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Wspaniałe ciotki

Ciotka J., najm!odsza z" moich ciotek, zabra!a mnie na pierw-
sz# w" $yciu konferencj% pisarzy. Odbywa!a si% ona w"Montrealu, 
w"1958" roku, gdy mia!am osiemna&cie lat. Stworzy!am ju$ sporo 
imponuj#cych wierszy" – w" ka$dym razie ja sobie imponowa!am 
jako ich autorka. Wyst%powa!y w"nich gnij#ce li&cie, kosze na &mie-
ci, niedopa!ki papierosów i"'li$anki kawy. Kilka miesi%cy przedtem 
zwar!am si% z"T.S. Eliotem i"si!owali&my si% tak d!ugo, a$ mia!am go 
w"klinczu. Nie wiedzia!am, $e ju$ wtedy w"modzie by!o mówienie 
o"nim per T.S. Idiot.

Nie pokaza!am tych niehigienicznych wierszy matce, najstarszej 
z"trzech sióstr, osobie pragmatycznej z"racji opieki nad pozosta!ymi. 
By!a ona najbardziej usportowiona w"rodzinie, przepada!a za ko(-
mi i" jazd# na !y$wach, i"ka$d# inn# form# szybkiego ruchu, który 
pozwala! jej zapomnie) o"obowi#zkach domowych. Moja matka na-
pisa!a w"$yciu tylko jeden wiersz, gdy mia!a osiem czy dziewi%) lat. 
Zaczyna! si% tak: I!had some wings, "ey were lovely things [Mia!am 
skrzyd!a, by!y one !adne], po czym opisywa!, w"zgodzie z"jej natur#, 
pr%dko&) uzyskanego za ich pomoc# lotu. Wiedzia!am, $e je&li ka$% 
jej przeczyta) napisane wierszem wolnym moje utwory o"niedopa!-
kach i"fusach z"kawy, powie, $e bardzo jej si% podobaj#, co stanowi-
!o jej dy$urn# reakcj% na ró$ne konsternuj#ce zachowania, cho)by 
moje coraz bardziej ponure eksperymenty z"ubiorem. Dla niej stro-
jenie si% te$ nie by!o priorytetem.

Ciotka J. z"kolei, wed!ug mamy, zapisa!a ca!e ryzy papieru. By!a 
postaci# romantyczn#, poniewa$ chorowa!a niegdy& na zapalenie 
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op!ucnej i"sp%dzi!a troch% czasu w"sanatorium, gdzie produkowa!a 
z"muszelek broszki w"kszta!cie kwiatów; kilka takich skarbów do-
sta!am w"dzieci(stwie na Gwiazdk%, w" czarodziejskich male(kich 
puzderkach wy!o$onych wat#. Puzderka, mi%kka wy&ció!ka"– to nie 
by!o w"stylu mojej matki. Ciotka J. musia!a uwa$a) na swoje zdro-
wie"– o"ile wiedzia!am, taka niemoc sz!a w"parze z"pisaniem. W"kinie 
p!aka!a w"smutnych momentach, tak jak ja, a"w"dzieci(stwie, w"An-
napolis Valley w"prowincji Nowa Szkocja, gdzie wszystkie si% wycho-
wa!y, cz%sto oddawa!a si% marzeniom. Na drugie imi% mia!a Carmen 
i"starsze siostry, by ukara) jej dum% z"tego powodu, ich zdaniem nad-
miern#, nazwa!y tak hodowan# w"gospodarstwie &wini%.

Ciotka J. mia!a kr#g!e kszta!ty, by!a krótkowidzk# (jak ja) i"pre-
zentowa!a si% jako sentymentalna g%&, lecz by!a to zaledwie u$ytecz-
na 'kcja, cz%&) deprecjonuj#cego kamu*a$u, za którym wówczas 
kry!y si% kobiety, z"wielu praktycznych przyczyn. Pod fasad# lawen-
dowej subtelno&ci ciotka by!a twarda i"zdecydowana, jak wszystkie 
trzy siostry. To po!#czenie mi%kko&ci i" twardo&ci bardzo do mnie 
przemawia!o.

Pokaza!am wi%c swoje wiersze ciotce J. Przeczyta!a i"nie wy&mia-
!a ich, przynajmniej w"mojej obecno&ci; cho) znaj#c j#, my&l%, $e 
w"ogóle ich nie wy&mia!a. Wiedzia!a, co to znaczy mie) ambicje pi-
sarskie, chocia$ swoje musia!a na jaki& czas pow&ci#gn#) ze wzgl%du 
na wuja"M., dyrektora banku, i"ich dwoje dzieci. Du$o pó+niej sama, 
jako autorka pi%ciu ksi#$ek, przemawia!a na konferencjach, uczestni-
czy!a w"panelach dyskusyjnych i"wyst%powa!a nerwowo w"telewizyj-
nych talk-show. W"mi%dzyczasie przyczai!a si% i"pisa!a opowiadania 
dla dzieci do tygodników kolportowanych w"szkó!kach niedzielnych.

Wys!a!a moje ponure utwory kuzynowi Lindsayowi, wyk!adowcy 
literatury angielskiej na Uniwersytecie Dalhousie. Kuzyn orzek!, $e 
dobrze rokuj%. Ciotka J. z"promiennym u&miechem pokaza!a mi jego 
list. By!a to pierwsza formalna zach%ta, jak# otrzyma!am.

Organizatorem konferencji pisarzy, na któr# zabra!a mnie ciot-
ka J., by! CAA, Kanadyjski Zwi#zek Pisarzy, ówcze&nie jedyne 
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w"Kanadzie stowarzyszenie twórców literatury. Zna!am jego repu-
tacj%"– to by!o to samo imprezowe grono, o"którym F.R. Scott napi-
sa! „Expansive puppets percolate self-unction/ Beneath a"portrait of 
the Prince of Wales” [Wylewne marionetki z"namaszczeniem mówi# 
o"sobie/ pod portretem ksi%cia Walii]. Mówi!o si%, $e wi%kszo&) sta-
nowi# tam podstarzali amatorzy; ma!o prawdopodobne by!o, $e zo-
bacz% tam kogo& z" trzydniowym zarostem czy ubranego w"czarny 
golf, czy cho) troch% przypominaj#cego z"wygl#du Samuela Becketta 
lub Eugene’a Ionesco, którzy w!a&ciwie uciele&niali moje wyobra$e-
nie o"prawdziwym pisarzu. Ciotka J. i"ja by!y&my jednak tak sprag-
nione kontaktu z"czymkolwiek, co mia!o posmak &wiata literatury, $e 
z"ochot# da!y&my szans% CAA.

Wybra!y&my odczyt wyg!aszany przez eksperta od twórczo&ci Fan-
ny Burney. Szeroko otwartymi oczami rozgl#da!am si% po sali. By!o 
tam sporo pa(, w"&rednim wieku wed!ug mojej oceny, w"kwiecistych 
sukienkach"– jak ciotka J."– i"w"dopasowanych garsonkach, nie by!o 
za& nikogo, kto wygl#da!by jak mój idea! pisarza: blady,  zaniedbany, 
o"zaczerwienionych oczach. Ale by!y&my w"Kanadzie, nie we Francji, 
czy mog!am si% wi%c spodziewa) czego& innego?

Przedtem widzia!am na w!asne oczy tylko jednego kanadyjskiego 
pisarza, w"liceum. Nazywa! si% Wilson MacDonald i"wyst#pi! w"na-
szej auli. By! stary, chudy i"siwow!osy, wyrecytowa! z"pami%ci kilka 
prozdrowotnych wierszy o"je+dzie na nartach oraz kraka! jak wrona. 
Do&) dok!adnie wyobra$a!am sobie, co pomy&la!by o"nim Jean-Paul 
Sartre, i"martwi!am si%, $e sama mog% podobnie sko(czy)"– przy-
wioz# mnie na wyst%p przed grup# spluwaj#cych z"pogard# nasto-
letnich zbirów i"b%d% imitowa) g!osy ptaków. Nie mo$na by) praw-
dziwym pisarzem i"jednocze&nie obywatelem Kanady, to by!o jasne. 
Stwierdzi!am, $e przy pierwszej mo$liwej okazji wyrw% si% do Pary$a 
i"zaczn% pisa) tak, $eby nie da!o si% mnie zrozumie).

Tymczasem jednak by!am w"Montrealu i"razem z"ciotk# J. czeka-
!am na specjalist% od Fanny Burney. Denerwowa!y&my si%. Czu!y&my 
si% jak szpiedzy; w"zgodzie z"rol# zatem zacz%!y&my pods!uchiwa). 
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Tu$ za nami siedzia!a kobieta, której nazwisko zna!y&my, poniewa$ 
w"wychodz#cej w"Montrealu gazecie codziennej drukowano cz%sto 
jej wiersze o" &wierkach pod czapami &niegu. Opowiada!a teraz nie 
o" &wierkach, lecz o" egzekucji przez powieszenie, do której dosz!o 
w"przeddzie( w"miejscowym wi%zieniu. „To by!o dla niego straszne"– 
mówi!a."– By! taki przybity”.

Uszy nam p!on%!y. Czy$by osobi&cie zna!a skazanego? Je&li tak, to 
okropne. S!uchaj#c dalej, zorientowa!y&my si% jednak, $e ten przybi-
ty m%$czyzna nie by! tym, którego stracono"– by! nim jej m#$, kape-
lan wi%zienny.

Czu!am, jakby otwar!o si% pode mn# kilka czelu&ci: rozziew mi%-
dzy sentymentalizmem wierszy tej kobiety a"rzeczywisto&ci# jej $y-
cia, mi%dzy rzeczywisto&ci# jej $ycia a"jej postrzeganiem tej rzeczy-
wisto&ci, mi%dzy wieszanymi a"wieszaj#cymi, jak równie$ mi%dzy 
tymi, którzy pocieszaj# wieszanych, a" tymi, którzy pocieszaj# wie-
szaj#cych. By! to dla mnie jeden z"pierwszych przeb!ysków zrozu-
mienia, $e pod powierzchni# herbatek, sportów i"bogactwa gatun-
ków drzew Kanada"– nawet ten szacowny literacki wycinek, wobec 
którego $ywi!am m!odzie(cz# pogard%"– kryje w"sobie znacznie wi%-
cej problemów, ni$ s#dzi!am.

Ale przecie$ powinnam by!a to ju$ wiedzie).

We wczesnym dzieci(stwie nie zna!am swojej dalszej rodziny, po-
niewa$ mieszka!a ona w"Nowej Szkocji, od której dzieli!o nas  ponad 
trzy tysi#ce kilometrów. Moi rodzice wyjechali stamt#d podczas 
wielkiego kryzysu, bo nie by!o pracy. Gdy si% urodzi!am, trwa!a ju$ 
druga wojna &wiatowa i"nikt nie przemierza! du$ych odleg!o&ci, je&li 
nie mia! o'cjalnego powodu podró$y oraz talonów na paliwo. Mimo 
$e ciotki nie by!y obecne cia!em, by!y w"naszym $yciu silnie obecne 
duchem. Siostry pisywa!y do siebie co tydzie( i"matka po kolacji od-
czytywa!a ich listy na g!os ojcu, ale tym samym równie$ bratu i"mnie. 
Nazywa!a je „listami z"domu”. Mówi#c „dom”, zawsze mia!a na my-
&li Now# Szkocj%, nigdy miejsce, w"którym aktualnie mieszkali&my, 
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co" nape!nia!o mnie niejasnym poczuciem, $e znajduj% si% nie na 
swoim miejscu. Gdziekolwiek mieszka!am, nigdy nie by! to „dom”.

By!am zatem na bie$#co z"tym, co s!ycha) u"moich ciotek, a"tak-
$e kuzynów, bli$szych i"dalszych, i"wielu innych osób, które nale$a!y 
do rodziny, lecz !#czy!o je z"nami dalsze pokrewie(stwo. W"Nowej 
Szkocji cz!owieka przede wszystkim okre&la nie to, czym si% zajmu-
je, ani nawet nie to, kogo zna, lecz z" jakiej miejscowo&ci pochodzi 
i"z"kim jest spokrewniony. Gdy spotykaj# si% po raz pierwszy dwie 
osoby pochodz#ce z"prowincji nadmorskich, rozmowa zawsze za-
czyna si% w!a&nie od tych pyta( i"trwa, póki strony nie odkryj#, $e 
w" istocie s# ze sob# spokrewnione. Wychowa!am si% w"olbrzymiej 
rodzinie niewidzialnych ludzi.

Jednak to nie niewidzialne ciotki w"obecnych wcieleniach wy-
war!y na mnie najwi%ksze wra$enie, tylko ciotki takie, jakie by!y 
kiedy&. Oto one jako dzieci, w" niemo$liwie nakrochmalonych 
 sukienkach z" falbankami i" l&ni#cych kokardach we w!osach, cha-
rakterystycznych dla pierwszych dekad dwudziestego wieku, czy 
jako nastolatki, na czarno-bia!ych zdj%ciach w"albumie, dziwacznie 
ubrane w"kapelusiki w"kszta!cie he!mu i"p!aszczyki za kolano, po-
zuj#ce przy starych automobilach, albo na tle ska! lub morza, w"pa-
siastych kostiumach k#pielowych z"nogawkami. Na niektórych fo-
togra'ach sta!y obj%te. Podpisy, sporz#dzone przez moj# matk%, 
g!osi!y: „Nasza trójka”, „Pi%kno&ci w"k#pieli”. Jako dziecko ciotka J. 
by!a chuda, ciemnooka, skupiona. Ciotka K., &rednia siostra, wy-
gl#da!a na energiczn# i"zawsze dobrze ubran#. Moja matka, o"ol-
brzymich oczach jak z"obrazów prerafaelitów, z"w!osami uk!ada-
j#cymi si% w" fale i"ko&)mi policzkowymi godnymi modelki, by!a 
pi%kno&ci#, z"czego nie robi!a ceregieli"– mia!a opini%, i"wówczas, 
i"potem, osoby o"fatalnym gu&cie, je&li chodzi o"ubiór, i"piel%gno-
wa!a t% opini%, by nie musia!a sama chodzi) na zakupy ubraniowe. 
Wszystkie trzy siostry mia!y takie same nosy z"garbkiem"– rzym-
skie, jak mawia!a matka. Ch!on%!am te zdj%cia, zaintrygowana ist-
nieniem trzech identycznych nosów. Wtedy mojej siostry nie by!o 
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jeszcze na &wiecie i"siostrze(stwo jawi!o mi si% jako poci#gaj#ca ta-
jemnica.

Album ze zdj%ciami by! jednym ze sposobów, w"jakie niewidzial-
ne ciotki istnia!y w"moim $yciu. Jeszcze $ywiej wypada!y w"opo-
wie&ciach, bo cho) matka nie by!a poetk#, to mia!a dar opowiada-
nia, a"tak$e genialnie na&ladowa!a g!osy. Bohaterowie jej opowie&ci 
o"„domu” stali mi si% równie bliscy jak bohaterowie ksi#$ek, a"ponie-
wa$ cz%sto mieszkali&my na odludziu i"wiele razy zmieniali&my miej-
sce zamieszkania, zna!am ich lepiej ni$ wi%kszo&) ludzi, z"którymi 
mia!am styczno&) w"rzeczywisto&ci.

Obsada by!a zawsze ta sama. Po pierwsze, surowy, budz#cy re-
spekt dziadek, wiejski lekarz, który podczas burz &nie$nych je+-
dzi!"po nieubitych drogach saniami zaprz%$onymi w"konie, przyjmo-
wa!  porody w"&rodku nocy i"grozi! córkom"– przede wszystkim mojej 
matce"– $e spu&ci im lanie batem za prawdziwe czy wymy&lone prze-
winy. Nie wiedzia!am, co to jest bat, wi%c ta kara mia!a dla mnie do-
datkowy posmak egzotyki.

Na drugim miejscu roztrzepana, skora do &miechu babcia oraz 
ciotka K., o"rok m!odsza od mojej matki, ale wed!ug niej obdarzona 
znacznie sprawniejszym intelektem oraz si!# woli. Potem ciotka" J., 
sentymentalna i" cz%sto pomijana. Siostry by!y zbiorczo nazywane 
„dziewczynami”. Dopiero w"dalszej kolejno&ci mówi!o si% o"„ch!o-
pakach”, moich dwóch wujach, z"których jeden wysadzi!, za pomoc# 
domowej roboty &rodka wybuchowego ukrytego w"polanie, pokry-
wy pieców w"budynku szko!y, a"drugi by! chorowity, ale cz%sto roz-
bawia! wszystkich tak, $e „brzuchy ich bola!y ze &miechu”. By!y te$ 
postacie peryferyjne: najmowane do pomocy dziewcz%ta, które od-
chodzi!y wskutek machinacji mojej matki i"ciotki K., niezadowolo-
nych z"ich obecno&ci, robotnicy najemni, którzy spryskiwali je mle-
kiem z"wymion podczas dojenia krów, a"tak$e krowy, &winia i"konie. 
Konie nie by!y w!a&ciwie postaciami peryferyjnymi"– nie wypowia-
da!y wprawdzie $adnych kwestii, jednak ka$dy mia! imi%, osobo-
wo&) i"histori%. Poza tym by!y towarzyszami eskapad mojej matki. 



99

WSPANIA"E CIOTKI

Nazywa!y si% Dick i"Nell. Moim ulubie(cem by! Dick"– matka do-
sta!a go jako zmaltretowan#, nienadaj#c# si% do niczego szkap% i"od-
chucha!a go, a$ odzyska! zdrowie i"l&ni#c# urod%. By! to ten rodzaj 
happy endu, który uznawa!am za zadowalaj#cy.

Opowie&ci o"tych ludziach zawiera!y wszystko, czego mo$na by 
sobie $yczy): fabu!%, akcj%, suspens"– mimo $e wiedzia!am, jak si% 
potocz#, poniewa$ s!ysza!am je ju$ wcze&niej"– oraz strach, gdy$ za-
wsze istnia!o ryzyko, $e dziadek o"czym& si% dowie i"zrealizuje gro+-
b% bata, cho) nie s#dz%, by w"rzeczywisto&ci cho) raz uciek! si% do 
jego u$ycia.

O czym móg!by si% dowiedzie)? O, to pojemna kategoria. Sporo 
by!o rzeczy, o"których mia! nie wiedzie), sporo by!o te$ rzeczy, o"któ-
rych dziewczyny mia!y nie wiedzie), lecz wiedzia!y. A"gdyby si% do-
wiedzia!, $e one wiedz#? I"w"tych opowie&ciach, i"w"tej rodzinie wa$-
n# rol% odgrywa!o zatajanie"– to, o"czym si% mówi!o, i"to, o"czym si% 
nie mówi!o; to, co si% mówi!o, w"odró$nieniu od tego, co si% my&la!o. 
„Je&li nie masz do powiedzenia nic mi!ego, to w"ogóle nic nie mów”, 
mawia!a moja matka, co by!o znacz#ce. Jej opowie&ci sta!y si% moj# 
pierwsz# lekcj# czytania mi%dzy wierszami.

Matka wyst%powa!a w" tych opowie&ciach jako 'zycznie odwa$-
na"– dziewczyna, która !azi!a po ogrodzeniach i"po krokwiach w"sto-
dole, co stanowi!o grzech zas!uguj#cy na bat"– lecz nie&mia!a. By!a 
tak nie&mia!a, $e gdy przyje$d$ali go&cie, chowa!a si% za stodo!#, 
nie mog!a te$ chodzi) do szko!y, póki ciotka K. nie podros!a i"wte-
dy  zacz%!y chodzi) razem. Poza odwag# i"nie&mia!o&ci# cechowa! j# 
jeszcze gwa!towny temperament. „Po dziadku”, wyja&nia!a. Wydawa-
!o mi si% to ma!o prawdopodobne, bo nie pami%ta!am ani jednej sy-
tuacji, w"której straci!a panowanie nad sob#. By!by to nie lada wi-
dok"– jakby królowa angielska stan%!a na g!owie. Przyj%!am jednak t% 
informacj% na wiar%, wraz z"ca!# reszt# matczynej mitologii.

Ciotka K. nie by!a nie&mia!a. Nie zauwa$a!o si% tego, $e jest 
m!odsza od mojej mamy: „by!y&my raczej jak bli+niaczki”. Wed!ug 
mojej matki"K. mia!a jako dziecko stalowe nerwy. By!a prowodyrk#, 
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obmy&la!a intrygi i"plany, które nast%pnie wciela!a w"$ycie z"bezli-
tosn# skuteczno&ci#. Matka by!a we wszystko wci#gana, chc#c nie 
chc#c"– twierdzi!a, $e mia!a za s!ab# wol%, by postawi) si% siostrze.

„Dziewczyny” musia!y wykonywa) domowe obowi#zki, tym bar-
dziej gdy wyp%dzi!y kolejn# pomoc najemn#. Ciotka K. przyk!ada-
!a si% do pracy i"surowo krytykowa!a prac% innych. Na pó+niejszym 
etapie opowie&ci ciotka K. i"moja matka mia!y wspólny &lub i"wesele. 
W"przeddzie( czyta!y sobie na g!os pami%tniki z"lat dziewcz%cych, 
po czym je spali!y. „Sprz#ta!y&my kuchni%"– brzmia! zapisek w"pa-
mi%tniku ciotki K."– W"odró$nieniu ode mnie siostry nie wykona!y 
zadania na pi#tk% z"plusem”. Matka i"ciotka J. zawsze si% &mia!y, po-
wtarzaj#c t% anegdot%. Wed!ug nich to jedno zdanie podsumowywa-
!o ciotk% K.

Ale ciotka K. mia!a w"sobie du$o wi%cej. By!a wybitn# uczennic# 
i"studentk#, uzyska!a magisterium z"historii na Uniwersytecie Toron-
to. Moj# mam% dziadek uwa$a! za trzpiotk%, której tylko przyjemno-
&ci w"g!owie, dopóki z"pieni%dzy od!o$onych z"nauczania nie op!aci!a 
sobie czesnego w"college’u, natomiast ciotce K. gotów by! s'nanso-
wa) dalsze studia w"Oksfordzie. Ona jednak odrzuci!a t% propozycj% 
na rzecz ma!$e(stwa z"lekarzem, równie$ pochodz#cym z"Annapolis 
Valley, i"urodzenia sze&ciorga dzieci. Powód takiej decyzji, jak sugero-
wa!a moja matka, wi#za! si% z"cioteczn# prababk# Winnie, która tak$e 
zdoby!a dyplom magistra, jako pierwsza kobieta w"historii Uniwersy-
tetu Dalhousie, ale nie wysz!a za m#$. Ciotka Winnie by!a skazana"– 
postrzegano to jako skazanie"– na uczenie do ko(ca $ycia, a"na spo-
tkaniach rodzinnych z"okazji Bo$ego Narodzenia mia!a t%skny wyraz 
twarzy. W" tamtych czasach, t!umaczy!a matka, je&li kobieta nie wy-
sz!a za m#$ do pewnego wieku, istnia!o ma!e prawdopodobie(stwo, 
$e w"ogóle znajdzie sobie m%$a. „Niewychodzenia za m#$ nie bra!o si% 
pod uwag%"– powiedzia!a mi du$o pó+niej ciotka J."– W"tej kwestii nie 
by!o $adnego wyboru. Ka$da mia!a wyj&) za m#$ i"ju$”.

W albumie ciotka K. zosta!a uwieczniona w" satynowej sukni 
&lubnej i" takim samym welonie, jaki mia!a na g!owie moja matka, 
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a"pó+niej, wraz z"ca!# swoj# szóstk#, na paradzie z"okazji  ,wi%ta Kwit-
n#cej Jab!oni, przebrana za „bab%, która mieszka!a w"bucie” z"dzieci%-
cej rymowanki. W"odró$nieniu od opowie&ci w"ksi#$kach, opowie-
&ci mojej matki nie mia!y jednoznacznego mora!u, a"mora! opowie&ci 
o"ciotce K. by! jeszcze mniej jednoznaczny ni$ inne. Co by!o lepsze? 
By) m#dr# i"i&) na studia do Oksfordu czy mie) sze&cioro dzieci? Dla-
czego nie mo$na by!o pogodzi) jednego z"drugim?

Gdy mia!am sze&) czy siedem lat, a"mój brat osiem czy dziewi%), 
i"by!o ju$ po wojnie, zacz%li&my wyje$d$a) latem do Nowej Szkocji, 
co roku lub co dwa lata. Musieli&my"– dziadek przeby! co& zwane-
go zawa!em, w!a&ciwie nawet wi%cej ni$ raz, i"w"ka$dej chwili móg! 
umrze). Mimo swojej surowo&ci i"tego, co mnie wydawa!o si% ra$#c# 
niesprawiedliwo&ci#, by! kochany i"szanowany. Wszyscy w"tej kwe-
stii si% zgadzali.

Te wizyty by!y stresuj#ce. Pokonywali&my drog% z" Ontario 
z"szalon# pr%dko&ci#, jad#c po wiele godzin bez przerwy, po powo-
jennych autostradach Quebecu, ameryka(skiego stanu Vermont 
oraz Nowego Brunszwiku, tak $e docierali&my na miejsce wyko(-
czeni i"marudni, zwykle w"&rodku nocy. Podczas pobytu w"du$ym 
bia!ym domu dziadka musieli&my mówi) cicho i"grzecznie si% za-
chowywa), i"spotyka) si% z"mnóstwem krewnych, których prawie 
nie znali&my.

Najwi%kszym obci#$eniem jednak by!o dopasowanie tych rze-
czywistych ludzi"– o"tyle drobniejszych, starszych i"mniej barwnych 
ni$ powinni by)"– do znanej mi mitologii. Dziadek nie galopowa! na 
koniu po okolicy, nie wykrzykiwa! gró+b i"nie ratowa! noworodków 
od &mierci. Zajmowa! si% struganiem 'gurek z"drewna i"popo!udnia-
mi zawsze musia! uci#) sobie drzemk%, a"najwi%kszym wysi!kiem, na 
jaki si% zdobywa!, by! spacer po sadzie lub partia szachów z"moim 
bratem. Babcia by!a teraz opiekunk# dziadka, a"nie udr%czon#, acz 
zabawn# matk# pi#tki dzieci. Nie trzymali ju$ krów i"gdzie podzia!y 
si% pi%kne konie, Dick i"Nell?
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Czu!am si% oszukana. Nie chcia!am, $eby ciotka J. i" ciotka K. 
by!y doros!ymi matkami mojego kuzynostwa, które siedz# w"kuch-
ni i"obieraj# fasol%. Chcia!am, $eby znów by!y takie, jakie mia!y by), 
$eby nosi!y fryzury na pazia i"krótkie spódniczki, jak na zdj%ciach 
w"albumie, $eby robi!y psikusy najemnym dziewcz%tom, dawa!y si% 
robotnikom oblewa) mlekiem, $y!y pod gro+b# lania batem, nie wy-
konywa!y zada( na pi#tk% z"plusem.

Pewnego razu wybra!am si% na literack# wycieczk% z"obiema ciotkami.
Mia!o to miejsce na pocz#tku lat siedemdziesi#tych, by!am po 

trzydziestce i"mia!am na koncie kilka wydanych ksi#$ek. M#$ ciot-
ki J. zmar! i"przeprowadzi!a si% z"Montrealu z"powrotem do No-
wej Szkocji, $eby zadba) o"starzej#c# si% babci%. Wpad!am do nich 
z"wizyt# i"wspólnie postanowi!y&my, $e pojedziemy do pobliskiego 
miasteczka Bridgetown, by odwiedzi) pewnego pisarza. Pisarz ten, 
Ernest Buckler, by! autorem powie&ci pod tytu!em "e Mountain 
and the Valley [Góra i"dolina], przy czym gór# by!a North Moun-
tain, a"dolin# nasza Annapolis Valley. Ksi#$ka odnios!a niejaki suk-
ces w"Stanach"– co w"owym czasie oznacza!o w"Kanadzie przepust-
k% do zazdro&ci i"nienawi&ci wobec autora"– poniewa$ jednak autor 
by! zdziwacza!ym odludkiem, poziom zazdro&ci i"nienawi&ci by! ob-
ni$ony. Sukces w"Stanach nie prze!o$y! si% niestety na sukces w"oj-
czy+nie, poniewa$ kanadyjskim wydawc# by! abstynencki Ko&ció! 
unitaria(ski w"Toronto, znany z" imprez promuj#cych wydanie no-
wego tytu!u, na których podawano wy!#cznie soki owocowe. (Z"cza-
sem uwspó!cze&nili swoje podej&cie, rozszerzaj#c repertuar drinków 
o"sherry, które nalewano w"osobnej sali, gdzie potrzebuj#cy napit-
ku mogli si% cichaczem wymyka)). Wydawca ten odkry!, $e ksi#$ka 
Bucklera zawiera, jak okre&la!a to moja matka, „spro&no&ci”, i"ukry! 
j# w"magazynie. Gdy kto& chcia! kupi) egzemplarz, procedura przy-
pomina!a zdobywanie pisemek porno w"Pa(stwie Watyka(skim.

Czyta!am t% powie&) jako wczesna nastolatka, poniewa$ kto& 
sprezentowa! j# moim rodzicom, s#dz#c, $e im si% spodoba, bo 
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dotyczy Nowej Szkocji. Matka skomentowa!a, $e za jej m!odo&ci $y-
cie tam wygl#da!o inaczej. Zakrad!am si% z"ksi#$k# na p!aski dach 
gara$u i"szybko zlokalizowa!am spro&no&ci, po czym przeczyta!am 
ca!o&). By!a to pewnie pierwsza powie&) dla doros!ych, jak# czyta-
!am w"$yciu, wy!#czaj#c Moby Dicka. 

Z ksi#$k# Ernesta Bucklera wi#za!am wi%c mi!e wspomnienia; 
w" latach siedemdziesi#tych korespondowali&my ze sob#. W" towa-
rzystwie ciotek pojecha!am zatem pozna) go osobi&cie. Ciotka J. by!a 
zelektryzowana, poniewa$ Ernest Buckler by! prawdziwym pisa-
rzem. Ciotka K. prowadzi!a. (Ciotka J. nie mia!a do tego uprawnie(, 
bo jak twierdzi!a, podczas jednej z"pierwszych prób jazdy spowodo-
wa!a oberwanie klamek).

Ciotka K. dobrze zna!a okolic% i"zwraca!a nasz# uwag% na cieka-
we miejsca. Mia!a dobr# pami%). To od niej us!ysza!am co&, o"czym 
wszyscy pozostali, !#cznie ze mn#, zapomnieli: mianowicie $e jako 
pi%ciolatka oznajmi!am, i$ zostan% pisark#.

Podczas tej wyprawy my&la!a jednak o"innych wydarzeniach hi-
storycznych. „Na tym drzewie powiesi! si% m%$czyzna, który miesz-
ka! w" tamtym bia!ym domu"– powiedzia!a."– Tu sp!on%!a stodo!a. 
Wiedzieli, kto pod!o$y! ogie(, ale nie mieli dowodów. W!a&ciciel 
wzi#! strzelb% i"strzeli! sobie w"g!ow%”. Te zdarzenia mia!y miejsce 
lata, dziesi#tki lat temu, lecz w"okolicy wci#$ si% o"nich mówi!o. Oka-
za!o si%, $e nasza dolina by!a bardziej podobna do "e Mountain and 
the Valley, ni$ podejrzewa!am.

Ernest Buckler mieszka! w"domu, w"którym nie zmieniono ni-
czego od pi%)dziesi%ciu lat. W"salonie sta!a przykryta ochraniaczami 
kanapa wypchana ko(skim w!osiem oraz piec na drewno. Ernest by! 
ogromnie sympatyczny i"mocno zdenerwowany"– bardzo zale$a!o 
mu na tym, $eby&my si% dobrze czu!y. Skaka! ko!o nas, gada! z"za-
wrotn# pr%dko&ci# i"co jaki& czas szed! na moment do kuchni,"po 
czym zaraz wraca!. Rozmawiali&my g!ównie o"ksi#$kach i"o"jego pla-
nie, by zasia) zgorszenie w"s#siedztwie, telefonuj#c do domu mojej 
babci na linii obs!ugiwanej przez central% i"udaj#c, $e mam z"nim 
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romans. „To by dopiero staruszki mia!y o"czym plotkowa)”, powie-
dzia!. Ka$da jego rozmowa by!a pods!uchiwana, to jasne, ale nie tyl-
ko dlatego, $e by! miejscow# s!aw#. Pods!uchiwano wszystkich.

Gdy si% z"nim po$egna!y&my, ciotka J. wykrzykn%!a: „To wielki 
zaszczyt! Powiedzia!, $e masz rojny umys!!”. (Tak powiedzia!, zgadza 
si%). Komentarz ciotki K. brzmia!: „By! ubzdryngolony”. Ona jedna 
z"naszej trójki domy&li!a si%, dlaczego pan Buckler tak cz%sto wy-
myka! si% do kuchni. Zrozumia!e by!o jednak, dlaczego zachowywa! 
dyskrecj%"– w"naszej dolinie ludzie dzielili si% na tych, co pij#, i"na 
porz#dnych.

A tak$e: na tych, co pisz#, i"na porz#dnych. Tolerowano pisar-
stwo w"ma!ych dawkach, ale do pewnych granic. Gazetowe felietony 
o"dzieciach i"zmieniaj#cych si% porach roku by!y w"porz#dku. Seks, 
przekle(stwa i"picie alkoholu stanowi!y wykroczenie poza norm%.

Ja, w"pewnych kr%gach w"naszej dolinie, coraz mniej mie&ci!am 
si% w"normie. Gdy sta!am si% bardziej znana, wi%cej miejscowych 
czyta!o moje ksi#$ki, nie dlatego, by s#dzili, $e maj# one jak#& szcze-
góln# warto&), ale dlatego, $e by!am tamtejsza. Ciotka J. opowiada!a 
mi, z"wyra+n# satysfakcj#, jak kiedy& ukry!a si% za drzwiami salonu 
i"pods!uchiwa!a, gdy babci% odwiedzi!a pewna zgorszona s#siadka. 
Zgorszenie wywo!a!a jedna z"moich ksi#$ek. Jak babcia mog!a po-
zwoli), grzmia!a oburzona s#siadka, by jej wnuczka publikowa!a tak 
niemoraln# szmir%?

W naszej dolinie jednak nie ma wi%kszej warto&ci ni$ wi%zy krwi. 
Babcia spokojnie skierowa!a wzrok za okno i"wypowiedzia!a kilka 
s!ów o"tym, jaka pi%kna jest w"tym roku jesie(, a"ukryta za drzwiami 
ciotka J. westchn%!a z"podziwu. I"ciotki, i"moja matka zawsze uwa$a-
!y widok babci broni#cej swej godno&ci za niezrównany, mo$e dlate-
go, $e doprawdy by!o czego broni).

Owa s#siadka by!a t# sam# osob#, która jako dziecko sprowadzi!a 
moje ciotki na manowce, jako& podczas pierwszej wojny &wiatowej, 
namawiaj#c je, by zjecha!y po gliniastym brzegu rzeki w"bia!ych, ob-
szytych koronk# pantalonach. Potem stan%!a pod oknem, z"nosem 



105

WSPANIA"E CIOTKI

przyci&ni%tym do szyby, by widzie), jak dostan# lanie, nie tylko za 
zje$d$anie po glinie, ale równie$ za k!amstwo w"tej kwestii. Babcia 
wówczas podesz!a do okna i"spu&ci!a rolet%"– i"to samo robi!a teraz. 
Niezale$nie od tego, co sobie my&la!a o"spro&no&ciach w"mojej pro-
zie, zachowa!a te my&li dla siebie. Ze mn# równie$ nigdy si% nimi nie 
podzieli!a.

By!am jej za to wdzi%czna. Podejrzewam, $e ka$dy, kto zabiera si% 
do pisania, a"szczególnie ka$da kobieta, czuje, przede wszystkim na 
pocz#tku, $e robi to wbrew ogromnej, przewa$nie milcz#cej presji, 
presji oczekiwa( i"przyzwoito&ci. Kobiety najsilniej odczuwaj# t% pre-
sj% ze strony rodziny, tym bardziej, im mocniejsz# jedno&) stanowi 
dana rodzina. S# rzeczy, o"których si% nie mówi. Nie skar$. Je&li nie 
masz do powiedzenia nic mi!ego, to w"ogóle nic nie mów. Czy wystar-
czaj#c# przeciwwag# dla tych nakazów by!o inne powiedzenie mojej 
matki: „Rób, co uwa$asz za s!uszne, nie zwa$aj#c na opini% innych”? 
I"czy do tych innych, których opinia mia!a nic nie znaczy), zaliczali 
si% cz!onkowie w!asnej rodziny?

Gdy ukaza!a si% moja pierwsza prawdziwa ksi#$ka, z"przera$e-
niem my&la!am o"dezaprobacie, z"jak# si% spotkam. Nie przejmowa-
!am si% specjalnie reakcj# rodziców, którzy z"wdzi%kiem przetrwali 
sporo innych przejawów mojej ekscentryczno&ci"– spódnice r%cz-
nie drukowane w" trylobity i" trytony, eksperymenty z"piwiarniami, 
ch!opaków bitników"– cho) pewnie niejeden raz musieli gry+) si% 
w"j%zyk. Zreszt# mieszkali w"Toronto, gdzie najrozmaitsze spro&no-
&ci zd#$y!y spowszechnie), a"nie w"Nowej Szkocji, gdzie, o"czym nie 
mówi!o si% na g!os, horyzonty mog!y pozosta) w#skie. Przejmowa-
!am si% tym, co powiedz# ciotki. My&la!am, $e b%d# zgorszone, nawet 
ciotka J. Zetkn%!a si% wprawdzie z"moj# wczesn# poezj#, ale kubki 
kawy i"gnij#ce li&cie to jedno"– w"tej ksi#$ce by!o co& wi%cej ni$ brud-
ne naczynia i"mierzwa. A"co pomy&li sobie ciotka K., tak krytyczna 
wobec niedoskona!o&ci w"sprz#taniu i"sk!onno&ci do picia?

Ku mojemu zaskoczeniu ciotki zda!y ten egzamin &piewaj#-
co. Ciotka J. uwa$a!a, $e to cudowna sprawa"– prawdziwa ksi#$ka! 
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Mówi!a, $e p%ka z"dumy. Ciotka K. powiedzia!a, $e pewnych rzeczy, 
których si% nie robi!o w" jej pokoleniu, w"moim pokoleniu mo$na 
próbowa) i"brawo, $e skorzysta!am z"tej okazji.

Ten rodzaj akceptacji by! dla mnie, dla mojego dwudziestosze-
&cioletniego umys!u, przekonanego, $e sztuka jest wszystkim, wa$-
niejszy ni$ powinien by). (W"tym wieku powinnam ju$ by) odpor-
na na zdanie ciotek). Podobnie jak w"wypadku mora!ów opowie&ci 
mojej mamy, zupe!nie nie jest dla mnie jasne, co to mog!o znaczy). 
Mo$e widzia!am w"tym gest b!ogos!awie(stwa, przekazania czego& 
z"pokolenia na pokolenie. Przekazana zosta!a opowie&)"– to, co si% 
wie i"co mo$na opowiedzie). Co kryje si% mi%dzy wierszami. Zgoda 
na podzielenie si% opowie&ci# z"innymi, niezale$nie od tego, dok#d 
mo$e to zaprowadzi).

A mo$e znaczy!o to, $e i" ja zosta!am w!#czona w" czarodziej-
sk#, statyczn#, lecz wci#$ pisz#c# si% sag%, któr# opowiada! album 
ze zdj%ciami. Zamiast trzech ró$ni#cych si% wygl#dem m!odych ko-
biet w" staromodnych ubraniach i" o" identycznych rzymskich no-
sach, obejmuj#cych si% ramionami, od teraz b%d# cztery. Otwar!y si% 
przede mn# drzwi do domu.
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