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jąc się śród mimów i akrobatów w rzucaniu dy-
skiem i innych gimnastycznych ćwiczeniach  
w stroju już zgoła wygodnym, bo w stroju natu-
ralnym i niekrępującym naszej pramatki Ewy!

Gdyby Teodora była poprzestała na tak dziś 
modnym demonstrowaniu golizny i cyrkowych 
sztukach, nic by tak w tym dalece rozpaczliwego 
nie było. Lecz z samego zarania przejawił się nie-
pohamowany, nienasycony temperament.

Z początku szuka kochanków śród kolegów 
z cyrkowej zgrai; niejednokrotnie przyłapać ją 
można w objęciach rosłego niewolnika oczekują-
cego przed teatrem na swego pana, w końcu staje 
się zwykłą kurtyzaną i kupczy ciałem za pienią-
dze, niemal za byle co – kto ją chce, ten ją ma.

Postępowanie takie nawet w słynnym z roz-
wiązłości Bizancjum, wywołuje oburzenie.  
Wszędzie przez wykwintną młodzież zaprasza-
na przedtem Teodora, jako wschodząca gwiazda  
i cud urody, poczyna być okryta wzgardą.  
Nawet w rozpuście musi być umiar! Jak cenić 
kobietę, która jednako namiętnie całuje patry-
cjusza i akrobatę, rycerza i niewolnika, tragarza  
i majtka. Punktem kulminacyjnym staje się 
słynna uczta, podczas której zbytnica rzuca się  
w objęcia dziesięciu arystokratycznym bie-
siadnikom, by natychmiast w ich obecności  
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obsypać pieszczotami trzydziestu sługusów...
Scena ta przechodzi, co do bezwstydu wszyst-

ko znane w historii!
Nic też dziwnego, że „artystkę” Teodorę 

uprzejmie wypraszają z teatru, nic też dziwne-
go, że przy spotkaniu z kurtyzaną przechodnie 
usuwają się z drogi, jakby obawiając się zabru-
dzić nieczystym zetknięciem, nic też dziwnego,  
że ludzie pobożni spotkanie z rana Teodory już 
za zły omen poczytują...

Raz jeszcze w tym okresie uśmiecha się do 
niej szczęście, lecz na krótko. Nowo naznaczony 
prefekt prowincji, Pentanopulus Esebolus, snadź 
człowiek nieprzesądny, zakochuje się w tym 
bezdusznym i rozkosznym stworzeniu i uwozi 
piękną wszetecznicę z Bizancjum, Lecz Teodora  
nadal szaleje po swojemu. Rozrzuca pienią-
dze kochanka pełnymi garściami, po nocy  
z nim spędzonej jest jednako czuła dla jego 
koniuchów... Oburzony a na pół zrujnowany  
Esebolus przepędza kurtyzanę bez dalszych cere-
monii i odszkodowań... i oto Teodora, niemal nago 
wyrzucona na ulicę, kupczy sobą, gdzie się da,  
by nie umrzeć z głodu, by dobrnąć z powrotem 
do Bizancjum...

Lecz czas mija. Ma już teraz 24 lata, czuje się
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