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D la Elijah



Sztuka z reguły 
jest nieprzepisowa.

– Margaret Cavendish
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owiła ośmioro dzieci. Najstarsze z nich, syn 
Tom, urodziło się w roku 1603, ostatnim 
roku panowania królowej elżbiety I. Miała 

trzech synów i pięć córek; dzieci ubierała w bogate, 
acz proste i schludne stroje, by zaszczepić w nich na-
wyk skromności. Margaret była najmłodsza z rodzeń-
stwa, a świat stał się dla niej księgą, w której pisała 
jak węglem na białej ścianie. Później stworzyła szes-
naście dużo mniejszych książeczek, historii nieopa-
trzonych tytułami, związanych kawałkiem włóczki. 
Bohaterami jej lat dziewczęcych byli Szekspir, owi-
diusz i Juliusz Cezar, a heroiną tych wczesnych prób 
literackich – ulubiona siostra, Catherine, której postać 
nie pojawiła się jedynie w pięciu z nich. Śnieg zasy-
pywał okolicę, a ona siedziała przy kominku w po-
koju dziecięcym i tkała swoje historie. Jako ostatnią 

Prolog
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snuła ponurą opowieść poprzetykaną wieloma odcie-
niami zieleni: szmaragdu, niebieskozielonego, mchu. 
Spotykamy w niej miniaturową księżniczkę miesz-
kającą w zamku z muszli i śpiącą w pościeli uszytej 
z powiek gołębic. 

Mimo tak bogatego życia wewnętrznego Margaret 
cechowała nieśmiałość, a jej urodę uważano za po-
spolitą. oprócz tego nie do twarzy było jej w żółtym, 
choć trzeba przyznać, że rzeczywiście nie wyglądała 
na swoje lata. Jednak i tak marzyła o sławie. Jako do-
rosła kobieta stroiła się jak pawica – a przynajmniej 
tak pisał o niej Samuel Pepys, słynny pamiętnikarz, 
który powodowany ciekawością wyszedł pewnego 
dnia na trakt londyński, wypatrując jej powozu – ma-
jącego tamtędy przejeżdżać. Był dzień 1 maja, a cały 
park przypominał wielki cyrk. „Na ustach wszyst-
kich jest teraz księżna Newcastle i jej strojne toalety” 
– napisał Pepys kilka tygodni wcześniej. 

Czy to przy śniadaniu, czy na uroczystej kolacji, 
nad owsianką, szczupakiem czy sosem z móżdżku 
świni, rozprawiano prawie wyłącznie o niej i wypa-
trywano jej jak samej królowej Catherine – a stanowiła 
widok o wiele bardziej ekscytujący od postaci monar-
chini: te czarne gwiazdki na jej policzkach, ta skan-
dalizująca kreacja w teatrze, te kapelusze! Pewien 
anonimowy satyryk nazwał ją nawet „prześwietną 
ladacznicą z opactwa Welbeck”. Inni po prostu mó-
wili o niej, że wygląda jak dziwadło. Jak przerośnięta, 



rozpuszczona dziewczynka. Jej prace: obraz chaosu. 
Jej książki: smętna sterta bzdur. Niektórzy wspomi-
nali o jej „wybujałej obfitości”. Jedni twierdzili, że jest 
stuknięta, inni nazywali ją wyjątkowo barwną posta-
cią. Jednak Pepys wiedział, że istnieli również tacy, 
którzy widzieli w niej niezrównaną córę muz, spod 
pióra której wyszedł porażający obraz utopii na mia-
rę dzieła samego Bacona. 

Pamiętnikarz przysłonił sobie oczy brzegiem ka-
pelusza, chroniąc je przed oślepiającym słońcem. Tuż 
przy jego stopach w poszukiwaniu pożywienia dzio-
bał ziemię jakiś kruk. zrezygnowany, już miał odejść 
i nie czekać dłużej na powóz księżnej, który wciąż nie 
nadjeżdżał, kiedy nagle ktoś na ulicy krzyknął: „Sza-
lona Maggie!”. „Szalona Maggie!” – zawtórował mu 
inny głos, a srebrno-czarny powóz księżnej z łosko-
tem wtoczył się na ulicę. Jednak konie musiały się 
zatrzymać, ponieważ garstka gapiów zdążyła się już 
zamienić w gęsty tłum. „Widzę ją!” – ktoś krzyknął. 
I wtedy Pepys też ją zobaczył – w oknie karety mig-
nęły jej blade, ozdobione czarnymi gwiazdkami po-
liczki. Tego wieczora zanotował w swoim dzienni-
ku: „Cała historia tej damy, jak i wszystko, co robi, 
jest jak z romansu”.



Prawdziwa 
historia

moich narodzin 
i wychowania
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C o L C H e S T e r – o K S F o r D
1623–1644

a rogatkami Londynu zatłoczony trakt prze-
chodzi najpierw w porośniętą z obu stron 
cierniami i żarnowcem drogę, wzdłuż któ-

rej stopniowo pojawiają się pastwiska dla owiec i osa-
dy tkackie, aż w końcu w oddali zaczyna rysować się 
sylwetka Colchesteru z jego normańskim zamkiem 
górującym nad kruszącym się murem wzniesionym 
jeszcze za rzymian i otoczonym przez rozproszone 
domy, które ciągną się aż do brzegów rzeki Colne  
i portowego Hythe, miasta długiego i szerokiego na 
całą milę. Pierwotna nazwa Colchesteru brzmiała Ca-
mulos, a następnie przeobraziła się w Camulodunum. 
Niektórzy twierdzą nawet, że to legendarny Camelot. 
Słynie z mikołajków: korzeni ostrokrzewu w kształ-
cie palców kandyzowanych na różowy bądź czer-
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wony kolor. Tuż za murami miasta znajduje się po-
siadłość Lucasów, St. John’s Green. Niegdyś było to 
opactwo Świętego Jana Chrzciciela, po reformacji na-
byte w 1548 roku przez mojego pradziadka za sumę 
132 funtów szterlingów. Gołębniki, pola uprawne, 
ogród przy domu, krowy... Wraz z upływem czasu 
ten niczym niewyróżniający się ocean traw i dzikiej 
roślinności nabrał nowych kształtów, stając się sceną, 
na której rósł „rozmaryn przystrzyżony w osobliwy 
sposób, w formę satyrów, centaurów, wielorybów 
i tysiąca innych sztucznych kształtów” – jak opisywał 
posiadłość jeden z odwiedzających ją gości. Innymi 
słowy, opactwo stało się majątkiem ziemskim, a zie-
mianinem, do którego ten majątek należał, był Tho-
mas Lucas, mój ojciec. Tu właśnie przyszłam na świat.

W obrębie dworu znajdowała się stróżówka, staj-
nie i dom pokryty dwuspadowym dachem oraz la-
sem kominów, w którym królowe angielskie czę-
stokroć gościły na kolacji, zasiadając pośród ścian 
obwieszonych lśniącymi mieczami, toporami i jedwa-
biami, z oknami zdobnymi adamaszkiem. Stoły po-
krywały tureckie dywany, na których po prawicy 
pana domu niezmiennie stała ogromna złota solnicz-
ka – to jest stała tam zawsze za jego życia. 

Mój biedny ojciec umarł nagle pewnego ranka, kie-
dy ja, jego najmłodsza córka, dreptałam nieporadnie 
po ogrodowej ścieżce. Tego dnia urządzono przyję-
cie z okazji moich drugich urodzin, a z gałęzi drzew 
zwisały smutno pomarańczowe wstążki. 
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Jeśli idzie o moją matkę, to czas nie odarł jej z olśnie-
wającej urody. oczywiście żadne z jej dzieci nie uro-
dziło się lebiegą ani kaleką. żadne z nas nie było też 
skarłowaciałe czy przerośnięte. Wszyscy mieliśmy 
proporcjonalną budowę ciała, brązowe włosy, moc-
ne zęby, słodki oddech i melodyjny głos – to znaczy 
nie mieliśmy skłonności do chrypy czy mówienia 
przez nos, chyba że podczas przeziębienia. Jednak 
nie odziedziczyliśmy po niej wiele z tej wspaniałej 
urody, szczególnie ja. Nie mogłam pochwalić się do-
łeczkami w policzkach, za to miałam zbyt szerokie 
usta i niesforne karbowane włosy, z których każdy 
rósł w innym kierunku, jak liście dzikiej sałaty. 

Pewnego letniego popołudnia, kiedy miałam dzie-
więć lat, siedząc najpierw pod pnączem francuskiego 
wiciokrzewu, a potem przenosząc się bliżej strumyka, 
by móc obserwować motyle zbierające się wokół bla-
dych żonkili, i mijając po drodze martwego wróbla, 
który stał się dla mnie inspiracją do stworzenia sonetu 
o zdolności wróbli do odczuwania bólu, ja, Margaret, 
Królowa Drzewnych Ludzi, odkryłam świat niewi-
dzialny. Właśnie tam, pod spienioną rzeczną wodą, 
ukrywał się inny, radosny wszechświat. W ciągu za-
ledwie krótkiej chwili należące do niego cywilizacje 
powstawały i obracały się w nicość. a jednak mię-
dzy momentem stworzenia którejś z tych Bąbelko-
wych krain a chwilą jej unicestwienia zamieszkują-
ce ją ludziki miały wystarczająco dużo czasu, by się 



~ 16 ~

zakochać, spłodzić potomstwo i umrzeć, zaś ich for-
my zamieniały się pośmiertnie w pienistą substan-
cję, na powrót łączącą się z materią będącą budulcem 
tego mikroskopijnego świata, w którym później ich 
Bąbelkowe dzieci dorastały, płodziły własne potom-
stwo i umierały, scalając się z niebem, powietrzem, 
wodą, a nawet meblami powstałymi z tej samej lek-
kiej piany, nazywanej przez Bąbelkowy lud „kawą”. 
W tym wymiarze dzikie konie biegały wolno po ot-
wartych przestworach pól, a w niedziele prawiły 
kościelne kazania, zawsze przemawiając z wielką 
elokwencją na przeróżne i ważkie tematy, takie jak 
kiełkowanie roślin, bądź opisując odwiedzone przez 
siebie w biegu dalekie krainy: niewyraźnie zaryso-
wane kształty traw, wiatr w nozdrzach czy uderze-
nie pszczoły o czoło.

Stojąc tak przy ruczaju i czubkiem nowego skó-
rzanego bucika tworząc bądź niszcząc kolejny mikro-
kosmos, zatopiłam się w rozmyślaniach o wszystkich 
stworzeniach, które kiedykolwiek zdarzyło mi się 
pozbawić życia: niezliczone zastępy pająków prze-
biegających po podłodze w pokoju dziecięcym, na-
potkane w ogrodzie chrząszcze i ślimaki, mysz, któ-
ra przeraziła mnie, kiedy spałam, a także o innych 
zwierzętach, których mięso spożywałam, oraz tych, 
których futro i skórę nosiłam na dłoniach, ramio-
nach, stopach i głowie: o świniach, krowach, króli-
kach, lisach, sarnach, rybach i ptactwie. Czy ja, Mar-
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garet Lucas, ponosiłam winę za ich śmierć, nawet 
jeśli nie przyłożyłam ręki do ich uboju? Do wieczo-
ra doszłam do wniosku, że tak. a następnej niedzie-
li postarałam się, by na moim talerzu pojawiła się 
mniejsza porcja pieczystego. 

– Niejadek – droczył się ze mną brat.
W odpowiedzi tylko nabożnie przeżuwałam chleb.
– Niejadek – powtórzyła reszta rodzeństwa, śmie-

jąc się.
Wtedy zaczęłam otwarcie szlochać, pochylając gło-

wę nad talerzem z zupą. Nie płakałam z powodu tych 
małych docinków, ale dlatego, że tego dnia byłam 
w marudnym nastroju. Nazajutrz miałam zostać wy-
słana do Londynu, w odwiedziny do naszej siostry 
Mary. Po raz pierwszy opuszczałam dom. a co, jeśli 
podczas mojej nieobecności rozkwitną żółte maki? 
Co, jeśli matka umrze, kiedy mnie nie będzie?

Tego wieczora nad naszymi polami rozpętała 
się gwałtowna burza. Przyklejona do okna w poko-
ju dziecięcym, przyglądałam się płynnemu srebru 
piorunów przecinających niebo. Cała armia duchów 
o sylwetkach drzew toczyła ze sobą niebiańską bi-
twę. Nie mogłam spać, ponieważ wydawało mi się, 
że ta burza jest złym znakiem przed czekającą mnie 
podróżą, więc już przed świtem byłam ubrana, mi-
sternie uczesana i gotowa do zejścia z piastunką na 
śniadanie. Nasz powóz odjechał o planowanym cza-
sie: właśnie wschodziło słońce, w powietrzu roiło 
się od komarów, a jedynym śladem po nocnej burzy 
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było kilka zwalonych na pastwisku drzew. W koń-
cu przymknęłam oczy, a kołysanie powozu szyb-
ko mnie uśpiło. Śniła mi się kolacja na barce płyną-
cej Tamizą…

Jednak deszcz zamienił trakt londyński w błotni-
sko. Jeden z naszych koni, pstrokata klacz, stąpnął 
w wyżłobioną bruzdę i skręcił nogę. 

Podczas gdy woźnica doglądał na uboczu cierpią-
cego zwierzęcia, ja zaczęłam przypatrywać się niebu, 
które przypominało ocean szarości tu i ówdzie nakra-
piany wysepkami stalowego błękitu, i rozmyślałam 
o tym, że ptakom na pewno zdarza się przysypiać 
w locie. Niezgadzanie się z tym twierdzeniem wyda-
wało mi się absurdem. a jednak prywatny nauczy-
ciel mojego brata z oksfordu, człowiek o płomiennie 
rudych brwiach, poinformował mnie poprzedniego 
ranka, że podobne zjawisko nie ma racji bytu. Mó-
wił, że to byłoby obrazą wobec Boga, który obdarzył 
ptaki zdolnością latania i spania, ale nie spania pod-
czas lotu bądź latania podczas snu. Według niego 
to był absurd. Co więcej, gdyby to było prawdą, to 
każdego ranka znajdowalibyśmy u swych stóp całe 
hordy martwych ptaków, które w nocy rozbijałyby 
się o dachy i drzewa. Co noc budziłaby nas ta orni-
tologiczna kakofonia, to roztrzaskiwanie dziobów 
o kamienne ściany budynków, ten chaos połama-
nych kości i powyrywanych piór. Nie należy zbytnio 
przeceniać cudów natury, ciągnął. ale ja pamiętałam 
martwego wróbla nad strumykiem i po cichu trwa-
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łam przy swoim zdaniu, że tajemnic natury nie da 
się tak łatwo objąć rozumem, jak twierdził nauczy-
ciel brata. W istocie to właśnie wtedy zakiełkowało 
we mnie przekonanie – rzecz jasna najpierw w bar-
dzo prostej, dziecięcej postaci – że należy pokładać 
ufność w swojej intuicji i nieprzeniknionej mądro-
ści natury.

a co podpowiadała mi intuicja w tamtej chwili 
przestoju, kiedy zniżywszy oczy ku polom, dostrze-
głam ubłoconą, pozbawioną wdzięku kobietę, która 
wyrosła tam nagle jak spod ziemi?

Początkowo wydała mi się jedynie punktem, małą 
plamką na krajobrazie. Potem jednak urosła, zbli-
żając się do naszego powozu. Przeszła przez zaroś-
nięty żywopłot i podeszła do rannego konia. Licz-
ne bransoletki na jej przedramionach zabrzęczały, 
a ona sama wydała mi się utkaną ze złota postacią. 
Nie miałam wątpliwości, że była to dzielna królowa 
Boudika, wprost z bajki zstępująca na trakt londyń-
ski. ale woźnica chciał ją przegonić. Nazwał ją Cy-
ganką i żydówką. Nie zwracając na niego uwagi, wy-
szeptała coś klaczy do ucha. a kiedy zbliżyła się do 
powozu, prosząc, bym pokazała jej swoją dłoń, w ci-
chym zdumieniu wystawiłam rękę przez okno. Ko-
bieta ujęła moją dłoń i zbliżyła do oczu. 

– W niedalekiej przyszłości – odezwała się w końcu 
– popłyniesz statkiem ku krainie lodu. Kiedy wrócisz, 
będzie późna noc, a twoje kolana będą zdarte i obolałe.
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