka szkoda. To jedyny sposób, żebym mogła co-
kolwiek zrozumieć.

– A pan nam tego nie powie, Douglas? – zapytał
ktoś inny.

Znów się poderwał. – Tak... jutro. Teraz muszę już 
iść spać. Dobranoc. – Chwycił lichtarz i szybko się 
oddalił, zostawiając nas lekko stropionych. Z naszego 
miejsca na końcu wielkiej, brązowej sali dosłysze-
liśmy jego kroki na schodach, po czym pani Grif-
fin powiedziała: – Cóż, nawet jeśli nie wiem, w kim  
ona była zakochana, to przecież wiem, w kim zako-
chany był on.

– Była o dziesięć lat starsza – rzekł jej mąż.
– Raison de plus, w jego wieku! Ale to ładne, ta jego

długotrwała powściągliwość.
– Czterdzieści lat! – wtrącił Griffin.
– I wreszcie ten wybuch.
– Wybuch – odparłem – dzięki któremu w czwartek

czeka nas nie lada wydarzenie. – Wszyscy się z tym zgo-
dzili, do tego stopnia, że straciliśmy ochotę na cokolwiek 
innego. Ostatnia historia, jakkolwiek nieukończona, bę-
dąca zaledwie początkiem cyklu, została opowiedziana; 
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pożegnaliśmy się zatem i, jak ktoś powiedział, „olich-
tarzowali”, a następnie poszliśmy spać.

Dowiedziałem się nazajutrz rano, że Douglas wysłał 
list z kluczem do swojego londyńskiego mieszkania; lecz 
mimo – a może właśnie wskutek rozprzestrzenienia się 
tej wiedzy – zakłóciliśmy jego spokój dopiero po kolacji,
o tej wieczornej godzinie, która istotnie najlepiej współ-
gra z wrażeniami, jakich mieliśmy nadzieję doznawać.
Wówczas, w samej rzeczy, powiedział nam wszystko, co
chcieliśmy usłyszeć, co więcej – podał po temu znakomi-
te powody. Podobnie jak wcześniejsze rewelacje, wyjawił
je przy ogniu w salonie; najwyraźniej dla właściwego
zrozumienia historii, którą obiecał nam przeczytać, na-
prawdę niezbędnych było kilka słów prologu. Chcę tu
dobitnie podkreślić, aby mieć to już za sobą, że opowieść,
którą przytaczam poniżej, została przeze mnie dokład-
nie przepisana znacznie później. Biedny Douglas, zanim
umarł, niemal na progu śmierci powierzył mi rękopis,
który otrzymał trzeciego z tamtych dni. Zaczął go czytać
czwartego dnia wieczorem, w tym samym miejscu, ku
wielkiemu przejęciu naszej zasłuchanej grupki. Panie,
noszące się z zamiarem wyjazdu, które najpierw uznały,
że zostaną, dzięki Bogu jednak nie zostały; wyjeżdżały
jednak, jak twierdziły, tylko dlatego, że zostało to wcześ-
niej ustalone, niemal oszalałe z ciekawości na skutek
napomknień, którymi Douglas rozbudził nasz apetyt.
Dzięki temu mały krąg słuchaczy, którzy w końcu zgro-
madzili się przy kominku, aby wspólnie przeżyć dreszcz
emocji, stał się tym bardziej doborowy i zwarty.

Pierwsze z napomknień Douglasa służyło wyjaś-
nieniu, że pisemna relacja rozpoczyna się w chwili, 
gdy wydarzenia toczyły się właściwie już od pewnego 
czasu. Trzeba nam było wiedzieć, że jego przyjaciółka, 
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najmłodsza córka ubogiego duchownego z prowincji, 
w wieku lat dwudziestu po raz pierwszy miała podjąć 
pracę nauczycielską, toteż z drżeniem serca przybyła 
do Londynu, aby po krótkiej korespondencji z ogło-
szeniodawcą osobiście odpowiedzieć na anons prasowy. 
Dom na Harley Street, gdzie miała zostać oceniona, 
olśnił ją ogromem i przepychem, potencjalny zaś pra-
codawca okazał się człowiekiem dobrze urodzonym, 
kawalerem w sile wieku, figurą, jakiej – wyjąwszy senne 
marzenia i stare powieści – roztrzepotanej, niepewnej 
panience z plebanii w Hampshire nigdy dotąd nie dane 
było spotkać. Łatwo określić ten typ; na szczęście ni-
gdy nie wymiera; był to mężczyzna przystojny, śmiały 
i miły, swobodny, wesoły i życzliwy. Doceniła, jak było 
do przewidzenia, jego galanterię i splendor, lecz tym, 
co najbardziej ją ujęło i co później miało natchnąć ją 
odwagą, był fakt, że przedstawił całą rzecz jako przysłu-
gę, którą ona mu wyświadcza, zobowiązanie, które on 
z wdzięcznością u niej zaciąga. Uznała, że jest bogaty, 
lecz nad miarę rozrzutny; widziała go w lśniącej aurze 
wielkiej elegancji, dużej urody, kosztownych nawyków, 
powodzenia u  dam. W mieście rezydował w ogromnym 
domu, pełnym łupów z podróży i trofeów z polowań, 
jednakże miejscem, do którego miała, zgodnie z jego 
życzeniem, natychmiast się udać, był jego dwór na wsi, 
stara siedziba rodu w hrabstwie Essex.

Kiedy przed dwoma laty zmarli nagle w Indiach jego 
młodszy brat, wojskowy, oraz jego żona, mimowolnie 
został jedynym opiekunem ich dwojga dzieci, chłop-
ca i dziewczynki. Dla człowieka w jego położeniu – 
samotnego mężczyzny bez stosownego doświadczenia 
i krztyny cierpliwości – sieroty powierzone mu zrządze-
niem losu stanowiły wielkie obciążenie. Bardzo się tym 
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wszystkim martwił. Ogromnie szkoda mu było bied-
nych piskląt, więc zrobił dla nich, co się tylko dało, choć 
niewątpliwie on sam popełnił przy tym wiele błędów; 
przede wszystkim zaś umieścił je w swoim domu na wsi, 
gdzie było dla nich, rzecz jasna, najwłaściwsze miej-
sce, i od samego początku oddał je pod opiekę najlep-
szych ludzi, jakich zdołał znaleźć – zrezygnował nawet 
z własnej służby, którą zostawił do ich dyspozycji. Sam 
również jeździł tam, kiedy tylko mógł, żeby sprawdzić, 
jak się maleństwa miewają. Kłopot w tym, że dzieci nie 
posiadały właściwie żadnych innych krewnych, jemu 
zaś prawie cały czas zabierały własne sprawy. Ulokował 
więc oboje w Bly, bo jest tam nader zdrowo i bezpiecznie, 
a zarząd nad całym małym gospodarstwem – w każdym 
razie nad resztą służby – powierzył pani Grose, znako-
mitej osobie, którą jego rozmówczyni na pewno polubi, 
byłej pokojówce jego nieżyjącej matki. Pani Grose pełni 
funkcję gospodyni, jak również na razie sprawuje nadzór 
nad dziewczynką, którą – tak się szczęśliwie składało – 
nie mając własnych dzieci, ogromnie polubiła. Jest tam 
mnóstwo ludzi do pomocy, nad którymi wszakże młoda 
dama zatrudniona jako guwernantka naturalnie miałaby 
najwyższą władzę. Musiałaby także przez lato zajmować 
się chłopcem, który na razie przebywa w internacie – 
owszem, trochę za młody, lecz cóż było robić? – ale wa-
kacje właśnie się rozpoczynają, więc lada dzień zjawi się 
w domu. Wcześniej pieczę nad obojgiem dzieci miała 
pewna młoda dama, którą jednak nader nieszczęśliwie 
utracono. Cudownie sobie z nimi radziła – niezwykle 
przyzwoita osoba – niestety, zmarła, czym sprawiła im 
ogromny kłopot, do tego stopnia, że nie mieli wyjścia, 
jak wysłać małego Milesa do szkoły. Odtąd, gdy chodzi 
o maniery i w ogóle, pani Grose wychowuje, jak umie,
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małą Florę; ponadto są tam kucharka, pokojówka, mle-
czarka, stary kuc, stajenny i stary ogrodnik, wszyscy 
również z gruntu przyzwoici.

Tyle Douglas zdążył naszkicować, gdy ktoś wtrącił 
pytanie: – A poprzednia guwernantka na co umarła? 
Na nadmiar przyzwoitości?

– To się okaże – natychmiast padła odpowiedź. – Nie
będę uprzedzać wypadków.

– Najmocniej przepraszam; wydawało mi się, że
właśnie to robisz.

– Ja, będąc na miejscu następczyni – zauważyłem –
chciałbym się jednak dowiedzieć, czy posada związa-
na jest...

– ...z nieuchronnym zagrożeniem życia? – Douglas
dokończył moją myśl. – Chciała się dowiedzieć i dowie-
działa się. Jutro usłyszycie czego.

Tymczasem jednak, naturalnie, perspektywy wydały 
się jej dość ponure. Była młoda, niedoświadczona, nie-
pewna; roztoczono przed nią wizję poważnych obowiąz-
ków i braku towarzystwa, czekała ją naprawdę wielka 
samotność. Wahała się; poprosiła o kilka dni, żeby się 
zastanowić i zasięgnąć rady. Lecz zaproponowana pen-
sja tak dalece przekraczała jej skromne oczekiwania, 
że podczas drugiej rozmowy stawiła czoło wyzwaniu; 
wyraziła zgodę. 

Tu Douglas zrobił przerwę, co pozwoliło mi wtrącić 
z myślą o zebranych:

– Morał z tego, rzecz jasna, jest taki, że uległa uwo-
dzicielskiej mocy tego świetnego młodzieńca.

Wstał i tak jak poprzedniego wieczoru podszedł do 
ognia, trącił stopą płonące polano, po czym znierucho-
miał, zwrócony do nas plecami. – Widziała go tylko 
dwa razy.



– Tak, i na tym polega piękno jej uczucia.
Ku mojemu lekkiemu zdziwieniu Douglas, słysząc

te słowa, odwrócił się raptownie. – Bo ono b y ł o  pięk-
ne. Rozmawiał przed nią z innymi – ciągnął – które nie 
uległy. Szczerze jej opowiedział o swoich trudnościach; 
dla kilku kandydatek warunki były nie do przyjęcia  
i z jakiegoś powodu zwyczajnie się przestraszyły. Wszyst-
ko to brzmiało nudno... brzmiało dziwnie; zwłaszcza ze 
względu na jego główny warunek.

– Czyli...?
– Że nie wolno jej nigdy, przenigdy zawracać mu

głowy; ma o nic nie prosić, na nic się nie skarżyć, o ni-
czym nie pisać; ma sama sprostać wszystkim kwestiom, 
odbierać pieniądze od jego prawnika, wziąć całą rzecz na 
siebie i dać mu spokój. Przyrzekła; a mnie powiedziała, 
że kiedy na chwilę, zachwycony, z ulgą ujął jej dłoń, 
dziękując za ofiarność, już poczuła się wynagrodzona.

– I to była cała jej nagroda? – zapytała jedna z pań.
– Już go nigdy więcej nie widziała.
– Och – rzekła dama; a ponieważ przyjaciel zaraz nas

opuścił, było to jedyne znaczące słowo, jakie padło na 
ten temat aż do chwili, gdy następnego wieczoru zasiadł 
przy kominku w najlepszym fotelu i otworzył wyblakłą 
czerwoną okładkę staromodnego zeszytu o złoconych 
krawędziach. Lektura w istocie trwała dłużej niż jeden 
wieczór, lecz wtedy, za pierwszym razem, ta sama dama 
znów zadała pytanie:

– Jaki jest pański tytuł?
– Nie mam tytułu.
– Och, a ja mam! – zawołałem. Ale Douglas, już nie

zwracając na mnie uwagi, zaczął czytać głosem pięknym 
i dźwięcznym, jakby pragnął odtworzyć słowami całą 
urodę charakteru pisma swej autorki.
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I

Początek pamiętam jako ciąg wzlotów i upadków, 
małą huśtawkę wzruszeń właściwych i niewłaściwych. 
Wprawdzie w mieście, w odpowiedzi na jego prośbę, 
stanęłam na wysokości zadania, potem wszakże nastą-
piło kilka dni stanowczo bardzo złych – wątpliwości 
znów się najeżyły, w rzeczy samej byłam pewna, że 
popełniłam błąd. W tym stanie ducha przez długie 
godziny trzęsłam się na wybojach w rozklekotanym 
dyliżansie, aż dotarłam wreszcie na stację pocztową, 
skąd miał mnie zabrać powóz przysłany ze dworu. 
Zostałam powiadomiona, że wydano takie polecenie; 
i istotnie, późnym czerwcowym popołudniem ujrzałam 
czekającą już na mnie obszerną bryczkę. Jadąc o tej go-
dzinie, przy pięknej pogodzie, przyjaźnie witana letnią 
słodyczą okolicy, poczułam, że odradza się we mnie 
ufność, chociaż jej nagły przypływ, gdy skręciliśmy 
w szeroką aleję, zapewne dowodził jedynie, jak bardzo 
przedtem podupadłam na duchu. Chyba spodziewałam 
się, czy obawiałam, czegoś ponurego, tym bardziej więc 
zaskoczył mnie widok, który ukazał się moim oczom. 
Pamiętam na wskroś przyjemne wrażenie, jakie zrobił 
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na mnie szeroki, jasny fronton dworu, jego otwarte 
okna, świeże firanki i dwie wyglądające zza nich poko-
jówki; pamiętam trawnik, barwne kwiaty i chrzęst kół 
powozu na żwirowanym podjeździe, a także wrony nad 
gęstymi wierzchołkami drzew, z krakaniem kołujące 
po złocistym niebie. Był w tej scenie rozmach, bardzo 
różny od okolic mego skromnego rodzinnego domu; 
co więcej, niebawem w drzwiach, trzymając za rękę 
małą dziewczynkę, pojawiła się uprzejma osoba, która 
dygnęła przede mną tak przykładnie, jakbym była jej 
panią lub jakimś wytwornym gościem. Z Harley Street 
wyniosłam znacznie skromniejszy obraz tego dworu 
i teraz, na jego wspomnienie, jego właściciel wydał mi 
się jeszcze większym dżentelmenem, zapowiadało się 
bowiem, że czekają mnie przyjemności daleko przekra-
czające to, co mi obiecał.

Mój dobry nastrój utrzymał się do następnego dnia, 
niosąc mnie triumfalnie przez kolejne godziny, gdyż 
przedstawiono mi młodszą z moich podopiecznych. 
Dziewczynka towarzysząca pani Grose z miejsca wy-
dała mi się istotą zbyt uroczą, bym nie doceniła, jak 
wielkim szczęściem będzie dla mnie mieć z nią do czy-
nienia. Była najpiękniejszym dzieckiem, jakie w życiu 
widziałam; później zastanawiałam się nawet, dlaczego 
mój pracodawca nie położył na to większego nacisku. 
Niewiele spałam tej nocy – byłam zbyt podniecona, 
co również, jak pamiętam, bardzo mnie zdumiało, po-
głębiając poczucie, że traktowana jestem nader wiel-
kodusznie. Duży, ładny pokój, jeden z najlepszych 
w całym domu, wielkie łóżko – wydało mi się niemal 
królewskie – długie wzorzyste kotary, wysokie lustra, 
w których teraz dopiero mogłam się obejrzeć od stóp do 
głów, wszystko to – wraz z cudownym urokiem mojej 
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uczennicy – uznałam za dodatkowe nagrody. Nagrodą, 
od pierwszej chwili, była również zapowiedź dobrych 
stosunków z panią Grose; podczas jazdy dyliżansem, 
niestety, trochę się dręczyłam myślą o naszej relacji. 
W istocie, spośród najwcześniejszych wrażeń tylko 
jedno mogło rozbudzić moje obawy, a mianowicie jej 
nadzwyczajna radość na mój widok. Już po półgodzinie 
poczułam, iż ta kobieta krzepka, prosta, pospolita, czy-
sta, zdrowa – cieszy się tak bardzo, że wręcz się pilnuje, 
by zanadto tego nie okazywać. Już wtedy zaciekawiło 
mnie, dlaczego miałaby n i e chcieć tego okazać, co, 
przy pewnej refleksji, przy pewnych podejrzeniach, 
oczywiście mogło dać powody do niepokoju.

Pociechą był mi promienny obraz mojej dziew-
czynki, gdyż z czymś tak uszczęśliwiającym nie mógł 
być związany żaden niepokój, i to zapewne wizja jej 
ślicznej, anielskiej buzi bardziej niż cokolwiek innego 
wywołała uczucie pobudzenia, które kazało mi jesz-
cze przed wschodem słońca kilkakrotnie podrywać się 
i przemierzać pokój, rozważając plany i perspektywy; 
patrzeć przez otwarte okno na blady letni świt; oglądać 
widoczne stąd inne części dworu; a także nasłuchiwać – 
gdy w jaśniejącym brzasku rozświergotały się pierwsze 
ptaki – czy nie powtórzą się pojedyncze dźwięki, mniej 
naturalne, niepochodzące z zewnątrz, ale z głębi domu, 
jakie, mam wrażenie, usłyszałam. Była taka chwila, 
gdy wydało mi się, że rozpoznaję nikły, daleki krzyk 
dziecka; była też inna, gdy wzdrygnęłam się nagle, jak-
by na odgłos lekkich kroków w korytarzu pod moimi 
drzwiami. Fantazje te były wszakże zbyt niewyraźne, 
by się przy nich upierać, toteż wracają do mnie tylko 
w świetle – lub raczej w mroku – innych, późniejszych 
wydarzeń. Obserwować, uczyć i „kształtować” małą 
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Florę – oto były nader oczywiste zadatki na szczęśliwe, 
pożyteczne życie. Jeszcze na dole ustaliłyśmy, że po 
pierwszej nocy mała oczywiście będzie spać u mnie, 
i w tym celu jej białe łóżeczko zostało już wstawione 
do mego pokoju. Podjęłam się nad nią całkowitej opie-
ki; została z panią Grose ten ostatni raz tylko dlatego, 
że ja naturalnie byłam dla niej obca, ona zaś, równie 
naturalnie, czuła się onieśmielona. Lecz mimo nie-
śmiałości – którą, rzecz przedziwna, dziewczynka ujaw-
niała dzielnie i absolutnie szczerze, pozwalając nam 
ją omawiać, eksponować i charakteryzować bez śladu 
skrępowania, z głęboką, spokojną słodyczą jednego ze 
świętych dzieciątek Rafaela – miałam całkowitą pew-
ność, że wkrótce mnie polubi. Z podobnych powodów 
sama zdążyłam już polubić panią Grose, tak wyraźną 
przyjemność sprawiał jej mój podziw i zachwyt, gdy 
zasiadłam do kolacji przy czterech wysokich świecach 
i spojrzałam pomiędzy nimi na swoją uczennicę siedzą-
cą na wysokim stołku, z serwetką pod brodą, wznoszącą 
jasne oczy znad mleka i chleba.

Naturalnie w obecności Flory w wielu sprawach 
mogłyśmy się porozumiewać tylko za pomocą wymow-
nych i radosnych spojrzeń, zawiłych i okrężnych aluzji.

– A chłopiec... wygląda tak jak ona? Czy on też jest
taki wyjątkowy? – Dzieciom nie należy zbyt wyraź-
nie schlebiać.

 – Och, panienko, n a d z w y c z a j wyjątkowy! Jeśli
tak dobrze myśli pani o...! – Aż przystanęła z talerzem 
w dłoni, szeroko uśmiechając się do naszej towarzyszki, 
która wodziła między nami łagodnym, niebiańskim 
spojrzeniem bez skazy.

– To...?
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– To nasz mały dżentelmen dopiero panienkę ocza-
ruje!

– Cóż, pewnie po to przyjechałam, żeby dać się
oczarować. Obawiam się jednak – pamiętam, że doda-
łam impulsywnie – że oczarować mnie jest dosyć łatwo. 
Czar został rzucony już w Londynie!

Wciąż widzę wyraz szerokiej twarzy pani Grose, 
kiedy dotarły do niej te słowa.

– Na Harley Street?
– Na Harley Street.
– No cóż, nie jest panienka pierwsza... i nie bę-

dzie ostatnia.
– Och – mogłam się tylko zaśmiać – nie mam am-

bicji, żeby być jedyną. W każdym razie, rozumiem, że 
mój uczeń wraca jutro?

– Nie jutro; w piątek. Przyjedzie tak jak panienka,
dyliżansem pod opieką konduktora, i wyjedzie po niego 
ten sam powóz.

Niezwłocznie zapragnęłam się dowiedzieć, czy 
w związku z tym nie byłoby rzeczą właściwą, a tak-
że miłą i przyjazną, abym w chwili gdy ów publiczny 
pojazd się pojawi, czekała na chłopca razem z jego sio-
strzyczką; a pani Grose poparła ten pomysł tak serdecz-
nie, że chyba wzięłam jej zachowanie za coś w rodzaju 
krzepiącej obietnicy – nigdy, dzięki Bogu, niezłama-
nej! – że w każdej kwestii pozostaniemy zgodne. O tak, 
cieszyła się, że się pojawiłam!

Przypuszczam, że uczuć, jakie ogarnęły mnie naza-
jutrz, nie da się uczciwie określić jako reakcji na emocje 
przyjazdu; prawdopodobnie było to tylko lekkie przy-
gnębienie spowodowane pełniejszą oceną – w miarę jak 
chodziłam, patrzyłam i się oswajałam – wymiaru mojej 
nowej sytuacji. Nie byłam przygotowana na taki jej 
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zakres i ciężar, których świadomość wywołała u mnie 
świeży napad przestrachu, niemniej jednak i przypływ 
pewnej dumy. Byłam tak pobudzona, że normalne lek-
cje z pewnością by ucierpiały; po namyśle doszłam 
więc do wniosku, że moim obowiązkiem jest przede 
wszystkim sprawić najdelikatniej, jak umiałam, aby 
dziewczynka uznała mnie za osobę znajomą. Dzień 
spędziłyśmy głównie na powietrzu, ustaliwszy, ku jej 
wielkiemu zadowoleniu, że ona i tylko ona będzie mnie 
oprowadzać. Pokazywała mi posiadłość krok za kro-
kiem, pokój za pokojem, sekret za sekretem, opowia-
dając o wszystkim zabawnie, rozkosznie, po dziecin-
nemu, dzięki czemu już pół godziny później byłyśmy 
zaprzyjaźnione. Choć lat miała niewiele, podczas naszej 
przechadzki uderzyła mnie jej odwaga i pewność siebie; 
w pustych pokojach i nudnych korytarzach, na krę - 
tych schodach, gdzie przystawałam zdyszana, na szczycie 
przyprawiającej o zawrót głowy starożytnej, kwadrato-
wej wieży z machikułami jej poranna muzyka, jej skłon-
ność, by mówić o wiele więcej niż pytać, dźwięczały 
wokół mnie i prowadziły naprzód. Nie widziałam Bly 
od wyjazdu stamtąd, przypuszczam nawet, że w moich 
obecnych, starszych i dojrzalszych oczach ranga domu 
byłaby znacznie umniejszona. Ale kiedy moja młoda 
przewodniczka o złotych lokach, w błękitnej sukience, 
tańcząc, mijała zakręty, i tupiąc, biegła przez korytarze, 
miałam przed oczami romantyczny zamek, zamiesz-
kany przez różanego duszka, miejsce, które w jakiś 
sposób, dla rozrywki młodych umysłów, mieniło się 
wszystkimi barwami powiastek i baśni dla dzieci. Czyż 
nie taka właśnie powiastka wprawiła mnie w senne roz-
marzenie? Nie; to wielki, brzydki, staroświecki, choć 
wygodny dwór, posiadający wiele cech budowli jeszcze 



starszej, w połowie zaniedbany, w połowie używany, 
który w moich rojeniach był niczym wielki  dryfujący 
statek z garstką zagubionych pasażerów na pokładzie. 
Ale, rzecz dziwna, to ja stałam przy sterze!




