Doskonała powieść, przez wielu krytyków
uznana za arcydzieło

IAN McEWAN (ur. 1948 r.) jest jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy brytyjskich i laureatem wielu nagród literackich.
Jego dorobek obejmuje scenariusze filmowe, zbiory opowiadań i powieści tłumaczone na kilkanaście języków. W Polsce
ukazały się m.in. opowiadania Pierwsza miłość, ostatnie posługi oraz powieści Dziecko w czasie, Niewinni, Amsterdam, Pokuta, Sobota, Na plaży Chesil i Słodka
przynęta. Był wielokrotnie nominowany do
Booker Prize, najbardziej prestiżowej brytyjskiej nagrody literackiej, i otrzymał ją za
Amsterdam. Inna książka – Dziecko w czasie – zdobyła Whitbread Prize i Prix Fémina
Etranger. Pokucie, uznanej przez krytyków
za jego najwybitniejsze dzieło, przyznano aż
trzy znaczące nagrody (w tym National
Book Critics' Circle Fiction Award) i przez
długi czas nie schodziła z czołówki list bestsellerów. Na kanwie Niewinnych i Pokuty
powstały głośne filmy. W 2007 r. McEwan
został wyróżniony Common Wealth Award.
W 2015 r. w Wydawnictwie Albatros ukaże się jego najnowsza powieść – W imię
dziecka.

W pewien upalny ranek 1935 roku trzynastoletnia Briony Tallis jest przypadkowym świadkiem sceny miłosnej
między swoją starszą siostrą, Cecilią, a synem sprzątaczki, Robbiem. Wyobraźnia podsuwa jej najrozmaitsze interpretacje tego, co widziała. W końcu dziewczynka na głos wyraża to, co sobie dopowiedziała,
i skazuje w konsekwencji niewinnego człowieka na
więzienie. To ostatni wieczór, kiedy rodzina Tallisów
stanowi jedność.
II wojna światowa. Briony, która zostaje pielęgniarką
i stawia pierwsze kroki jako pisarka, zdaje sobie
sprawę ze zła, jakie wyrządziła. Pisarstwo staje się
jej pokutą, a kolejne wersje opowieści coraz bardziej przybliżają ją do prawdy o owych kilku upalnych
dniach. Ale czy pokuta zawsze oznacza odkupienie?

Najlepsza powieść, jaką Ian McEwan
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Stanęła przy jednym z otwartych okien
pokoju dziecinnego i zanim zarejestrowała to, co rozgrywało się przed jej oczyma, przez kilka sekund w to się wpatrywała. (…) Po tej stronie balustrady były
rabatki z różami, a jeszcze bliżej fontanna z Trytonem, przy której stała naprzeciwko Robbiego Turnera jej siostra.
W pozie Robbiego, który stał na rozstawionych nogach, z odchyloną do tyłu
głową, było coś oficjalnego. Oświadczyny. Briony nie powinno to wcale dziwić.
Sama napisała bajkę, w której skromny
drwal ocalił księżniczkę przed utonięciem i w końcu się z nią ożenił. To, co
widziała, dobrze do tego pasowało. Robbie Turner, jedyny syn skromnej sprzątaczki oraz nieznanego ojca, Robbie,
którego szkolną i uniwersytecką edukację finansował ojciec Briony, Robbie,
który kiedyś chciał być architektem
krajobrazu, obecnie zaś zapragnął podjąć studia medyczne, miał czelność poprosić Cecilię o rękę. To było całkowicie
logiczne. Podobne przekraczanie barier
było tworzywem codziennych romansów.
fragment książki
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ztuka — do której Briony zaprojektowaa afisze, programy
i bilety, zbudowaa budke biletowa z przewróconego na
bok skadanego parawanu oraz wyścielia czerwona bibuka
puszke na pieniadze — napisana zostaa przez nia podczas
dwudniowej fali natchnienia, kosztujacej ja śniadanie i lunch.
Kiedy przygotowania dobiegy końca, pozostao jej tylko
kontemplować gotowy tekst i czekać na przybycie kuzynów
z dalekiej pónocy. Przed przyjazdem jej brata mieli czas tylko
na jedna próbe. Chwilami mrozaca krew w zyach, chwilami
rozpaczliwie smutna sztuka opowiadaa o przygodzie miosnej,
a jej mora, przedstawiony w rymowanym prologu, gosi, ze
miość nieoparta na zdrowym rozsadku jest skazana na zagade.
Nierozwazna namietność bohaterki, Arabelli, do niegodziwego
hrabiego ukarana zostaje przez zy los, gdy zapada ona na
cholere w trakcie pochopnej eskapady do nadmorskiej miejscowości, do której wypuścia sie ze swym wybrankiem.
Opuszczona przez niego i prawie przez wszystkich, zozona
niemoca w nedznej lepiance, odkrywa w sobie poczucie humoru. Los daje jej jeszcze jedna szanse w postaci niezamoznego
doktora — w rzeczywistości przebranego ksiecia, który postanowi leczyć ubogich. Uzdrowiona przez niego Arabella

dokonuje tym razem rozsadnego wyboru, co zostaje nagrodzone
pojednaniem sie z rodzina i ślubem z „medycznym” ksieciem
w „wietrzny soneczny dzień na wiosne”.
Pani Tallis przeczytaa siedem stron Przypadków Arabelli
w swojej sypialni, siedzac przy toaletce, ze spoczywajaca przez
cay czas na ramieniu donia autorki. Briony obserwowaa
twarz matki, szukajac na niej śladów najdrobniejszych emocji
i Emily Tallis daa jej te satysfakcje, robiac na przemian
zaniepokojona i zadowolona mine, parskajac kpiaco i, na
koniec, uśmiechajac sie z ulga i kiwajac madrze gowa. Wziea
córke w ramiona, posadzia sobie na kolanach — ach, to
gadkie mae ciako, które pamietaa z niemowlectwa, jeszcze
niezupenie od niej oddalone — po czym oświadczya, ze
sztuka jest „niesamowita” i natychmiast zgodzia sie, zblizajac
usta do ciasnej mazowiny ucha dziewczynki, by to określenie
zostao przytoczone na afiszu, który mia zawisnać na sztaludze
w sieni przy budce biletowej.
Briony nie moga tego wówczas wiedzieć, lecz by to
szczytowy moment caego przedsiewziecia. Ostatecznie nic
z niego nie wyszo, potem czekay ja juz tylko zudzenia
i frustracja. W letnim zmierzchu, po zgaszeniu świate, gdy
w jej ózku z baldachimem zalega rozkoszny mrok, doprowadzaa czasem do szybszego bicia serce jasnymi tesknymi
marzeniami, które same w sobie stanowiy krótkie sztuki —
wszystkie z Leonem w roli gównej. W jednej z nich jego duza
prostoduszna twarz wykrzywia smutek, kiedy Arabella tonea
w rozpaczy i samotności. W innej, trzymajac w doni koktajl
w jakimś modnym wielkomiejskim lokalu, przechwala sie
przed grupa swoich przyjació: Tak, to jest moja modsza
siostra Briony Tallis, pisarka, o której z pewnościa syszeliście.
W jeszcze innej podnosi w triumfalnym geście reke, gdy po
raz ostatni opadaa kurtyna, choć waściwie nie byo kurtyny,
nie byo takiej mozliwości. Nie napisaa sztuki dla kuzynów,
napisaa ja dla brata. Miaa uczcić jego powrót, wzbudzić
podziw i odwrócić uwage od pojawiajacych sie co chwila

beztroskich przyjacióek ku odpowiedniego formatu zonie, tej,
która przekona go do powrotu na wieś i poprosi sodko Briony,
by zostaa jej druhna.
Nalezaa do dzieci owadnietych pragnieniem podporzadkowania sobie świata. Podczas gdy sypialnia jej starszej siostry
bya dzungla niepozamykanych ksiazek, nieposkadanych
ubrań, nieposanego ózka i nieopróznionych popielniczek,
pokój Briony by kaplica, w której oddawaa cześć swojemu
demonowi kontroli: ustawiona na szerokim okiennym parapecie
dziecinna farma skadaa sie ze zwyczajnych zwierzat, wszystkie jednak odwrócone byy w jedna strone — ku swojej
waścicielce — tak jakby miay waśnie zaśpiewać na jej cześć.
Nawet kury stay elegancko zamkniete w kojcu. W gruncie
rzeczy pokój Briony by jedynym pomieszczeniem na górze,
gdzie panowa porzadek. Wyprostowane sztywno w swoim
domku lalki przestrzegay surowego zakazu opierania sie
o ściany; stojace na toaletce rózne, nieprzekraczajace rozmiarami kciuka figurki — kowboje, gebokowodni nurkowie,
uczowieczone myszy — stay w równych szeregach, niczym
czekajace na rozkaz pospolite ruszenie.
Sabość do wszystkiego co miniaturowe stanowia tylko
jeden z rysów jej metodycznego charakteru. Innym byo
upodobanie do sekretów. Tajna szuflade w lakierowanym
zabytkowym sekretarzyku otwierao sie, przesuwajac sprytnie
obracajaca sie dźwignie; Briony chowaa tam zamykany na
klamerke pamietnik oraz notatnik zapisany wymyślonym przez
nia sama szyfrem. W otwieranym sześciocyfrowa kombinacja
dziecinnym sejfie trzymaa listy i pocztówki. Pod ruchoma
klepka pod ózkiem lezaa stara puszka na pieniadze. W środku
byy skarby, które gromadzia od czterech lat, od swoich
dziewiatych urodzin: zmutowany podwójny zoadź, tombak,
kupione na jarmarku zaklecie na deszcz, lekka jak liść czaszka
wiewiórki.
Lecz tajne szuflady, zamykane na klucz pamietniki i systemy
kryptograficzne nie mogy zataić przed Briony prostej prawdy:

nie miaa zadnych sekretów. Pragnienie, by zyć w harmonijnym,
zorganizowanym świecie, zamykao przed nia mozliwość zych
uczynków. Niead i destrukcja byy zbyt chaotyczne jak na jej
gust i nie miaa w sobie okrucieństwa. Jej faktyczny status
jedynaczki, a takze wzgledna izolacja w rezydencji Tallisów
chroniy ja, przynajmniej w ciagu dugich letnich miesiecy,
przed snuciem dziewczecych intryg z przyjaciókami. Nic w jej
zyciu nie byo wystarczajaco interesujace lub niegodziwe, by
warto byo to ukryć; nikt nie wiedzia o wiewiórczej czaszce
 adna
pod jej ózkiem, ale tez nikt nie chcia tego wiedzieć. Z

z tych rzeczy nie przysparzaa jej wiekszych zgryzot; a moze
tak to tylko wygladao w retrospekcji, gdy znalezione zostao
rozwiazanie.
W wieku siedmiu lat napisaa swoje pierwsze opowiadanie — gupia historyjke naśladujaca kilka ludowych bajek
i pozbawiona, co uświadomia sobie później, owej istotnej
wiedzy o funkcjonowaniu świata, wiedzy, dzieki której zdobywa
sie szacunek czytelnika. Ta pierwsza nieudolna próba pokazaa
jej jednak, ze źródem sekretów jest sama wyobraźnia; kiedy
juz zaczea pisać historie, nikomu nie moga jej opowiedzieć.
Udawanie w sowach byo zbyt niezobowiazujace, zbyt intymne,
zbyt krepujace, by pozwolić komukolwiek sie dowiedzieć.
Nawet pisanie „powiedziaa” i „a potem” onieśmielao ja,
i czua sie gupio, udajac, ze zna uczucia wyimaginowanej
postaci. W chwili gdy opisywaa jej sabości, nieunikniona
bya autodemaskacja; czytelnik z caa pewnościa spekulowa,
ze opisuje sama siebie. Z jakiego innego źróda moga czerpać
swoja wiedze? Dopiero kiedy opowiadanie byo gotowe, losy
wszystkich postaci rozstrzygniete i caa historia od deski do
deski zamknieta, tak ze przynajmniej pod tym jednym wzgledem przypominaa wszystkie inne ukończone opowiadania na
tym świecie, moga czuć sie nietykalna, moga przedziurkować
marginesy, zszyć rozdziay sznurkiem, pomalować lub narysować okadke i pokazać gotowe dzieo matce badź ojcu, jeśli by
akurat w domu.

Jej dziaania spotykay sie z zacheta. W gruncie rzeczy byy
mile widziane, odkad Tallisowie zrozumieli, iz najmodsza
córka ma niezwyka umysowość i atwość sowa. Dugie
popoudnia spedzane przez nia na kartkowaniu sownika i tezaurusa daway w efekcie konstrukcje, które byy nietrafione,
lecz urzekajace. Monety, które chowa do kieszeni ajdak, byy
„ezoteryczne”, chuligan zapany na kradziezy samochodu paka
zami „bezwstydnej autoekspiacji”, dosiadajaca rasowego rumaka bohaterka wyruszaa noca na „pobiezna” wycieczke,
zmarszczona brew króla bya „hieroglifem” jego niezadowolenia. Briony zachecano, by czytaa swoje utwory na gos
w bibliotece i starsza siostra oraz rodzice ze zdumieniem
suchali śmiaej interpretacji normalnie cichej dziewczynki,
która gestykulowaa zamaszyście wolna reka, unosia brwi,
naśladujac cudze gosy, i co jakiś czas podnosia na kilka
sekund wzrok, by omieść ich twarze, bezlitośnie domagajac sie
niepodzielnej uwagi caej rodziny, gdy rzucaa swoje narracyjne
zaklecie.
Nawet bez ich zainteresowania, pochwa i oczywistej satysfakcji Briony nie zrezygnowaaby z pisania. Odkrywaa zreszta,
podobnie jak wielu pisarzy przed nia, ze nie kazde uznanie jest
pomocne. Entuzjazm Cecilii na przykad wydawa sie co nieco
przesadzony, niewykluczone, ze skazony protekcjonalnościa,
a takze natretny: jej starsza siostra chciaa, aby kazde oprawione
opowiadanie zostao skatalogowane i postawione na pókach
biblioteki pomiedzy Rabindranathem Tagore i Quintusem
Tertulianem. Jeśli to mia być zart, Briony zignorowaa go.
Bya teraz na fali i odnajdywaa satysfakcje na innych poziomach: pisanie opowiadań nie tylko zaspokajao potrzebe tajemniczości, lecz równiez dawao jej wszelkie rozkosze miniaturyzacji. Na pieciu stronach mozna byo stworzyć cay świat,
o wiele bardziej satysfakcjonujacy anizeli dziecinna farma.
Dzieciństwo rozpuszczonego ksiecia mozna byo zawrzeć na
poowie stronicy, jazde w ksiezycowej poświacie przez uśpione
wioski oddać rytmicznie empatycznym zdaniem, zakochanie

opisać jednym sowem — spojrzenie. Strony dopiero co ukończonego opowiadania wydaway sie pod jej reka wibrować
zyciem. Zaspokojone byo takze jej pragnienie adu, poniewaz
mozna byo zawsze uporzadkować rozbrykany świat. Kryzysowi w zyciu bohaterki móg towarzyszyć grad, wichura i byskawice, zaślubinom bogosawio jasne świato dnia i agodny
zefirek. Na umiowaniu porzadku opieray sie równiez zasady
sprawiedliwości, której gównymi narzedziami byy śmierć
i mazeństwo. Pierwsza zarezerwowana bya wyacznie dla
indywiduów moralnie podejrzanych, drugie stanowio nagrode
wstrzymywana az do ostatniej stronicy.
Sztuka, która napisaa na przyjazd Leona, bya jej pierwszym
„wypadem” w świat dramatu i odkrya, ze zmiana rodzaju nie
wymaga wiekszego wysiku. Nie musiaa pisać bez końca
„powiedziaa”, opisywać pogody, budzacej sie wiosny ani
pieknej twarzy bohaterki — piekno, jak sie przekonaa, byo
czymś rzadkim. Brzydota za to wystepowaa w nieskończonych
odmianach. Wszechświat zredukowany do tego, co zostao
w nim powiedziane, by rzeczywiście uadzony, nieomal do
punktu, w którym obraca sie w nicość, i zeby to zrekompensować, kazda wypowiedź wyrazaa te lub inne skrajne uczucia,
w suzbie których niezastapiony okaza sie wykrzyknik. Przypadki Arabelli mogyby stać sie melodramatem, gdyby ich
autorka znaa ten termin. Jej sztuka miaa prowokować nie
śmiech, lecz przerazenie, ulge i namys, dokadnie w takiej
kolejności, a niewinny zapa, z jakim Briony potraktowaa cae
przedsiewziecie — afisze, bilety, budka biletowa — uczyni ja
szczególnie podatna na kleske. Moga atwo powitać Leona
jednym ze swoich opowiadań, ale to waśnie wiadomość
o przyjeździe kuzynów z pónocy skonia ja do tego, by
spróbować nowej formy.

To, ze Lola, która miaa pietnaście lat, oraz dziewiecioletni
bliźniacy Jackson i Pierrot sa uchodźcami z miejsca, gdzie

toczya sie gorzka domowa wojna, powinno wzbudzić wieksze
zainteresowanie Briony. Syszaa, jak matka krytykuje impulsywne zachowanie swojej modszej siostry Hermione, ubolewa
nad sytuacja trojga dzieci i potepia mieczakowatego, chowajacego gowe w piasek szwagra Cecila, który znalaz bezpieczne
schronienie w kolegium All Souls w Oksfordzie. Syszaa, jak
matka i siostra analizuja ostatnie wypadki i skandale, oskarzenia
i kontroskarzenia, i wiedziaa, ze wizyta kuzynów nie jest
„ograniczona czasowo” i moze sie nawet przeciagnać do caego
semestru. Syszaa, ze dom atwo pomieści troje dzieci i ze
Quinceyowie moga zostać tak dugo, jak dugo im sie podoba,
pod warunkiem ze ich rodzice, jeśli kiedykolwiek tu zawitaja,
nie beda angazowali domowników w swoje spory. Sasiadujace
z sypialnia Briony dwa pomieszczenia zostay wysprzatane,
zaopatrzone w zasony i wyposazone w meble przeniesione
z innych pokojów. W normalnych okolicznościach braaby
udzia w tych przygotowaniach, tak sie jednak zozyo, ze
zbiegy sie one z jej dwudniowa pisarska wena oraz budowa
widowni i foyer. Zdawaa sobie niejasno sprawe, ze rozwód
jest nieszcześciem, lecz nie uwazaa go za odpowiedni temat
i nie poświecaa mu wiekszej uwagi. Byo to przyziemne
wydarzenie, którego nie sposób cofnać i z tego wzgledu nie
dawao narratorowi pola do popisu; nalezao do domeny chaosu.
Interesowao ja mazeństwo, a raczej ślub z jego formalna
elegancja nagrodzonej cnoty, weselna pompa i przyprawiajaca
o zawrót gowy perspektywa trwajacego cae zycie zwiazku.
Udany ślub stanowi nieuświadomiony symbol rzeczy, która na
razie bya nie do pomyślenia — seksualnego bogostanu. Przed
otarzami wiejskich kościoków i wielkomiejskich katedr, na
oczach aprobujacej rodziny i przyjació, jej bohaterki i bohaterowie osiagali swoje niewinne orgazmy i nie musieli posuwać
sie dalej.
Jeśli rozwód wydawa sie nikczemna antyteza tego wszystkiego, atwo mozna go byo umieścić na drugiej szali, razem
ze zdrada, z choroba i zodziejstwem, z napaścia oraz wiaro-

omstwem. Zamiast tego ukazywa jednak mao pociagajace
oblicze nudnych komplikacji i nieustannych zmagań. Podobnie
jak remilitaryzacja, kwestia abisyńska i ogrodnictwo nie nadawa
sie po prostu na temat i kiedy po dugim, trwajacym cay
niedzielny ranek oczekiwaniu Briony usyszaa w końcu chrzest
zwiru pod oknem swojej sypialni, zapaa swe kartki i pomknea
schodami, przez sień i na dwór, w oślepiajacy blask dnia, to
w gruncie rzeczy nie brak wrazliwości, lecz wysoce zogniskowana artystyczna ambicja kazaa jej krzyknać do modych oszoomionych gości, którzy stali ze swymi bagazami przy powozie.
— Mam wasze role, wszystko zapisane. Pierwsze przedstawienie jutro! Próby zaczynaja sie za pieć minut!
Natychmiast pojawiy sie jej matka i siostra, zeby zagodzić
ten napiety harmonogram. Gości — caa trójka miaa rude
wosy i piegi — zaprowadzono do ich pokojów. Syn Hardmana,
Danny, wniós na góre walizki, a potem byo picie soku
w kuchni, zwiedzanie domu, pywanie w basenie oraz lunch
w poudniowym ogrodzie, w cieniu winorośli. Emily i Cecilii
ani na chwile nie zamykay sie usta, co z pewnościa pozbawio
gości caej swobody, która to trajkotanie miao zrodzić. Briony
wiedziaa, ze gdyby przebya dwieście mil do cudzego domu,
inteligentne pytania, zartobliwe uwagi i powtarzanie na sto
róznych sposobów, ze moze robić, co chce, bardzo by ja
znuzyo. Nie zdawano sobie generalnie sprawy, ze tym, czego
dzieci pragna najbardziej, jest pozostawienie ich w spokoju.
Quinceyowie starali sie jednak, jak mogli, sprawiać wrazenie
rozbawionych badź tez odprezonych i to dobrze wrózyo
Przypadkom Arabelli: czonkowie tego tria mieli najwyraźniej
dryg do udawania tego, czym nie byli, mimo ze nawet w przyblizeniu nie przypominali postaci, które mieli zagrać. Briony
wymknea sie przed lunchem do pustej sali prób — czyli
pokoju dziecinnego — i przemierzajac w te i z powrotem
lakierowany parkiet, rozwazaa kwestie obsady.
Formalnie rzecz biorac, wydawao sie mao prawdopodobne,
zeby Arabella, której wosy byy tak samo ciemne jak wosy

Briony, miaa piegowatych rodziców, ucieka z piegowatym
cudzoziemskim hrabia, wynajea nedzna nore od piegowatego
gospodarza, oddaa serce piegowatemu ksieciu i zeby udzieli
jej ślubu piegowaty pastor na oczach piegowatych wiernych.
Tak to jednak musiao wygladać. Jej kuzyni mieli zbyt intensywna karnacje — prawie sie świecili — by mozna to byo
ukryć. Mozna byo co najwyzej uznać, iz brak piegów u Arabelli
jest znakiem — hieroglifem, mogaby napisać Briony — jej
wyjatkowości. Choć obracaa sie w skazonym świecie, nikt nie
móg kwestionować czystości jej charakteru. Kolejny problem
z bliźniakami polega na tym, ze nikt postronny nie potrafi ich
odróznić. Czy niegodziwy hrabia powinien az tak bardzo
przypominać przystojnego ksiecia i czy obaj powinni przypominać ojca Arabelli i pastora? A gdyby w roli ksiecia obsadzić
Lole? Jackson i Pierrot sprawiali wrazenie typowych ochoczych
maych chopców, którzy zrobia prawdopodobnie to, co im sie
kaze. Lecz czy ich siostra zagra mezczyzne? Miaa zielone
oczy, zapadniete policzki i wyraźnie zarysowane kości czaszki,
a w jej maomówności byo coś kosmatego, co sugerowao
silna wole i skonność do irytacji. Sama wzmianka o mozliwości
zagrania tej roli przez Lole mogaby sprowokować kryzys.
I czy Briony mogaby naprawde trzymać ja za reke przy
otarzu, kiedy Jackson zaintonuje psalm?
Dopiero o piatej po poudniu udao jej sie zgromadzić obsade
w pokoju dziecinnym. Ustawia w rzedzie trzy stoki, sama
wbia tyek w stare wysokie krzeseko dla niemowlat —
ekscentryczne zagranie, które dao jej juz na wstepie przewage
sedziego tenisowego. Bliźniacy przywlekli sie niechetnie z basenu, w którym kapali sie przez trzy godziny bez przerwy. Byli
na bosaka i mieli na sobie podkoszulki i spodenki, z których
woda skapywaa na podoge. Woda spywaa im równiez po
szyjach ze zmierzwionych czupryn i obaj chopcy dygotali
i trześli kolanami, zeby sie rozgrzać. Wskutek dugiego siedzenia w wodzie pomarszczya im sie i przyblada skóra, i w przyćmionym świetle pokoju dziecinnego ich piegi wydaway sie

niemal czarne. Lola, która siedziaa miedzy nimi, balansujac
lewa noga oparta na prawym kolanie, bya dla odmiany
absolutnie spokojna. Spryskaa sie obficie perfumami i wozya
zielona sukienke w paski, która tonowaa jej karnacje. Pod
rzemykami sandaów widać byo bransoletke na kostce i pomalowane na cynobrowo paznokcie. Na widok tych paznokci
Briony ścisneo w doku i natychmiast zdaa sobie sprawe, ze
nie moze zaproponować Loli, zeby zagraa ksiecia.
Wszyscy usadowili sie na swoich miejscach i nadesza pora
na krótki wstep dramaturga, który mia streścić watek i zasiać
ziarno podniecenia przed czekajacym ich jutro w bibliotece
wystepem przed dorosymi. Ale to Pierrot odezwa sie pierwszy.
— Nienawidze sztuk i w ogóle takich rzeczy — oznajmi.
— Ja tez ich nienawidze. I przebierania sie — doda Jackson.
Podczas lunchu wyjaśniono, ze bliźniaków mozna odróznić
po tym, ze Pierrotowi brakuje trójkatnego kawaka lewego
patka ucha odgryzionego przez psa, którego dreczy w wieku
trzech lat.
Lola ucieka wzrokiem w bok.
— Jak mozna nienawidzić sztuk? — zapytaa rozsadnym
tonem Briony.
— To tylko popisywanie sie — mrukna Pierrot i wygaszajac te oczywista prawde, wzruszy ramionami.
Briony wiedziaa, ze bliźniak ma troche racji. Waśnie dlatego
uwielbiaa sztuki, w kazdym razie swoje wasne; wszyscy
mieli ja za nie podziwiać. Spogladajac na chopców i na
gromadzaca sie pod ich stokami i znikajaca w szparach miedzy
klepkami wode, uświadomia sobie, ze nigdy nie zrozumieja jej
ambicji.
— Czy Szekspir tylko sie popisywa? — zapytaa wyrozumiale.
Pierrot zerkna ponad kolanami siostry w strone Jacksona.
To wojenne nazwisko obio im sie o uszy. Pobrzmieway
w nim echa szkoy i świata dorosych, lecz w tym momencie
bliźniacy dodawali sobie nawzajem odwagi.

— Wszyscy wiedza, ze sie popisywa.
— Absolutnie.
Zabierajac gos, Lola wbia najpierw wzrok w Pierrota, po
czym w poowie zdania odwrócia sie i zakończya je, spogladajac na Jacksona. W rodzinie Briony pani Tallis nigdy nie
miaa do zakomunikowania czegoś, z czym trzeba sie byo
zwrócić jednocześnie do obu córek. Teraz Briony zobaczya,
jak sie to robi.
— Zagracie w tej sztuce albo dostaniecie manto. A potem
porozmawiam z Rodzicami.
— Jeśli spuścisz nam manto, to my porozmawiamy z Rodzicami.
— Zagracie w tej sztuce albo porozmawiam z Rodzicami.
To, ze groźba zostaa gadko zredukowana do swojego sedna,
nie zmniejszyo wcale jej siy oddziaywania. Pierrot zacza
ssać dolna warge.
— Dlaczego musimy? — zapyta.
W tym pytaniu zawarta bya zgoda na wszystko i Lola
wyciagnea reke, zeby zmierzwić jego sterczace wosy.
— Pamietacie, co powiedzieli Rodzice? Jesteśmy w tym
domu gośćmi i staramy sie nie sprawiać... czego staramy
sie nie sprawiać? No, śmiao. Czego staramy sie nie sprawiać?
— Ambarasu — odpary chórem zasmucone bliźniaki, zacinajac sie lekko na trudnym sowie.
Lola odwrócia sie z uśmiechem do Briony.
— Prosze, opowiedz nam o swojej sztuce.
Rodzice. Zamknieta w tym sowie zinstytucjonalizowana
moc miaa wkrótce obrócić sie wniwecz, albo juz sie to stao,
ale na razie nie mozna byo tego zdradzić i nawet od najmodszych wymagano chodzenia z podniesionym czoem. Briony
zawstydzia sie nagle swojego samolubnego zachowania. Nigdy
nie przyszo jej do gowy, ze jej kuzyni nie zechca zagrać
swoich ról w Przypadkach Arabelli. Mieli swoje wasne przypadki, swoja wasna katastrofe, a teraz, bedac gośćmi w jej

domu, czuli sie zobowiazani. Co gorsza, Lola daa do zrozumienia, ze sama równiez bedzie graa bez przekonania.
Podatni na zranienie Quinceyowie dziaali pod przymusem.
Choć z drugiej strony — staraa sie uchwycić trudna myśl —
czy nie doszo tutaj do pewnej manipulacji, czy Lola nie
posuzya sie bliźniakami, zeby wyrazić coś w swoim imieniu,
coś wrogiego i destruktywnego? Briony zaowaa, ze jest o dwa
lata modsza od drugiej dziewczynki, ze ma od niej o dwa lata
mniej ogady. Sztuka wydaa sie jej teraz czymś zaosnym
i kopotliwym.
Unikajac przez cay czas wzroku Loli, przedstawia im
zarysy akcji, mimo ze coraz bardziej rzucaa jej sie w oczy
tkwiaca w tym gupota. Nie miaa juz serca konfabulować
na temat dreszczu podniecenia, jaki czuje sie podczas premiery.
— Ja chce być hrabia — oświadczy Pierrot, kiedy tylko
skończya. — Chce być otrem.
— Ja bede ksieciem — stwierdzi po prostu Jackson. —
Zawsze jestem ksieciem.
Miaa ochote przyciagnać ich do siebie i ucaować.
— W takim razie dobrze — powiedziaa.
Lola rozkrzyzowaa nogi, wygadzia sukienke i wstaa,
zupenie jakby miaa zamiar wyjść.
— Poniewaz ty to napisaaś, przypuszczam, ze zagrasz
Arabelle — powiedziaa z westchnieniem smutku lub rezygnacji.
— Alez nie — zaprotestowaa Briony. — Nie. Wcale nie.
Powiedziaa „nie”, lecz miaa oczywiście na myśli „tak”.
Naturalnie, ze weźmie role Arabelli. Protestowaa tylko przeciwko sówku „poniewaz”. Nie graa Arabelli dlatego, ze to
ona napisaa sztuke, braa te role, poniewaz do gowy nie
przysza jej zadna inna mozliwość, poniewaz tak waśnie mia
zobaczyć ja Leon, poniewaz bya Arabella.
Lecz powiedziaa „nie” i na wargach Loli pojawi sie sodki
uśmiech.

— W takim razie nie bedziesz miaa nic przeciwko, jeśli ja
ja zagram. Myśle, ze potrafie to zrobić bardzo dobrze. W gruncie
rzeczy, z nas dwóch...
Zawiesia gos i Briony wlepia w nia wzrok, nie potrafiac
ukryć malujacej sie na jej twarzy zgrozy i nie bedac w stanie
wykrztusić sowa. Rola wymykaa jej sie z rak, zdawaa sobie
z tego sprawe, lecz nie potrafia wymyślić niczego, by ja
odzyskać. Lola tymczasem kua zelazo, póki gorace.
— W zeszym roku dugo chorowaam i to tez mogabym
dobrze zagrać.
To tez? Briony nie nadazaa za starsza dziewczynka. Smutna
świadomość tego, co nieuniknione, nie pozwalaa jej sie skupić.
— I graaś w szkolnym przedstawieniu — doda z duma
jeden z bliźniaków.
Jak moga im powiedzieć, ze Arabella nie miaa piegów? Jej
cera bya blada, wosy czarne, a myśli byy myślami Briony.
Ale jak moga odmówić kuzynce, która znalaza sie daleko od
domu i której zycie rodzinne lego w gruzach? Lola widocznie
czytaa w jej myślach, poniewaz teraz wyciagnea z rekawa
ostatnia karte, niepokonanego asa.
— Powiedz „tak”. To bedzie jedyna dobra rzecz, jaka
przytrafia mi sie od miesiecy.
Tak. Niezdolna wykrztusić z siebie tego sowa Briony moga
tylko kiwnać gowa i robiac to, poczua ponury dreszcz samounicestwiajacej ulegości, dreszcz, który przenika ja na wskroś
i rozlewa sie falami na cay pokój, zaciemniajac boleśnie
wszystkie kontury. Chciaa wyjść, chciaa poozyć sie twarza
na ózku i doświadczać ohydnej pikanterii tej chwili, chciaa
prześledzić rozgaeziajace sie nitki konsekwencji az do punktu,
kiedy nie zaczeo sie jeszcze dzieo destrukcji. Musiaa przeanalizować z zamknietymi oczyma cay ogrom tego, co utracia,
co daa sobie odebrać, i przewidzieć nastepstwa. Nie chodzio
tylko o Leona — co bedzie ze stara brzoskwiniowokremowa
satynowa suknia, która matka wyszukaa dla niej na ślub
Arabelli? Suknie odda sie teraz Loli. Jak jej matka moga

odepchnać od piersi wasna córke, która kochaa ja przez
wszystkie te lata? Widzac, jak suknia idealnie opina kibić jej
kuzynki, a na ustach matki pojawia sie nieczuy uśmiech,
Briony zdaa sobie sprawe, ze jedynym rozsadnym wyjściem
jest ucieczka. Zamieszka w leśnym gaszczu, zywiac sie jagodami i nie odzywajac do nikogo i któregoś zimowego poranka
odnajdzie ja brodaty leśny czowiek — zwinieta pod pniem
olbrzymiego debu, piekna, martwa i bosa albo w baletkach
z rózowymi paskami...
Uzalanie sie nad soba wymagao penego skupienia i tylko
w samotności Briony moga tchnać zycie we wszystkie raniace
serce szczegóy, lecz po wyrazeniu przez nia zgody — jak
jedno kiwniecie gowa moze zmienić czyjeś zycie? — Lola
podniosa manuskrypt z podogi, a bliźniacy wstali ze swoich
stoków i staneli razem z siostra w pustym miejscu pośrodku
pokoju, który Briony uprzatnea dzień wcześniej. Czy bedzie
miaa teraz odwage wyjść? Lola chodzia w te i z powrotem,
z reka przyozona do czoa, i przerzucaa pierwsze strony
sztuki, mruczac zdania prologu. Oświadczya, ze niczego nie
straca, zaczynajac od samego poczatku, po czym obsadzia
szybko bliźniaków w rolach rodziców Arabelli i opisaa im
pierwsza scene, najwyraźniej wiedzac na jej temat wszystko,
co trzeba byo wiedzieć. Przejecie steru przez Lole byo
bezlitosne i uzalanie sie nad soba stracio sens. A moze miao
sie okazać jeszcze gebsze w swojej autodestrukcyjnej rozkoszy — gdyz Briony nie zostaa obsadzona nawet w roli matki
Arabelli i nadesza teraz z pewnościa pora, by wymknać sie
z pokoju i przywrzeć twarza do mrocznej pościeli ózka. Jednak
to waśnie obcesowość Loli, fakt, ze kuzynce chodzio wyacznie o wasny interes, oraz przekonanie Briony, ze jej wasna
krzywda nie tylko nie wzbudzi poczucia winy, lecz nie zostanie
w ogóle zauwazona, skoniy ja do stawienia oporu.
W swoim w gruncie rzeczy przyjemnym i bezpiecznym
zyciu tak naprawde nigdy dotad nie stawia nikomu czoa.
Teraz uświadomia sobie, ze przypomina to zanurkowanie

w basenie w pierwszych dniach czerwca; trzeba sie do tego po
prostu zmusić. Kiedy zsunea sie z wysokiego krzesa i podesza
do kuzynki, walio jej nieprzyjemnie serce i miaa pytki oddech.
— Jeśli ty jesteś Arabella, w takim razie ja jestem rezyserem,
dziekuje bardzo, i to ja przeczytam prolog — powiedziaa
bardziej piskliwym niz zwykle, zduszonym gosem, odbierajac
jej manuskrypt.
Lola zasonia piegowata donia usta.
— Przeeepraszam! — zawoaa. — Chciaam tylko, zebyśmy
zabrali sie do dziea.
Briony nie wiedziaa dobrze, co odpowiedzieć, w zwiazku
z czym zwrócia sie do Pierrota.
— Nie bardzo wygladasz na matke Arabelli.
Podwazenie decyzji Loli w kwestii obsadzenia chopców
oraz śmiech, jaki to u nich wzbudzio, przyczyniy sie do
zmiany ukadu si. Lola wzruszya z przesada kościstymi
ramionami, podesza do okna i wyjrzaa na zewnatrz. Być
moze ona tez walczya z pokusa wymkniecia sie z pokoju.
Mimo ze bliźniacy zaczeli mecz zapaśniczy, a ich siostra
obawiaa sie, ze zaraz zacznie boleć ja gowa, próbe udao sie
jakoś zaczać. Cisza, w której Briony przeczytaa prolog, bya
napieta.
Oto opowieść o spontanicznej Arabelli,
Która ucieka z nieznajomym amantem.
Zasmuceni rodzice patrzyli, jak ich pierworodna
Bez pozwolenia pierzcha z domu do Eastbourne...
Ojciec Arabelli sta razem z zona przy kutej z zelaza bramie
swej posiadości, najpierw bagajac córke, by jeszcze raz
rozwazya swoja decyzje, a potem w desperacji zabraniajac jej
wyjezdzać. Naprzeciw nich stali smutna, lecz uparta bohaterka
oraz hrabia. Uwiazane do pobliskiego debu konie rzay i przestepoway niecierpliwie z nogi na noge. Targajace ojcem
uczucia sprawiy, ze kiedy mówi, drza mu gos.

Jesteś moda i urocza, kochanie,
Lecz brakuje ci doświadczenia i choć myślisz,
 e cay świat lezy u twoich stóp,
Z
On moze powstać i cie stratować.
Briony ustawia swoich aktorów. Sama ściskaa za ramie
Jacksona, a Lola i Pierrot stali kilka stóp dalej, trzymajac sie za
rece. Spojrzawszy na siebie, chopcy dostali ataku chichotek
i dziewczynki musiay ich uciszać. Problemów nie brakowao
juz przedtem, lecz Briony uświadomia sobie przepaść, jaka
dzielia jej zamys od wykonania, dopiero gdy Jackson zacza
czytać swoja kwestie grobowym monotonnym gosem, tak
jakby kazde sowo byo nazwiskiem na dugiej liście polegych.
Nie potrafi wymówić sowa „doświadczenia”, mimo ze powtórzono mu je po wielekroć, i omina trzy ostatnie sowa
w zdaniu „on moze powstać i cie stratować”. Co do Loli,
wygaszaa swoje kwestie prawidowo, lecz niedbale i czasami
uśmiechaa sie niestosownie do jakiejś prywatnej myśli, specjalnie pokazujac, ze jej prawie dorosy umys znajduje sie
gdzie indziej.
Tak waśnie to wygladao w wykonaniu kuzynów z pónocy,
którzy przez cae pó godziny wytrwale niweczyli dzieo Briony
i dlatego pojawienie sie jej starszej siostry, która przysza zeby
zaprowadzić bliźniaków do kapieli, stanowio prawdziwe wybawienie.

