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R O B ER T  K U S EK

Umarł im

Żałoba i autobiografia 

w Norze Webster Colma Tóibína1

Żywi i martwi? Nie: żywi i wspomnienie 

[souvenir] zmarłych w pamięci [mémoire] ży

wych. Więź pamięci.

(Ricoeur 2008: 32)

Zauważyłam, że pisząc tę książkę, prawie 

nie udaję. 

(Iwasiów 2013: 123)

Comploratio

Twierdzenie, że strata najbliższego członka rodziny stanowiła szcze
gólną dominantę tematyczną wielu tekstów, które w 2014 roku ukaza
ły się na Wyspach Brytyjskich i które zostały dostrzeżone przez kryty
kę literacką, wydaje się niepozbawione podstaw. Przedwczesna śmierć 
matki to doświadczenie formujące dla szesnastoletniej George oraz 
renesansowej artystki tworzącej w piętnastowiecznej Ferrarze jako 
Francesco del Cossa, bohaterek najbardziej utytułowanej powieści se
zonu How to Be Both2 szkockiej pisarski Ali Smith. Helen MacDonald 

1 Tytuł artykułu nawiązuje do „notatnika żałoby” Ingi Iwasiów napisanego po niespodzie
wanej śmierci jej ojca i wydanego przez Wydawnictwo Czarne w 2013 roku  zatytułowa
nego Umarł mi. 

2 Powieść Ali Smith została uhonorowana następującymi nagrodami: Goldsmiths Prize 
2014, Costa Book Award 2014 (w kategorii powieść) oraz Baileys Women’s Prize for 
Fiction 2015. Książka była nominowana do Nagrody Bookera 2014.
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w „bibliopamiętniku”3 H is for Hawk4 mierzy się z kolei ze śmiercią 
ojca, a swojemu bohaterowi, angielskiemu pisarzowi T.H. White’owi, 
każe się zmagać ze stratą najbliższego towarzysza życia: ukochanego 
jastrzębia o imieniu Gos. Brytyjska artystka sztuk wizualnych Marion 
Coutts wydała zaś wspomnienia The Iceberg5, o charakterze żałobnego 
trenu pisanego po śmierci męża, krytyka i historyka sztuki Toma Lub
bocka. Tego samego, który w 2012 roku opublikował autotanatograficz
ny6 dziennik Until Further Notice, I Am Alive poświęcony swojej nieule
czalnej chorobie oraz stopniowej utracie sił fizycznych i umysłowych.

Pośród książek wydanych w 2014 roku i tematycznie eksponujących 
motyw utraty i żałoby znalazła się także powieść Nora Webster Colma 
Tóibína. Ten pisarz w ostatnim dziesięcioleciu stał się jednym z najbar
dziej popularnych7 i uznanych8 twórców współczesnej literatury irlandz
kiej. Historia owdowiałej Nory Webster osadzona w drugiej połowie lat 60. 

3 „Bibliopamiętnik” (ang. bibliomemoir) to podgatunek z zakresu pisarstwa pamiętni
karskiego zdefiniowany przez Joyce Carol Oates jako rodzaj tekstu, który „łączy kry
tykę literacką i biografistykę z intymnym oraz konfesyjnym tonem autobiograficznym” 
(Oates 2014).

4 Książka MacDonald została uhonorowana nagrodami Samuel Johnson Prize 2014 oraz 
Costa Book Award 2014 (w dwóch kategoriach: biografia oraz książka roku). Była tak
że nominowana do Duff Cooper Prize 2014 oraz Thwaites Wainwright Prize 2015.

5 Pamiętnik Coutts został uhonorowany nagrodą Wellcome Book Prize 2015. Był nomi
nowany do nagród Samuel Johnson Prize 2014 oraz Costa Book Award 2014 (w kate
gorii biografia).

6 Termin „autotanatografia” (ang. autothanatography) został użyty po raz pierwszy 
w 1994 roku przez Nancy K. Miller w eseju Representing Others. Gender and the Subjects 
of Autobiography. Analizując Circonfession Jacques’a Derridy, a zwłaszcza fragmenty po
święcone chorobie i śmierci matki filozofa, Miller stwierdza, że „autobiografia – tożsamość 
poprzez inność – jest także po dwakroć pisaniem przeciwko śmierci: innego oraz własnej. 
Można by rzec, że każda autobiografia jest także autotanatografią” (Miller 1994: 12). 

7 Od czasu komercyjnego sukcesu Mistrza z 2004 roku wszystkie kolejne powieści Tóibína 
zyskują status bestsellera – zarówno w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, jak i w Stanach 
Zjednoczonych. Jego sztuka The Testament of Mary była wystawiana w 2013 roku na 
Broadwayu i została nominowana do trzech nagród Tony. W 2015 roku na ekrany kin 
na całym świecie weszła filmowa adaptacja powieści Tóibína Brooklyn w reżyserii Johna 
Crowleya.

8 Utwory Tóibína były trzykrotnie nominowane do Nagrody Bookera. Pisarz został 
także uhonorowany m.in. Irish Times Literature Prize, Prix du Meilleur Livre Etranger 
oraz Irish PEN Award. Tóibín jest ponadto cenionym eseistą (np. Love in a Dark Time. 
Gay Lives from Wilde to Almodovar [2002]), pamiętnikarzem (The Sign of the Cross. Tra-
vels in Catholic Europe [1994]; A Guest at the Feast. A Memoir [2011]) oraz krytykiem  
literackim – autorem takich zbiorów jak New Ways to Kill Your Mother. Writers and Their 
Families (2012) czy On Elizabeth Bishop (2015). Jego eseje poświęcone życiu i twórczo
ści Henry’ego Jamesa zostały wydane w osobnym tomie zatytułowanym All a Novelist 
Needs pod red. Susan M. Griffin (2010). Jak dotąd Tóibínowi poświęcono trzy mono
grafie krytyczne: Reading Colm Tóibín (2008), Mother/Country. Politics of the Personal in 
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w Enniscorthy (mieście, gdzie w 1955 roku urodził się sam pisarz), wpisu
je się w schemat, który od lat porządkuje oraz reguluje dorobek twórczy 
Tóibína, a który jest oparty na naprzemiennym mechanizmie u c i e c z k i 
z  oraz p o w r o t u  d o  geograficznej oraz przede wszystkim autobiogra
ficznej przestrzeni hrabstwa Wexford9. Jeśli miejscem akcji pierwszej po
wieści Tóibína z 1991 roku, zatytułowanej The South, była Barcelona10, to 
w kolejnej, The Heather Blazing z 1992 roku, pisarz – po raz pierwszy – za
brał czytelników w swoje rodzinne strony południowowschodniej Irlan
dii11. Tak zainicjowany paradygmat stał się wręcz dla niego obowiązującym 
modelem pracy12. Kolejne powieści i zbiory opowiadań Tóibína zabiera
ły czytelników albo z dala od „domu” (Argentyna – The Story of the Night 
[1996]; Stany Zjednoczone, Anglia, Włochy – Mistrz [Master 2004, wyd. 
pol. 2005]; Stany Zjednoczone – Brooklyn [2009, wyd. pol. 2009]; Tur
cja i Palestyna – Testament Marii [The Testament of Mary 2012, wyd. pol. 
2014]), albo na rodzinną wyspę pisarza, a zwłaszcza na jej szczególny ob
szar znajdujący się pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Morzem Irlandz
kim, z którym autor jest związany do dzisiaj13 (The Blackwater Lightship 
[1999], Mothers and Sons [2006], The Empty Family [2010]).

Swoistą ilustracją tej cechy pisarstwa Tóibína może być jego najbardziej 
popularna powieść Brooklyn, a precyzyjniej rzecz ujmując – los głównej 
bohaterki. Tak jak autor14 powieściowa Eilis Lacey podróżuje pomiędzy 

the Fiction of Colm Tóibín (CostelloSullivan 2012) oraz A Different Story. The Writings 
of Colm Tóibín (Walshe 2013). 

9 Chodzi zwłaszcza o takie miejscowości, jak Blackwater, Enniscorthy, Rosslare i Wexford.
10 To miasto, do którego w 1975 roku „uciekł” (niczym James Joyce ponad 70 lat wcześ

niej) z Irlandii i z którym związał się na wiele lat nie tylko jako jego mieszkaniec, ale 
także kronikarz (m.in. opowiadanie „Barcelona, 1975” z tomu The Empty Family [Tóibín 
2010] oraz pamiętnik Homage to Barcelona [Tóibín 1990]).

11 A jednocześnie miejsce narodzin i dzieciństwa bohatera powieści, Eamona Redmonda.
12 O swojej aktywności twórczej Tóibín wypowiadał się następująco: „Powieści oraz opo

wiadania przychodzą do mnie, kiedy pewna idea, wspomnienie lub obraz zaczynają na
bierać rytmu. Dzieje się to niemal samo z siebie. Utwór ma szansę się wydarzyć tylko 
wtedy, jeśli pierwotny impuls oraz rytm stają się jednym. Kiedy przez ostatnich trzy
dzieści latach pracowałem nad swoimi książkami, impuls oraz rytm odciągały mnie od 
domu […], a potem szturchały mnie, pchały, ciągnęły z powrotem do niego, do wilgot
nego powietrza i przyćmionego światła południowowschodniej Irlandii, bliżej i bliżej 
do rzeczy, które tam się wydarzyły, do miejsca utraty, do samej utraty, do najdrobniej
szych szczegółów, do tych właśnie miejsc” (Tóibín 2015a: 40).

13 Tóibín jest właścicielem ziemi i domu w Blackwater, nadmorskiej wiosce położonej 
20 km od rodzinnego Enniscorthy (Rustin 2010).

14 Tóibín od lat część roku spędza w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest zatrudniony 
na stanowisku profesora na Wydziale Komparatystyki i Literatury Angielskiej na Uni
wersytecie Columbia i dzieli swój czas pomiędzy Enniscorthy i Nowy Jork.
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Enniscorthy a tytułowym Brooklynem i mimo licznych prób nie potrafi 
się uwolnić od przemożnego oraz paraliżującego wpływu ojczyzny15, która 
nigdy nie pozwala zapomnieć o sobie i o dziedzictwie – zwłaszcza tym nie
chcianym, gdyż naznaczonym przez śmierć. Brooklyn stanowi także przy
kład szczególnie interesujący. To właśnie tam, na ostatnich stronach po
wieści, pojawia się tytułowa bohaterka najnowszej książki Tóibína. Nora 
Webster wraz ze swoim mężem Michaelem, jako jedni z wielu mieszkań
ców Enniscorthy, odwiedzają pogrążoną w żałobie panią Lacey, by złożyć 
kondolencje w związku ze śmiercią jej starszej córki Rose16. Wspominam 
o tym drobnym epizodzie (który – niezaznajomiony szerzej z twórczością 
Tóibína – czytelnik może łatwo przeoczyć) także z tego powodu, że scena 
otwierająca Norę Webster stanowi odwrócenie tej kończącej Brooklyn. Kil
ka lat później to bowiem May Lacey odwiedza Norę z zamiarem wyraże
nia żalu i współczucia po śmierci jej męża17 (a jednocześnie podzielenia 
się informacjami o swojej córce Eily [sic!] i brooklyńskim zięciu Tonym).

Temat śmierci i żałoby obecny w Norze Webster nie jest incydentalny 
w twórczości Tóibína, którego – modyfikując kategorię zaproponowaną 
przez Juliana Barnesa – moglibyśmy nazwać „tanatofilem”18. Wręcz prze
ciwnie, w przypadku bohaterów wszystkich jego powieści i opowiadań19 

15 Choć Gombrowiczowska „matczyzna” byłaby tu bardziej odpowiednia, biorąc pod uwa
gę nieobecność figury ojca w twórczości Tóibína (por. CostelloSullivan 2012).

16 Zakochany w Eilis George zabiera ją także do Blackwater, gdzie jako chłopiec miał zwy
czaj zatrzymywać się z rodziną w letnim domku Nory i Michaela Websterów. Uważna 
lektura Brooklynu oraz Nory Webster ujawnia, że zasadniczo wszystkie powieści Tóibína, 
których akcja rozgrywa się w hrabstwie Wexford, są z sobą powiązane – nie tylko przez 
wspólne miejsce, ale przede wszystkim przez bohaterów. Wskazuje ona ponadto, że 
od lat Tóibín (niczym William Faulkner i Alice Munro) konstruuje swoistą sagę swojej 
małej ojczyzny, rodzaj biografii autentycznego toponimu i jego mieszkańców. W Brook-
lynie pojawiają się zarówno Nora Webster, jak i Dora Devereux (babcia umierającego 
na AIDS Duncana z The Blackwater Lightship) oraz Frank Redmond (ojciec Eamona, 
głównego bohatera The Heather Blazing). W Norze Webster z kolei okazuje się, że Dora 
Devereux i Carmel Redmond (żona Eamona) są bliskimi przyjaciółkami Nory, a Frank 
Redmond pomaga zorganizować koncert, podczas którego ma zaśpiewać główna boha
terka. W The Heather Blazing pojawia się zaś Bill Devereux, a w The Blackwater Lightship 
rodzinny dom Devereux znajduje się obok posesji Mike’a Redmonda. 

17 Który nie nosi już imienia Michael – tzn. prawdziwego imienia ojca Colma Tóibína – lecz 
Maurice. 

18 Pisząc o swoim uporczywym lęku związanym ze śmiercią, Julian Barnes określa siebie 
mianem „tanatofoba” (Barnes 2010: 37).

19 Bohaterowie Tóibína cierpią z powodu utraty matki (np. Richard z The Story of the Night 
oraz bohater opowiadania A Long Winter z tomu Mothers and Sons), ojca (np. Eamon 
Redmond z The Heather Blazing oraz Helen i Declan z The Blackwater Lightship), syna 
(np. Maria z Testamentu Marii), siostry (Eilis z Brooklynu) czy w końcu (szeroko rozu
mianych) najbliższych (pisarz Henry James z powieści Mistrz).
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utrata jest doświadczeniem konstytutywnym, kategorią z punktu widze
nia tożsamościowego podstawową, co czyni z Tóibína swoistego konty
nuatora literackiego dziedzictwa Johna McGaherna20.

Niniejszy artykuł stanowi zatem próbę prześledzenia trajektorii żało
by, którą przeżywa bohaterka Nory Webster, oraz umieszczenia utworu 
na tle dotychczasowych dokonań irlandzkiego pisarza. Szczególna uwaga 
będzie poświęcona także ukrytemu w kostiumie fikcji literackiej głęboko 
autobiograficznemu charakterowi narracji. Tym samym zostanie ukaza
ny zastosowany przez Tóibína mechanizm pisania, który – by użyć słyn
nej formuły Paula Ricoeura – nazwać wypada pisaniem o sobie samym 
jako innym (Ricoeur 2005).

Żałoba

Gwałtownie rozwijające się w ostatnim dwudziestoleciu pisarstwo tanato
graficzne (Kusek 2015: 150–152) – obejmujące zarówno gatunki tradycyj
nie klasyfikowane jako fikcjonalne, jak i tak zwaną literaturę faktu, w tym 
zwłaszcza literaturę dokumentu osobistego – zdążyło już przyzwyczaić 
swoich czytelników do narracyjnych i tematycznych imperatywów. Najsil
niejszym z nich zdaje się ten priorytetyzujący terapeutyczną i uzdrawiającą 
funkcję tekstu21. Bez względu na swoją teoretyczną proweniencję22, obecne 
w tekstach tanatograficzne schematy czy też, by użyć języka psychologii, 
skrypty (Schank, Abelson 1977) umacniają przekonanie co do etapowego 
charakteru żałoby oraz czasowości doświadczenia, które powinno się za
kończyć akceptacją stanu rzeczy oraz pogodzeniem z utratą. Jak bowiem 
mówi Alison z powieści Beyond Black Hilary Mantel, „tacy właśnie są zmarli: 
daj im jakiś frazes i zaraz się na niego rzucą” (Mantel 2005: 35)23. Ta żar
tobliwie sformułowana, krytyczna, aczkolwiek precyzyjna – w moim mnie
maniu – diagnoza wskazuje na formalne słabości nie tylko współczesnych 

20 Tóibína i McGaherna łączą nie tylko wspólna trauma (utrata rodzica w dzieciństwie), 
tematy (irlandzka prowincja, wpływ historii i polityki na jednostkę, opór wobec katoli
cyzmu), język i styl (oszczędny i precyzyjny), lecz także – przede wszystkim – centralne 
miejsce, jakie zajmuje w ich twórczości doświadczenie autobiograficzne, wielokrotnie 
przepisywane w przebraniu fikcji literackiej (McCarthy 2010: 1–24).

21 Zarówno dla pisarza, jak i dla czytelnika, a także dla bohatera – w sensie performatyw
nym, tj. w warstwie fabularnej danej narracji.

22 Zob. np. koncepcje Sigmunda Freuda (2007) lub Elizabeth KüblerRoss (2002).
23 W podobnym tonie wypowiadał się też inny pisarz, Julian Barnes. „Żałoba jest pełna 

banałów i frazesów”, pisze w swoim eseju Regulating Sorrow z tomu Through the Win-
dow (Barnes 2012: 222).
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„ćwiczeń z utraty”24, ale przede wszystkim konwencjonalnych wyborów do
konywanych przez autorów żałobnych apprentissages25.

Nora Webster należy pod tym względem do tekstów wyjątkowych. Co 
być może najważniejsze, brak w tej powieści samego wydarzenia śmier
ci – doświadczenia, które dla większości tanatografów stanowi centralny 
punkt narracji26. Poznajemy główną bohaterkę kilka dni po śmierci i po
grzebie Maurice’a, kiedy ostatni mieszkańcy Enniscorthy odwiedzają dom 
Nory, by złożyć jej wyrazy współczucia. Czytelnicy nie znajdą jednak ani 
tutaj, ani na kolejnych 300 stronach powieści dokumentujących trzy lata 
z życia Nory Webster, freudowskiej „pracy żałoby”, zwyczajowych reakcji, 
emocji czy też stanów psychologicznych, jak choćby zaprzeczenie, gniew 
i depresja (KüblerRoss 2002). Trauma, której doświadcza tytułowa bo
haterka powieści, ma bez wątpienia niekonwencjonalny przebieg. Jej 
głównym wyznacznikiem jest swoisty torpor, regresja, próba emocjonal
nej oraz fizycznej ucieczki przed światem. Tak można odczytywać rozpo
czynającą książkę scenę zamykania furtki, która ma uchronić Norę przed 
wizytami kolejnych żałobników.

Nie jest to bynajmniej jedyna manifestacja acedycznego stanu boha
terki, gdyż jeszcze w tym samym dniu Nora dokona radykalnej decyzji 
o sprzedaży letniego domu Websterów w Blackwater, miejsca, w którym 
wraz z mężem i dziećmi spędziła najszczęśliwsze chwile swojego życia. 
„Najbardziej zaskoczyła ją” – informuje narrator powieści – „bezwzględ
ność własnego postanowienia, to, jak łatwo przyszło jej zostawić za sobą 
to, co kochała; pozostawić ten dom na drodze do klifu dla innych, by te
raz oni przyjeżdżali do niego w lecie i wypełniali jego przestrzeń swoimi 
głosami” (7)27. Eskapizm rozumiany jako mechanizm wycofania okaże 
się wkrótce podstawowym sposobem, w jaki Nora radzi sobie z trauma
tycznym doświadczeniem. Jest tak w przypadku porzucenia synów, Do
nala i Conora, z którymi kobieta zrywa wszelkie kontakty podczas cho
roby Maurice’a, lub kiedy odwiedza w Dublinie swoją starszą córkę Fionę 
i fantazjuje o tym, by nigdy nie powrócić do Enniscorthy, miejsca, gdzie 
„wszyscy o niej wiedzieli i gdzie wszystkie kolejne lata jej życia zostały 
już dla niej precyzyjnie nakreślone” (24).

24 By użyć tytułu tanatograficznego pamiętnika Agaty Tuszyńskiej (2007).
25 Pozwalam sobie użyć oryginalnego terminu Ricoeura (2007: 35) w związku z nieade

kwatnością jego polskiego tłumaczenia (tj. „nauczanie” [Ricoeur 2008: 35]). 
26 W klasycznym już Roku magicznego myślenia pisarka Joan Didion raz po raz powraca do 

momentu zgonu swojego męża Johna Gregory’ego Dunne’a.
27 Odniesienia do powieści omawianej w artykule są podane w postaci numerów stron 

w nawiasach. Wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego pochodzą od autora.



U
m

ar
ł i

m

157

Acedia to grecki termin (gr. akēdía, akedeía) określający specyficzną for
mę obojętności i melancholii, u źródeł których leży utrata. Przejęty przez 
teologię chrześcijańską wydaje się szczególnie pomocny w formułowa
niu sądów dotyczących kondycji bohaterki powieści Tóibína28. W eseju 
poświęconym tej właśnie „chorobie duszy” Marek Bieńczyk zwraca uwa
gę na „psychologiczną konstelację” i różne jej manifestacje: bojaźliwość 
(pusillanimitas), rozpacz (desperatio), niemoc i zastój (torpor) oraz ambi
walencję (malitia) (Bieńczyk 2012: 100). Wszystkie te cechy z łatwością 
można odnaleźć u Nory. Utrata Maurice’a wiąże się z potrzebą przedefi
niowania swojej tożsamości i lękiem przed odbudową (a raczej przebu
dową) zdezintegrowanego przez rozpacz „ja”.

Kiedy Nora odwiedza swoją siostrę Catherine, z trwogą (pusillanimitas) 
odkrywa, że jest teraz zmuszona sama zabierać głos w dyskusjach i tym 
samym odgrywać rolę wcześniej zarezerwowaną dla jej męża, przedstawi
ciela patriarchalnej władzy politycznej i symbolicznej29. Z przerażeniem 
mierzy się ze świadomością, że teraz „będzie zmuszona mówić więcej”, 
co w jej przypadku oznacza także „mówić inaczej” (62). Każda „scena” 
i każdy „moment jej życia” wiążą się ponadto z „poszukiwaniem znaków 
tego, co zostało utracone i co mogło było nadal trwać” (116), a jej „świat 
składa się z nieobecności” (124). Co więcej, związek z dziećmi, zwłasz
cza z pozostającymi w domu młodszymi synami, zostaje już na zawsze 
„zatruty” przez utratę i naznaczony doświadczeniem bolesnej separacji: 
„wiedziała, że nigdy więcej nie będzie już ich pewna” (17) (desperatio). 
Codzienność Nory to „włóczenie się w morzu ludzi z podniesioną kotwi
cą”, gdzie wszystko jest „dziwnie bezcelowe i zagmatwane” (170) (torpor). 
Jednocześnie jednak śmierć Maurice’a nieodzownie wiąże się z pewnego 
rodzaju wyzwoleniem. Rozpoznanie to Nora przyjmuje z głęboką ambi
walencją. Dokonując remontu domu, zdaje sobie sprawę, że „jest wolna”, 
ale jednocześnie towarzyszy jej poczucie winy, gdyż „[teraz] może zrobić, 
co zechce” (276) (malitia).

28 Jestem wdzięczny Wojciechowi Szymańskiemu za zwrócenie mojej uwagi na kwestię 
acedii i jej potencjał analityczny dla niniejszego artykułu. 

29 „W przeciwieństwie do Maurice’a [Nora] nie miała opinii na temat tego, co działo się 
w kraju. Catherine i jej mąż Mark byli tak samo religijni jak Maurice. Wierzyli w cuda 
i moc modlitwy, choć podobał im się także sposób, w jaki sposób Kościół się moderni
zował. Nikt z nich nigdy nie zapytał Nory, co o tym wszystkim myślała; sama nie była 
tego pewna, ale wiedziała, że nie podziela ich poglądów oraz że widziała potrzebę więk
szej modernizacji. W przeciwieństwie do nich nie brała rzeczy takimi, jakie one były. 
Na temat innych spraw też miała swoje zdanie, ale nie miała problemu z tym, by nie 
uczestniczyć w rozmowie. Zastanawiała się, czy teraz, kiedy Marice umarł, ulegnie to 
zmianie; czy będzie zmuszona zacząć mówić więcej” (61–62).
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Scharakteryzowany powyżej stan psychiczny głównej bohaterki zostaje 
szczególnie wzmocniony przez język i styl powieści. Nora Webster jest na
pisana paradygmatyczną dla Tóibína „trzecioosobową narracją intymną”, 
wykorzystującą mowę pozornie zależną i opartą na ścisłym (intymnym 
właśnie) powiązaniu narratora z głównym bohaterem. Ich związek okazu
je się tak silny, że narrator staje się wyłącznie funkcją tekstu. To bohater 
widzi wszystko, wie wszystko i to wyłącznie jego punkt widzenia jest do
stępny czytelnikowi30 (zob. Witchel 2009, The Secret Miracle 2010: 147). 
Styl Nory Webster to swoiste evagatio mentis, „niewstrzymany bieg myśli”, 
który Bieńczyk identyfikuje jako kolejną charakterystykę stanu acedycz
nego (Bieńczyk 2012: 100). To jednak również styl – na co zwraca uwagę 
sam Tóibín w jednym z esejów poświęconych amerykańskiej poetce, Eli
zabeth Bishop – w którym „rozpaczliwa próba unikania autoopisu”, „pa
trzenie na świat poprzez patrzenie z siebie”, a nie „na siebie”, wiążą się 
z faktem, że „podmiot (ang. self) jest zbyt delikatny”; tym samym może 
ulec zniszczeniu przez zbyt częstą autoreferencyjność (Tóibín 2015b: 
143). W połączeniu z językiem Tóibína, ukształtowanym przez lektury 
Ernesta Hemingwaya oraz Joan Didion i Elizabeth Bishop31, charakte
ryzującym się oszczędnością, prostotą i niedopowiedzeniem, czytelnicy 
otrzymują powieść, która (niczym żałoba bohaterki) jest oparta na poe
tyce powściągliwości (ang. poetics of restraint).

Treść i forma pozostają więc u Tóibína w nierozerwalnym związku. Kie
dy Nora coraz bardziej osuwa się w samotność i ciszę (to słowo zresztą 
najczęściej występujące w powieści [44, 64, 84, 108, 169, 200]), kiedy 
coraz chętniej przebywa w swoim pustym domu schowana przed świa
tem i rodziną32, narracja coraz rzadziej wprowadza dialogi i pozostawia 
czytelników sam na sam z myślami bohaterki, izolując ich od innych po
staci zaludniających powieściowy świat (nie)przedstawiony. Tóibín re
alizuje zatem jeden z dwóch typów pisania tanatograficznego, zidenty
fikowanych przez siebie jako paradygmatyczne w eseju poświęconym 
żałobie w literaturze.

Pisarz zauważa, że doświadczenie utraty może być dla utworu pisane
go przez żałobnika totalizujące i wszechogarniające niczym wody potopu, 

30 Z tego powodu np. w powieściach Tóibína nigdy nie otrzymujemy opisów wyglądu ze
wnętrznego głównych bohaterów.

31 Pośród innych literackich inspiracji Tóibína należy wymienić: Oscara Wilde’a, W.B. Yeat
sa, Johna McGaherna, Thomasa Manna, Jamesa Baldwina, Tennessee Williamsa oraz, 
przede wszystkim, Henry’ego Jamesa (por. Kusek 2014a: 156–157).

32 Motyw obecny wcześniej u Tóibína w powieściach The Story of the Night i Mistrz.
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które pisarz bezskutecznie kieruje w koryto strumyka33. Może też jednak 
być i tak (by wspomnieć pisarstwo Nadine Gordimer i Juana Goytisolo), 
że żałoba przenika do utworu w sposób bardziej delikatny, niepewny ni
czym uwięziona woda, która powoli sączy się i sprawia, iż świat powieś
ciowy (i język) stopniowo nią nasiąkają (Tóibín 2014b). Ten drugi sche
mat można bez wątpienia rozpoznać jako bliższy Tóibínowi i tym samym 
obowiązującą matrycę Nory Webster.

Powracając do sposobu reprezentacji żałoby i odczytania jej w kluczu 
acedii, warto zwrócić uwagę, że cechą immanentną tego typu rozpaczy 
jest także bunt (rancor) (Bieńczyk 2012: 100). Pozbawiona „kotwicy” 
Nora staje się swoim własnym „sterem, żeglarzem i okrętem”, dołącza
jąc do grona niepokornych matek, które można odnaleźć w niemal każ
dym utworze Tóibína34. Ku przerażeniu swojej ciotki Josie wypowie pub
licznie zdanie, że ma nadzieję nigdy już nie odmawiać różańca (34). Ku 
zdziwieniu i oburzeniu mieszkańców miasteczka zafarbuje włosy na ko
lor popularny wśród młodych kobiet (52). Co więcej, kontestacja i opór 
wobec społecznopolitycznej rzeczywistości35 będą się manifestować: 
spacerami w deszczu, lekturą protestanckiej gazety, wyrażeniem popar
cia dla kontrowersyjnego polityka Charlesa Haugheya czy dołączeniem 
do związków zawodowych. Kiedy Conor zostaje przeniesiony do nowej, 
słabszej klasy, Nora interweniuje u katolickich władz szkoły, a gdy brat 
Herlihy odmawia przywrócenia chłopca do starej klasy, kobieta wysyła list 
protestacyjny do wszystkich nauczycieli i grozi pikietą szkoły, jeśli jej żą
dania nie zostaną spełnione (czym osiąga zamierzony cel). W końcu, na 
podobieństwo innych bohaterów Tóibína (na przykład Carme z opowia
dania The New Spain czy też Katherine z powieści The South), jak i same
go pisarza, który w 1975 roku opuścił Irlandię i osiedlił się w Barcelonie, 
Nora po raz pierwszy w swoim życiu wyjeżdża z rodzinnego Enniscorthy 

33 Taką poetykę pisania o żałobie identyfikuje w Roku magicznego myślenia Joan Didion 
i w Mów do niej Francisca Goldmana.

34 W swoim eseju After Oedipus? Mothers and Sons in the Fiction of Colm Tóibín Ann Fogar
ty pisze, że figura „martwej, zbiegłej czy niepokornej matki” jest stałym i powtarzają
cym się motywem w powieściach Tóibína (Fogarty 2008: 168). John McCourt zwraca 
z kolei uwagę, że Tóibína szczególnie interesują „tragiczne sprzeczności leżące u pod
staw związku między matką a synem” (McCourt 2008: 149). O niekonwencjonalnych 
matkach w twórczości Irlandczyka, zwłaszcza postaci Marii w powieści Testament Ma-
rii, można też przeczytać w artykule Against Iconicity. „The Testament of Mary” by Colm 
Tóibín (Kusek 2014b: 77–91).

35 A tej w powieści jest wiele, gdyż w tle historii Nory Webster rozgrywają się tak ważne 
politycznie i społecznie wydarzenia, jak zamieszki i strzelanina w Derry w 1971 roku, 
„krwawa niedziela” z 30 stycznia 1972 roku oraz protesty i spalenie ambasady Wielkiej 
Brytanii w Dublinie w lutym 1972 roku.
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na wakacje do Hiszpanii. Hiszpański epizod stanowi jednak potwierdze
nie tezy o acedycznym stanie bohaterki powieści, Nora bowiem najchęt
niej spędza czas w samotności, w hotelowym pokoju lub pływając w mo
rzu wczesnym rankiem pod nieobecność innych plażowiczów.

Niemniej podstawową, codzienną wręcz metodą separowania się od 
świata zewnętrznego staje się dla Nory słuchanie muzyki, a z czasem tak
że śpiew. Kobieta staje się koneserką klasycznego repertuaru. Uczestni
czy w spotkaniach, podczas których wspólnie słucha się muzyki, pożycza 
nagrania i kupuje płyty, by budować swoją prywatną kolekcję, zaczyna 
też uczęszczać na lekcje śpiewu. Muzyka „zabiera ją z dala od Maurice’a, 
z dala od życia z nim i życia z dziećmi. […] Była sama z sobą w miejscu, 
gdzie Maurice nigdy by za nią nie podążył, nawet w śmierci” (204). W do
świadczaniu muzyki Nora znajduje zatem alternatywę dla rzeczywisto
ści, swoisty fantazmat. Wyobraża sobie na przykład, że od dziecka uczy 
się gry na wiolonczeli i staje się słynną wiolonczelistką: „młodą, gorli
wą i utalentowaną, mającą pełną kontrolę nad swoim światem, z męż
czyznami u boku, którzy polegali na jej głębszym i ciemniejszym dźwię
ku” (262); innymi słowy wiolonczelistką znajdującą się obok pianisty 
i skrzypka na okładce ukochanej płyty Nory z wykonaniem Arcyksięcia 
Ludwiga van Beethovena.

Pisząc o sposobie przeżywania żałoby przez bohaterkę powieści, nie spo
sób w końcu nie odnieść się do kwestii zasadniczej dla pisarstwa tanato
graficznego, a mianowicie terminalności doświadczenia traumatycznego. 
Tak jak trudno w Norze Webster dostrzec obecność tradycyjnych etapów 
żałoby, tak brakuje w niej jednoznacznej akceptacji obecnego stanu rze
czy i pogodzenia się z utratą, czyli ostatniej fazy doświadczenia. Wpraw
dzie epilogowy rozdział książki pokazuje Norę porządkującą i wyrzucają
cą z domu ubrania Maurice’a, palącą jego listy (podobny epizod zajmował 
ważne miejsce także w powieści Mistrz; ukazywał Henry’ego Jamesa topią
cego w wodach Adriatyku ubrania pozostawione przez zmarłą Constan
ce Fenimore Woolson36) oraz przygotowującą się do wykonania Niemie-
ckiego Requiem Johannesa Brahmsa37, ale nie sposób mówić o jakościowej 

36 Tóibín rozpoczął pracę nad Norą Webster równolegle z Mistrzem, podczas pobytu we 
Florencji w 2000 roku, co może wyjaśniać podobieństwo poszczególnych epizodów, jak 
również przemycenie wątków autobiograficznych do gatunku sensu stricto historycz
nego, jakim jest powieść biograficzna (np. przegrana Tóibína w finale Nagrody Booke
ra w 1999 roku – porażka sztuki Guy Domville Henry’ego Jamesa w 1895 roku, epizod 
otwierający Mistrza).

37 Po niemiecku, nie po łacinie, co powoduje niepokój i oburzenie wśród mieszkańców 
Enniscorthy, a jednocześnie stanowi kolejny dowód niekonwencjonalności Nory.
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zmianie zachodzącej w życiu bohaterki. Nora nadal izoluje się od ludzi, 
spędza coraz więcej czasu w domu, słuchając muzyki, wreszcie śni o zmar
łych: swojej matce oraz mężu38. Co więcej, Maurice pojawiający się w jej 
snach i halucynacjach nie przynosi Norze ukojenia, lecz jest źródłem nie
pokoju: o wspólne życie po śmierci39 i o Conora, ich najmłodszego syna40, 
któremu zmarły mąż wieści przedwczesny zgon. Ostatnia scena książki 
pokazuje kobietę nadal pozostającą w stanie wycofania się ze świata, in
hibicji i trwania: „Siedziała samotnie obok kominka i pomyślała, że pu
ści muzykę, utwór, który szczególnie lubiła. […] W międzyczasie w domu 
zapanowała cisza przerywana jedynie delikatnymi odgłosami dochodzą
cymi z pokoju Conora oraz trzaskaniem wolno palącego się w kominku 
drewna” (310–311). Innymi słowy w acedii, która jest – jak pisze Bień
czyk – „»programowo« obca istnieniu pojmowanemu jako projekt, prze
znaczenie, rozwój, spełnienie czy postęp” (Bieńczyk 2012: 106).

Autobiografia

Na podobieństwo swoich mistrzów, zwłaszcza Elizabeth Bishop i Tho
ma Gunna41, Tóibín z rezerwą wypowiada się o konfesyjnym charakte
rze swojego pisarstwa, mimo że wielokrotnie opisywał on (wprost lub 
w kostiumie fikcji) doświadczenia własne oraz swojej najbliższej rodzi
ny42. Zwłaszcza chorobę i śmierć swojego ojca Michaela, szanowane
go nauczyciela, miejscowego historyka i twórcy muzeum w Enniscort
hy, który zmarł na raka w 1967 roku, osierocając Colma i jego czwórkę 
rodzeństwa. Przy okazji premiery powieści, nad którą zaczął pracować 
w 2000 roku, Tóibín nie ukrywał już, że wzór dla tej historii stanowiło 

38 Można tu odnaleźć kolejne podobieństwo do powieści Mistrz. Ostatni rozdział powieści 
pokazuje Henry’ego Jamesa jako osobę coraz bardziej osuwającą się w samotność, spa
cerującą po pokojach swojego domu w Rye. James także często śni o zmarłych, a jego 
bratowa Alice „rozmawia” z duchami.

39 „Czy będziesz tam, kiedy przyjdę?”, pyta Nora. „Nikt tego nie wie. Nikt”, odpowiada 
Maurice (294).

40 Na wielokrotnie powtarzane przez Norę pytanie, tj. „Czy z Conorem wszystko będzie 
dobrze?”, Maurice odpowiada: „Nie pytaj. Nie pytaj” (294). 

41 Tym, co łączy Tóibína z wyżej wymienionymi (w warstwie biograficznej), jak również 
z Thomasem Mannem i Jamesem Baldwinem, jest także doświadczenie przedwczesnej 
śmierci jednego z rodziców, sieroctwo oraz homoseksualizm. 

42 Na przykład The Heather Blazing oraz The Blackwater Lightship (w obu powieściach bo
haterowie są w młodości świadkami choroby i śmierci ojca) oraz souvenir d’enfance (czyli  
pamiętnik dzieciństwa) z 2011 roku zatytułowany A Guest at the Feast.
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osobiste doświadczenie i że książka jest swoistym produktem życiopisa
nia43 (por. Cronin 2014, Tóibín 2014b, Yentob 2014, Sackur 2015). Czy
telnikom zaznajomionym z dorobkiem twórczym oraz biografią pisarza 
owe odautorskie wyznania nie są jednak potrzebne, gdyż bezpośrednie 
związki pomiędzy prawdą a zmyśleniem, innymi słowy autobiograficz
ne parametry historii, są w Norze Webster aż nadto widoczne. Choć część 
tak zwanych danych żywotnych (np. imiona) zostaje zmieniona, a drob
ne aspekty życia bohaterów zmodyfikowane (np. Donal realizuje swoje 
artystyczne pasje za pomocą fotografii, podczas gdy jego pierwowzór, tj. 
sam autor, pisał poezję), to w kostiumie fikcji kryje się prawdziwa historia 
rodziny Tóibínów. Nora, Donal i Conor Websterowie to nie kto inny jak 
Brid, Colm i Niall Tóibínowie, a zmarły Maurice to ojciec pisarza Micha
el44. Maurice, tak jak Michael, był szanowanym w Enniscorthy nauczycie
lem, który po długiej i ciężkiej chorobie zmarł na nowotwór mózgu. Colm 
i Niall, podobnie jak Donal i Conor, zostali w trakcie choroby ojca ode
słani na kilka miesięcy do ciotki i pozbawieni kontaktu z rodzicami. Do
nal (jak kiedyś Colm) po śmierci ojca cierpi na zaburzenie mowy (jąkanie 
się), jest słabym uczniem, a w wieku 15 lat zostaje wysłany przez matkę 
do szkoły z internatem. Nora, na podobieństwo Brid, staje się koneserką 
muzyki klasycznej. Zapowiedź przedwczesnej śmierci Conora, informa
cja, którą zmarły Maurice przynosi Norze we śnie, to oczywiście antycy
pacja tragicznego zgonu Nialla Tóibína w 2004 roku.

O autobiograficzności tekstu nie świadczą jednak tylko podobieństwa 
między światem rzeczywistym a przedstawionym. Tóibín wielokrotnie 
przemyca do swojej powieści subtelne metafory kostiumu czy zapośred
niczenia. Kiedy Nora wraz z chłopcami ogląda w telewizji Gasnący płomień, 

43 „Życiopisanie”, pierwotnie termin ukuty przez Henryka Berezę i zastosowany do opisu 
ścisłego związku między życiem a twórczością Edwarda Stachury, stanowi moją propo
zycję terminologiczną na określenie kategorii life writing, swoistej ponadgatunkowej 
jakości obejmującej wszelkie praktyki tzw. (auto)biografizmu – autobiografię, biogra
fię, dziennik, wspomnienia, powieść biograficzną, a także wszelkie gatunki graniczne. 
Ów termin stosowany przez krytykę anglojęzyczną anuluje tradycyjny podział na fik
cję–niefikcję, widząc w każdej (auto)biograficznej formie amalgamat prawdy i zmyśle
nia. Ponadto, jak słusznie zauważa Mirosława Buchholtz, „nie podkreśla różnic gatun
kowych uzależnionych od kategorii tak niepewnej jak tożsamość czy podobieństwo 
podmiotu piszącego i opisywanego” (Buchholtz 2011: 19). Jego najczęściej stosowany 
polski odpowiednik, tzn. „literatura dokumentu osobistego” (Czermińska 2009: 12), 
służy głównie do opisu postaw i form autobiograficznych (zarówno w zakresie „auto
fikcji”, jak i literatury faktu) – stąd mój postulat, by zastąpić go szerszą pojęciowo ka
tegorią „życiopisania”.

44 Aine i Fiona, dwie starsze córki Nory i Maurice’a, które są nauczycielkami, to Nuala 
i Bairbre, dwie starsze siostry Colma Tóibína, także nauczycielki.
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w „nerwowych spojrzeniach”, „drżących ustach”, „zdruzgotanym życiu we
wnętrznym” bohaterki granej przez Ingrid Bergman odnajduje siebie (83). 
Opisując Bergman, Nora zasadniczo kreśli własny autoportret. Ekran 
pełni tutaj zatem funkcję lustra, a aktorka/postać grana przez Bergman 
stanowi swoisty porte-parole Nory. Figura zapośredniczenia uwidacznia 
się jeszcze silniej w przypadku pasji Donala, czyli fotografii. Chłopiec nie 
ogranicza się jednak do fotografowania otaczającego go świata. Fotogra
fuje także obraz telewizyjny (wykonuje zdjęcia zamieszek w Derry i Belfa
ście pokazywanych w telewizji), sugerując tym samym wielokrotne wręcz 
oddalenie się sztuki od portretowanej przez nią rzeczywistości45. Przeko
nanie, że historia Nory jest zasadniczo historią Brid, zostaje dodatkowo 
wzmocnione w finałowej części książki. Leżąca w łóżku bohaterka wspo
mina czuwanie przy swojej zmarłej matce. W tej reminiscencji szczegól
ną uwagę Nory przykuwa matczyna twarz, która zdaje się pozbawiona 
cech zmarłej. W jej obliczu Nora rozpoznaje natomiast inne postaci. Po
dobnie w postaci Nory pisarz oraz jego czytelnicy mogą zobaczyć Brid.

Nora Webster stanowi zatem szczególny typ pisania autobiograficznego. 
Możemy je określić jako podwójnie zapośredniczone. Nie jest to przy tym 
tradycyjnie rozumiana autofikcja (w paradygmacie Serge’a Doubrovsky’ego 
[Vilain 2011: 5]). Wprawdzie traumatyczne trzy lata z historii życia Tóibína 
są opowiedziane za pomocą fikcji (tzn. gatunku, jakim jest powieść, oraz 
poprzez zakamuflowanie danych żywotnych), ale (i tu można zaobser
wować drugi poziom zapośredniczenia) bohaterem książki nie zostaje 
uczyniona, mówiąc językiem Junga, autobiograficzna „persona” (Colm/
Donal). Zostaje nim postać innego: matka, która staje się jedynym foka
lizatorem opowiadanej historii. Tym samym poetyka powściągliwości czy 
wycofania się, o której wspomniałem, charakteryzując styl książki, oraz 
mechanizm przeżywania żałoby przez tytułową bohaterkę, stają się dla 
pisarza obowiązującą formułą reprezentowania własnego doświadczenia. 
Pisząc o tym aspekcie swojej najnowszej powieści, Tóibín konkludował:

[w] Norze Webster są sceny, które aż do najmniejszego szczegółu są prawdzi

we: kto był wówczas w pokoju, kto co powiedział, kto na kogo patrzył, kto mil

czał. Kiedy zorientowałem się, że nie mogłem opowiedzieć tej historii z moje

go własnego punktu widzenia, że nie byłem w posiadaniu tej historii, a jedynie 

chaosu i ciszy, które były nieprzekazywalne, wówczas dostrzegłem – ponieważ 

45 Fotografie Donala są rozmyte, zamazane. Chłopiec nie jest zainteresowany weryzmem 
czy dosłownością, a wrażeniem, graficznym (ale też emocjonalnym) efektem, który moż
na uzyskać poprzez medium fotografii. 
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obserwowałem i przysłuchiwałem się wydarzeniom z wielką intensywnością – że 

mogę udramatyzować ją z perspektywy mojej matki; popatrzeć na wszystko 

z jej strony. Mogłem powiązać sztuczki i strategie fikcji literackiej z natarczy

wością faktów. Wiedziałem wystarczająco dużo, by być w stanie wszystko so

bie wyobrazić (2014b).

Jest więc Nora Webster utworem autobiograficznym spod znaku tych, 
które uprawia choćby kanadyjska noblistka Alice Munro, a którą nazywa 
„autobiografią emocjonalną” (Munro 2012: 255), gdzie warunek praw
dziwości historii realizuje się poprzez autentyczność przeżywanego do
świadczenia, a nie takie wyznaczniki formalne, jak autodiegetyczność 
narracji46 czy faktograficzny weryzm. Odwołując się do terminu Elżbiety 
Rybickiej, można by na utwór Tóibína (jak również szerzej – na cały jego 
dorobek twórczy koncentrujący się na autentycznym toponimie, czyli 
geograficznej przestrzeni hrabstwa Wexford) spojrzeć również jako na 
swoistą „auto/bio/geo/grafię”. To jest takie pisarstwo, w którym poszu
kiwanie odpowiedzi na pytanie „kto?” musi zostać poprzedzone pytania
mi „skąd?” i „gdzie?” (Rybicka 2014: 420–421).

Najnowsza powieść irlandzkiego pisarza jest w końcu autobiograficzna 
w jednym jeszcze sensie: w sensie funkcji, jaką pełni dla swojego autora. 
Nora Webster to bowiem requiem dla Brid Tóibín, której (wraz z Niallem) 
zadedykowana jest powieść. To msza żałobna za zmarłą w 2000 roku mat
kę pisarza, z którą łączyła go trudna relacja, o czym pisał między innymi 
w autobiograficznym opowiadaniu One Minus One ze zbioru The Empty 
Family47. Nora wielokrotnie przywołuje w pamięci swoją matkę, zwłaszcza 
nieporozumienia i konflikty. Kiedy jednak w ostatnim rozdziale powieści 
kobieta znajduje się na pograniczu snu i jawy48, przyznaje, że „kiedy żyła, 
nie kochała swojej matki” (284). Przypomina sobie smutek, jaki ogarnął 
ją po jej śmierci: „zawsze wydawało jej się, że będzie jeszcze czas, aby się 
spotkały i porozmawiały, z łatwością i ciepłem, lub czymś na podobień
stwo ciepła. Ale tego nie zrobiły i teraz już nigdy tego nie zrobią” (285). 

46 Tożsamościowa jedność pomiędzy narratorem, autorem oraz bohaterem.
47 „Kiedy siedziałem przy jej łóżku lub robiłem miejsce innym odwiedzającym, żałowałem 

tego, jak bardzo się od niej oddaliłem, jak daleko od niej przebywałem. Żałowałem, że 
pozwoliłem tym miesiącom spędzonym z dala od niej w domu ciotki, i kolejnym latom 
spędzonym w domu, kiedy umierał mój ojciec, zjeść moją duszę. Żałowałem, tak pew
nie jak i ona, choć nigdy się nie skarżyła ani nie wspominała, że tak niewiele o mnie 
wiedziała […]. Choć może niczego nie żałowała. Ale zimą noce są długie i kiedy ciem
ność zapada o czwartej po południu, ludzie mają czas by myśleć o wszystkim” (Tóibín 
2010: 9–10). 

48 W związku z m.in. zażywaniem silnych środków przeciwbólowych.



U
m

ar
ł i

m

165

W konsekwencji to Nora, najmniej związana z matką córka, a nie Catheri
ne czy Una, jej siostry, spędza całą noc, czuwając przy ciele zmarłej. Od
daje tym samym hołd swej matce i spełnia ostatnią wobec niej posługę. 
Czyni to samo, co kilkadziesiąt lat później zrobi wobec niej samej Colm, 
pisząc dla niej (ale także dla siebie) Norę Wesbter.

Consolatio

Jednym z najwcześniejszych i najbardziej znanych obrazów żałoby w lite
raturze jest scena z Elektry, w której tytułowa bohaterka opłakuje śmierć 
swojego brata, nie wiedząc, że osobą przynoszącą jej urnę z prochami 
jest w istocie sam Orestes. Na szczególny charakter tej sceny, co wspo
mina Tóibín w eseju The Literature of Grief, zwracała uwagę Anne Car
son, poetka i tłumaczka Sofoklesa, pisząc: „Czemu Orestes decyduje się 
oszukać własną siostrę? Czemu ujawnia się w połowie? […] Następowa
nie po sobie kłamstwa i prawdy, emocji wysokich i niskich, jest zdumie
wające i wręcz okrutne, przeciąganie liny ponad pustą urną dziwaczne” 
(w: Tóibín 2014b). Usiłując odpowiedzieć na to dręczące krytyków (ale 
też badaczy i tłumaczy) pytanie, Tóibín stwierdza:

Rozwiązanie jest proste. Oszustwo, którego dopuszcza się Orestes, jest w rze

czy samej walutą żałoby. Po stracie ojca Orestes nie może stanąć w prawdzie. 

Sprawy życia i śmierci wdarły się do jego duszy i zatruły go do tego stopnia, że 

próba spotkania z siostrą musi być zdeformowana. Nie potrafi w prosty sposób 

poradzić sobie z emocjami. […] Kiedy jego siostra wyje z bólu, on pozwala, by 

ten cichaczem przeniknął do jego serca i sprawił, że wszystko, co zrobi, nie bę

dzie już łatwe do wytłumaczenia. Podczas gdy ludzie unikają jego siostry z po

wodu tego, co mówi, Orestes jest jeszcze silniej ignorowany z powodu swojego 

milczenia (Tóibín 2014b).

Ontologiczna wręcz ambiwalentność rozpaczy dręcząca Orestesa, opisy
wana przez Tóibína, jest również doświadczeniem Nory Webster. Okazuje 
się jednak także doświadczeniem samego pisarza, który niczym antyczny 
bohater pozwala innym – swojej literackiej kreacji – krzyczeć, kiedy sam 
milczy, który dzięki formule powieści autobiograficznej uprawia jedno
cześnie prawdę i zmyślenie, który wykorzystując postaci Donala i Nory, 
jednocześnie ukrywa się i ujawnia przed czytelnikami swoją tożsamość. 
A to dlatego, że sam, na podobieństwo Orestesa, nadal cierpi, nadal po
zostaje w stanie żałoby.
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Nora Webster ujawnia tym samym to, co Julian Barnes nazwał „tera
peutycznoautobiograficzną zwodniczością” (Barnes 2010: 129). Pisanie 
o własnej utracie nie koi bólu ani nie przynosi pocieszenia. Doświadczył 
tego sam Tóibín, kiedy w sierpniu 2013 roku, po napisaniu ostatniej sce
ny powieści w swoim domu w Blackwater, udał się popływać w Morzu Ir
landzkim. „Byłoby wspaniale powiedzieć, że uwolniłem się [wówczas] od 
tego wszystkiego”, wspominał pisarz,

że opisując to, dokonałem jednocześnie wymazania, że w końcu raz na zawsze 

sobie z tym poradziłem, że przerwałem ciszę. Ale pisanie wymaga tak wielkiej 

technicznej uwagi, takiej chłodnej refleksji, że nie ma tu miejsca na samopomoc. 

Kiedy zaczynasz pisać, kartka jest pusta. To nie jest lustro. […] Wiedziałem, że 

[Nora Webster] była najprawdopodobniej czymś, do czego już nie wrócę, że kiedy 

zakończę pisanie tej książki, poczuję w końcu ulgę. Ale, co doskonale wiedzą ci, 

którzy pisali o żałobie i utracie, rzeczy nigdy nie są tak proste (Tóibín 2014b).

Nora Webster nie jest więc rodzajem „skryptoterapii” (Henke 1998) po
zwalającej Tóibínowi „wypędzić złe duchy” przeszłości i zakończyć pro
ces żałoby. Wręcz przeciwnie, stanowi dowód na to, że dla irlandzkiego 
twórcy pisanie, jak sam przyznał kiedyś w wywiadzie, to nieustanna „ma
nipulacja bólem, usilne trwanie przy nim. To różne rzeczy, które można 
z tym bólem teraz zrobić. I, broń Boże, nie można pozwolić, by odszedł, 
ponieważ strach pomyśleć, co wówczas pozostanie. Ból utrwala się, kiedy 
się o nim pisze, a nie uwalnia i znika” (w: McCarthy 2010: 1). Nora Web-
ster to zatem z pewnością nie ostatni żałobny tren, który przyjdzie jesz
cze przeczytać wielbicielom pisarstwa Tóibína. Patrząc na tak bardzo po
dobne trajektorie twórczości Tóibína i jego mistrza Johna McGaherna, to 
na pewno także nie ostatnia jego auto/bio/geo/grafia.
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