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Mojej matce
La bonne mère



„Nie uwierzylibyœcie, jak trudno umieœciæ na p³ótnie samotn¹
postaæ i skupiæ na tej pojedynczej, uniwersalnej sylwetce ca³e
zainteresowanie, a jednoczeœnie sprawiæ, by pozosta³a ¿ywa
i prawdziwa”.

Édouard Manet, 1880



Tu¿ za wsi¹ mo¿na dostrzec kr¹g ogniska, a wokó³ niego czerniej¹cy
œnieg. Obok krêgu ju¿ od miesiêcy stoi koszyk, przybieraj¹cy z wolna ko-
lor popio³u. S¹ tu te¿ ³awki, na których przysiadaj¹ skuleni starzy ludzie,
by ogrzaæ sobie d³onie – jest jednak na to zbyt zimno, zbyt blisko zmierz-
chu, zbyt ponuro. To nie Pary¿. Powietrze pachnie dymem i nocnym nie-
bem; za lasem widaæ pozbawion¹ nadziei bursztynow¹ poœwiatê, niemal
zachód s³oñca. Ciemnoœæ zapada tak szybko, ¿e ktoœ ju¿ zapali³ lampê
w oknie domu, który stoi najbli¿ej opuszczonego ogniska. Jest styczeñ
albo luty, a mo¿e ponury marzec roku 1895 – data zostanie nakreœlona to-
pornymi czarnymi cyframi w jednym z naro¿ników p³ótna, na ciemnym
tle. Dachy wiejskich domostw s¹ ciemnoszare i upstrzone roztapiaj¹cym
siê œniegiem, który zsuwa siê z nich wielkimi bry³ami. Po obu stronach
paru uliczek ci¹gnie siê mur, inne otwieraj¹ siê na pola i b³otniste ogrody.
Drzwi domów s¹ zamkniête, nad kominami unosi siê woñ gotowanych
potraw.

Tylko jedna osoba porusza siê na tym bezludziu – kobieta w ciê¿kim
podró¿nym odzieniu, zmierzaj¹ca drog¹ ku ostatniemu skupisku siedzib.
Tam tak¿e ktoœ zapala lampê – pochylona nad p³omieniem ludzka postaæ,
w odleg³ym oknie pozbawiona jednak szczegó³ów. Kobieta na drodze
nosi siê z godnoœci¹ i nie ma na sobie wytartego fartucha ani typowych
wiejskich sabotów z drewna. Peleryna i d³ugie spódnice odcinaj¹ siê od
liliowego œniegu. Kaptur obszyty jest futrem i skrywa jej twarz, ujaw-
niaj¹c jedynie kr¹g³oœci policzka. Brzeg sukni to geometryczny wzór
w bladob³êkitnym kolorze. Kobieta oddala siê z zawini¹tkiem w ramio-
nach, szczelnie otulonym, jakby chcia³a je ochroniæ przed panuj¹cym na
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dworze zimnem. Drzewa wysuwaj¹ drêtwo konary ku niebu, tworz¹c nad
drog¹ sklepienie. Na ³awce przed domem na koñcu uliczki ktoœ zostawi³
kawa³ek czerwonego materia³u – byæ mo¿e szal albo ma³y obrus, w ka¿-
dym razie jest to jedyna w okolicy plama ¿ywego koloru. Kobieta os³ania
swoje zawini¹tko ramionami i d³oñmi w rêkawiczkach i czym prêdzej od-
wraca siê plecami do g³ównego skupiska domów poœrodku wsi. Jej buty
skrzypi¹ na ³acie lodu pokrywaj¹cego drogê. W zapadaj¹cej ciemnoœci
mo¿na dostrzec blad¹ parê jej oddechu. Kobieta zbiera siê w sobie i rusza
pospiesznie. Czy opuszcza wioskê, czy te¿ zmierza w stronê któregoœ
z domów w ostatnim szeregu?

Nawet jedyny cz³owiek, który j¹ obserwuje, nie zna odpowiedzi na to
pytanie ani nie jest jej ciekaw. Pracowa³ przez wiêkszoœæ popo³udnia: na-
nosi³ na p³ótno mury stoj¹ce wzd³u¿ uliczek, umieszcza³ w odpowiednich
miejscach nagie drzewa, odmierza³ drogê, czeka³ na dziesiêæ minut zimo-
wego zachodu s³oñca. Kobieta jest intruzem, ale j¹ tak¿e uwiecznia na
obrazie, notuje szybko szczegó³y jej ubioru i wykorzystuje zamieraj¹ce
œwiat³o dnia, by nakreœliæ zarys kaptura i sposób, w jaki postaæ pochy-
la siê do przodu, pragn¹c unikn¹æ mroŸnego powiewu albo ochroniæ
przed ch³odem zawini¹tko. Piêkna niespodzianka, kimkolwiek jest. Sta-
nowi brakuj¹c¹ nutê, ruch, którego potrzebowa³, by wype³niæ g³ówny od-
cinek zaœnie¿onej drogi z plamami ziemi. Ju¿ dawno schroni³ siê w domu
i teraz pracuje przy oknie – jest stary i jeœli maluje w ch³odzie pleneru
d³u¿ej ni¿ kwadrans, bol¹ go rêce i nogi – mo¿e wiêc sobie jedynie wy-
obraziæ jej przyspieszony oddech, odg³os kroków, skrzypienie œniegu
pod ostrym obcasem buta. Niedo³ê¿nieje, coraz bardziej schorowany, ale
przez chwilê pragnie, by kobieta odwróci³a siê i spojrza³a wprost na nie-
go. Widzi w myœlach jej w³osy, ciemne i miêkkie, wargi w kolorze cyno-
bru, du¿e nieufne oczy.

Ona siê jednak nie odwraca, on zaœ mimo wszystko czuje zadowole-
nie. Potrzebuje jej takiej, jak¹ jest teraz, oddalaj¹cej siê ku œnie¿nemu tu-
nelowi na jego p³ótnie, potrzebuje prostego kszta³tu pleców i ciê¿kich
spódnic z eleganckim obrêbkiem, ramienia przyciskaj¹cego opatulony
przedmiot. Jest rzeczywist¹ kobiet¹, która dok¹dœ zmierza, ale która zo-
sta³a w³aœnie unieœmiertelniona. Uwieczniona w swoim poœpiechu. Jest
rzeczywist¹ kobiet¹ i jednoczeœnie obrazem.



1

Marlow

Telefon w sprawie Roberta Olivera dosta³em w kwietniu 1999 roku,
niespe³na tydzieñ po tym, jak wyci¹gn¹³ nó¿, stoj¹c przed dziewiêtna-
stowieczn¹ kolekcj¹ obrazów w National Gallery. By³ to wtorek, jeden
z tych okropnych poranków, które nawiedzaj¹ czasem Waszyngton i jego
okolice, kiedy wiosna ju¿ sypie kwiatami i nawet bywa gor¹co – nagle
niebo zaci¹ga siê chmurami, pojawia siê niszczycielski grad, a w oziêbio-
nym ni st¹d, ni zow¹d powietrzu s³ychaæ pomruki grzmotów. By³o to tak-
¿e, zupe³nie przypadkowo, dok³adnie tydzieñ po masakrze w szkole œred-
niej Columbine w ma³ym mieœcie Littleton w Kolorado; wci¹¿ myœla³em
obsesyjnie o tym wydarzeniu, jak zapewne ka¿dy psychiatra w kraju. Wy-
dawa³o mi siê, ¿e mój gabinet pe³en jest m³odych ludzi z obrzynami i de-
monicznymi urazami. Jak to siê sta³o, ¿e ich zawiedliœmy, a ich niewinne
ofiary jeszcze bardziej? Mia³em tego ranka wra¿enie, ¿e ta okropna pogo-
da i ogólny nastrój przygnêbienia zmówi³y siê ze sob¹.

Kiedy zadzwoni³ telefon, po drugiej stronie us³ysza³em g³os przyjacie-
la i kolegi po fachu, doktora Johna Garcii. John jest wspania³ym cz³owie-
kiem – i wspania³ym psychiatr¹ – z którym dawno temu chodzi³em do
college’u i który od czasu do czasu zaprasza mnie na lunch do restauracji;
sam j¹ wybiera i rzadko pozwala mi uregulowaæ rachunek. Pe³ni dy¿ury
w jednym z najwiêkszych szpitali waszyngtoñskich i podobnie jak ja
przyjmuje prywatnie.

Powiedzia³, ¿e chce mi przekazaæ pacjenta, którym mia³bym siê zaj¹æ;
w jego g³osie wyczu³em ¿arliwoœæ.
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– Ten facet mo¿e stanowiæ trudny przypadek. Nie wiem, jak sobie
z nim poradzisz, ale wola³bym, ¿eby by³ u ciebie, w Goldengrove. Oka-
za³o siê, ¿e to artysta, i to taki, który odniós³ sukces. Aresztowali go
w zesz³ym tygodniu, a potem przywieŸli do nas. Nie jest zbyt rozmowny
i nie przepada za nami. Nazywa siê Robert Oliver.

– S³ysza³em o nim, ale na dobr¹ sprawê nie znam jego dzie³ – od-
par³em. – Pejza¿e i portrety; wydaje mi siê te¿, ¿e ze dwa lata temu trafi³
na ok³adkê „ARTnews”. Co takiego zrobi³, ¿e go aresztowali?

Obróci³em siê do okna i zacz¹³em obserwowaæ grad, który niczym
kosztowny bia³y ¿wir spada³ na ogrodzony murem trawnik na ty³ach
i przygniecion¹ do ziemi magnoliê. Trawa by³a ju¿ bardzo zielona i przez
chwilê nad wszystkim jaœnia³ wodnisty blask s³oñca, lecz potem zacz¹³
siê nastêpny atak gradu.

– Próbowa³ zaatakowaæ obraz w National Gallery. No¿em.
– Obraz? Nie jak¹œ osobê?
– Najwidoczniej w tym momencie by³ sam w sali, ale zjawi³ siê stra¿-

nik i zobaczy³, jak Oliver zamierza siê na p³ótno.
– Stawia³ opór? – spyta³em, patrz¹c, jak grad zasiewa siê w b³ysz-

cz¹cej trawie.
– Tak. Rzuci³ nó¿ na pod³ogê, ale potem chwyci³ stra¿nika i porz¹d-

nie nim potrz¹sn¹³. To kawa³ ch³opa. Po chwili siê uspokoi³ i pozwoli³
wyprowadziæ, nie wiadomo dlaczego. Dyrekcja muzeum siê zastanawia,
czy wnieœæ oskar¿enie o napaœæ. Chyba z tego zrezygnuje, ale facet cho-
lernie ryzykowa³.

Znów zacz¹³em siê przygl¹daæ podwórzu na ty³ach.
– Obrazy w National Gallery to w³asnoœæ federalna, tak?
– Zgadza siê.
– Jakiego rodzaju by³ ten nó¿?
– Tylko scyzoryk. Nic groŸnego, ale móg³ nim dokonaæ sporych znisz-

czeñ. By³ bardzo podniecony, uwa¿a³, ¿e uczestniczy w heroicznej misji.
Za³ama³ siê dopiero na policji, powiedzia³, ¿e nie spa³ od kilku dni. Tro-
chê nawet p³aka³. Zosta³ przywieziony na oddzia³ psychiatryczny, a ja go
przyj¹³em.

Wyczu³em, ¿e John czeka na moj¹ odpowiedŸ.
– W jakim wieku jest ten facet?
– Jest m³ody, no, mo¿e niezupe³nie, czterdzieœci trzy lata, ale teraz

wydaje mi siê to niewiele. Sam rozumiesz.
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Rozumia³em i wybuchn¹³em œmiechem. Piêædziesi¹tka, która stuknê³a
nam dwa lata wczeœniej, przyprawi³a nas obu o szok; odreagowaliœmy,
obchodz¹c urodziny z przyjació³mi, którzy byli w takiej samej sytuacji.

– Mia³ te¿ przy sobie kilka rzeczy. Szkicownik i paczkê starych li-
stów. Nie pozwala³ ich nikomu dotkn¹æ.

– No dobra, czego po mnie oczekujesz?
Przy³apa³em siê na tym, ¿e opieram siê ociê¿ale o biurko; to by³ d³ugi

ranek, chcia³o mi siê te¿ jeœæ.
– Po prostu weŸ go do siebie – odpar³ John.
Podejrzliwoœæ w naszej profesji to rzecz normalna.
– Dlaczego? Chcesz mi zwaliæ na g³owê dodatkowy k³opot?
– Och, daj spokój. – Wyczu³em, jak siê uœmiecha. – Nie s³ysza³em,

¿ebyœ kiedykolwiek odprawi³ pacjenta, doktorze fanatyku, a ten powinien
ciê zainteresowaæ.

– Bo jestem malarzem?
Waha³ siê tylko przez chwilê.
– Szczerze mówi¹c, tak. Nie udajê, ¿e rozumiem artystów, ale s¹dzê,

¿e dasz sobie radê z tym facetem. Powiedzia³em ci, ¿e niewiele mówi,
a kiedy powiadam, ¿e niewiele mówi, oznacza to, ¿e wyci¹gn¹³em z nie-
go mo¿e ze trzy zdania. Pomimo leków, które mu podajemy, najwyraŸ-
niej pogr¹¿a siê w depresjê. Miewa te¿ napady gniewu i pobudzenia. Mar-
twiê siê o niego.

Patrzy³em na drzewo, szmaragdowy trawnik, rozrzucone topniej¹ce
grudki lodu, znowu na drzewo. Sta³o odrobinê na lewo od œrodka mura-
wy, naprzeciwko okna, i mrok dnia nadawa³ jego bladofioletowym i bia-
³ym p¹kom jasnoœæ, której nie mia³y w blasku s³oñca.

– Co mu podajecie?
John wymieni³ szybko: leki antydepresyjne, œrodek przeciwlêkowy,

wszystko w przyzwoitych dawkach. Wzi¹³em z biurka pióro i bloczek.
– Diagnoza?
OdpowiedŸ Johna wcale mnie nie zaskoczy³a.
– Na szczêœcie dla nas, kiedy jeszcze mówi³, podpisa³ zgodê na udzie-

lanie informacji o swoim stanie zdrowia. Dostaliœmy te¿ kopiê dokumen-
tów od jego psychiatry w Karolinie Pó³nocnej, mniej wiêcej sprzed dwóch
lat. Najprawdopodobniej by³ to ostatni raz, kiedy widzia³ siê z lekarzem.

– Zdradza jakiœ szczególny niepokój?
– No có¿, nie chce o tym rozmawiaæ, ale chyba tak. I bra³ ju¿ leki, jak
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wynika z dokumentacji. Prawdê powiedziawszy, kiedy siê u nas zjawi³,
mia³ w kieszeni marynarki klonopin. Sprzed dwóch lat. Zapewne niewiele
mu pomóg³, jeœli nie bra³ te¿ œrodków przeciwlêkowych. W koñcu uda³o
siê nam skontaktowaæ z ¿on¹ Olivera w Karolinie – by³¹ ¿on¹, œciœle
mówi¹c – która nam powiedzia³a to i owo o historii jego leczenia.

– Próby samobójcze?
– Mo¿liwe. Trudno go w³aœciwie oceniæ, skoro nie chce rozmawiaæ.

U nas niczego nie próbowa³. Jest raczej wkurzony. Ale nie chcê go wypu-
œciæ w takim stanie. Przypuszczam, ¿e musi pozostaæ gdzieœ przez pewien
czas, ¿eby ktoœ móg³ siê zorientowaæ, o co chodzi, i odpowiednio dobraæ
leki. Jestem pewien, ¿e oka¿e chêæ do wspó³pracy. Tutaj mu siê nie podo-
ba. Wiesz, jakbyœmy trzymali niedŸwiedzia w klatce – milcz¹cego niedŸ-
wiedzia.

– Wiêc uwa¿asz, ¿e nak³oniê go do mówienia?
By³ to nasz stary dowcip i John od razu siê zorientowa³.
– Marlow, potrafi³byœ zmusiæ do tego nawet kamieñ.
– Dziêki za komplement. Nie wspominaj¹c ju¿ o tym, ¿e spieprzy³eœ

mi przerwê na lunch. Ma ubezpieczenie?
– Coœ tam ma. Zajmuje siê tym nasz pracownik opieki spo³ecznej.
– W porz¹dku, ka¿ go przywieŸæ do Goldengrove. Jutro o czternastej,

z dokumentacj¹. Przyjmê go.
Po¿egnaliœmy siê, ja zaœ sta³em jeszcze przy biurku, zastanawiaj¹c

siê, czy podczas posi³ku zdo³am znaleŸæ piêæ minut na rysowanie, co lu-
biê robiæ, kiedy mój terminarz jest napiêty; mia³em przed sob¹ spotkanie
o pierwszej trzydzieœci, drugiej, trzeciej, czwartej, a potem jeszcze zebra-
nie zarz¹du o pi¹tej. Nazajutrz czeka³o mnie dziesiêæ godzin w Golden-
grove, prywatnym oœrodku psychiatrycznym, gdzie pracowa³em od dwu-
nastu lat. Teraz potrzebowa³em zupy, sa³atki i o³ówka w palcach – przez
piêæ minut.

Przypomnia³em te¿ sobie coœ, do czego od dawna nie wraca³em myœl¹,
choæ wczeœniej to wspomnienie nawiedza³o mnie bardzo czêsto. Kiedy
w wieku dwudziestu jeden lat ukoñczy³em studia licencjackie na Colum-
bii (co da³o mi pojêcie o historii, angielskim i naukach œcis³ych) i zamie-
rza³em rozpocz¹æ studia medyczne na Uniwersytecie Wirginii, moi rodzi-
ce wysup³ali trochê pieniêdzy, ¿ebym razem z koleg¹ z akademika móg³
pojechaæ na miesi¹c do W³och i Grecji. Po raz pierwszy znalaz³em siê
poza granicami USA. By³em pod wra¿eniem malarstwa w³oskiego w ko-
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œcio³ach i klasztorach, architektury Florencji i Sieny. Na greckiej wyspie
Paros, gdzie wytwarzaj¹ najdoskonalszy przezroczysty marmur na œwie-
cie, poszed³em do miejscowego muzeum archeologicznego.

Znajdowa³ siê tam tylko jeden wartoœciowy pos¹g, który sta³ samotnie
w sali. Powinienem powiedzieæ: sta³a samotnie; by³a to Nike, wysokoœci
mniej wiêcej pó³tora metra, poobijana, bez g³owy i ramion, z bliznami
na plecach, tam gdzie niegdyœ wyrasta³y skrzyd³a, marmur zaœ upstrzony
by³ czerwonymi plamami od d³ugiego spoczywania w glebie wyspy.
Wci¹¿ mo¿na by³o dostrzec mistrzostwo d³uta, szatê, która op³ywa³a cia³o
jak wodne wiry. Przytwierdzono ponownie jedn¹ z ma³ych stóp. By³em
w pomieszczeniu sam, szkicuj¹c pos¹g, kiedy na chwilê zajrza³ stra¿nik,
¿eby krzykn¹æ: „Nied³ugo zamykamy!” Spakowa³em wiêc przybory do
rysowania, a potem – nie zastanawiaj¹c siê nad konsekwencjami – pod-
szed³em do Nike po raz ostatni i schyli³em siê, by uca³owaæ jej stopê.
Stra¿nik pojawi³ siê w ci¹gu sekundy; zacz¹³ wrzeszczeæ, w³aœciwie wy-
ci¹gn¹³ mnie stamt¹d za ko³nierz. Nigdy nie wywalono mnie z baru, ale
tamtego dnia zosta³em wyrzucony z muzeum pilnowanego przez jednego
stra¿nika.

Podnios³em s³uchawkê i zadzwoni³em do Johna; uda³o mi siê go z³a-
paæ jeszcze w gabinecie.

– Co to by³ za obraz?
– Nie rozumiem.
– Obraz, który zaatakowa³ nasz pacjent, innymi s³owy: pan Oliver.
John wybuchn¹³ œmiechem.
– Wiesz, powiem ci szczerze, ¿e nie przysz³oby mi do g³owy o to spy-

taæ, ale napisali o tym w raporcie policyjnym. Leda. Jakiœ grecki mit. Tak
mi siê w ka¿dym razie wydaje. Napisali te¿, ¿e przedstawia³ nag¹ kobietê.

– Jeden z podbojów Zeusa – wyjaœni³em. – Dokonany pod postaci¹
³abêdzia. Kto to namalowa³?

– Daj spokój, czujê siê jak na zajêciach z historii sztuki. Omal ich nie
obla³em, tak przy okazji. Nie mam pojêcia, kto namalowa³ ten obraz. Po-
licjant dokonuj¹cy aresztowania te¿ tego nie wiedzia³.

– W porz¹dku, wracaj do pracy. Mi³ego dnia, John – powiedzia³em,
staraj¹c siê rozluŸniæ kark i jednoczeœnie przytrzymywaæ s³uchawkê.

– Mi³ego dnia, przyjacielu.



2

Marlow

Ju¿ drêczy mnie pragnienie, by zacz¹æ tê historiê ponownie od katego-
rycznego stwierdzenia, ¿e jest to historia prywatna. I nie tylko prywatna;
mam na myœli tak¿e to, ¿e w takim samym stopniu jak fakty w grê wcho-
dzi tu moja wyobraŸnia. Przez dziesiêæ lat porz¹dkowa³em swoje notatki,
a tak¿e myœli, dotycz¹ce tej sprawy; wyznajê, ¿e pocz¹tkowo rozwa¿a³em
napisanie artyku³u o Robercie Oliverze dla pisma psychiatrycznego, które
ceniê najwy¿ej i w którym publikowa³em ju¿ wczeœniej, ale kto chcia³by
og³aszaæ drukiem coœ, co mog³oby ostatecznie przekonaæ jego samego
o zawodowym kompromisie? ¯yjemy w epoce talk-show i monstrualnej
niedyskrecji, lecz nasza profesja jest szczególnie nieprzejednana w swym
milczeniu – ostro¿nym, legalistycznym, odpowiedzialnym. W najlep-
szym razie. Oczywiœcie zdarzaj¹ siê przypadki, kiedy m¹droœæ musi prze-
wa¿aæ nad zasadami; ka¿dy lekarz zna takie sytuacje. Podj¹³em odpo-
wiednie œrodki i zmieni³em wszystkie zwi¹zane z t¹ histori¹ nazwiska,
z w³asnym w³¹cznie, pomijaj¹c jedno imiê, niezwykle powszechne, ale
te¿ tak dla mnie piêkne, ¿e nie widzia³em nic z³ego w fakcie, i¿ zachowu-
jê orygina³.

Nie wychowywa³em siê w domu o tradycjach lekarskich – prawdê po-
wiedziawszy, moja matka by³a pierwsz¹ kobiet¹ pastorem w swej nie-
wielkiej kongregacji, a ja mia³em jedenaœcie lat, kiedy j¹ wyœwiêcono.
Mieszkaliœmy w najstarszej siedzibie w naszym mieœcie w stanie Connec-
ticut – w niskim drewnianym domu œliwkowego koloru, z podwórzem
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frontowym jak angielski cmentarz, gdzie o miejsce przy kamiennej œcie¿-
ce prowadz¹cej do drzwi wejœciowych walczy³y cisy, wierzby p³acz¹ce
i inne ¿a³obne drzewa.

Ka¿dego popo³udnia, o trzeciej piêtnaœcie, wraca³em do tego domu ze
szko³y, ci¹gn¹c za sob¹ tornister pe³en ksi¹¿ek i okruchów, pi³ek do bejs-
bolu i kredek. Matka otwiera³a drzwi, ubrana zwykle w niebiesk¹ spódni-
cê i sweter, a póŸniej w swój czarny strój z bia³¹ koloratk¹ – jeœli wczeœ-
niej odwiedza³a chorych, starszych, niedomagaj¹cych, którzy nie mogli
opuszczaæ domów, albo nowych grzeszników. By³em marudnym dziec-
kiem z wadami postawy, przepe³nionym chronicznym przekonaniem, ¿e
¿ycie nie wygl¹da tak, jak siê zapowiada³o, co stanowi³o powód rozczaro-
wania; ona ze swej strony by³a surow¹ matk¹ – surow¹, praw¹, weso³¹
i czu³¹. Kiedy zauwa¿y³a u mnie na doœæ wczesnym etapie talent do ryso-
wania i rzeŸbienia, zachêca³a mnie z milcz¹c¹ pewnoœci¹ siebie, bym go
rozwija³; robi³a to dzieñ za dniem, nigdy nie przesadzaj¹c z pochwa³ami
i jednoczeœnie nie pozwalaj¹c mi w¹tpiæ w sens moich wysi³ków. Ró¿ni-
liœmy siê od siebie pod ka¿dym wzglêdem, jak s¹dzê, i to od dnia, w któ-
rym siê urodzi³em. No i kochaliœmy siê zapamiêtale.

To dziwne, ale choæ matka umar³a doœæ m³odo – a mo¿e w³aœnie dlate-
go – stwierdzi³em, ¿e w œrednim wieku coraz bardziej siê do niej upodab-
niam. Przez lata by³em nie tyle samotny, ile po prostu nie¿onaty, choæ
w koñcu unormowa³em ten stan. Kobiety, które kocha³em, s¹ (albo by³y)
bez wyj¹tku takie jak ja w okresie dzieciñstwa – kapryœne, zmienne, in-
tryguj¹ce. W ich towarzystwie coraz bardziej zaczyna³em przypominaæ
matkê. Moja ¿ona nie jest tu wyj¹tkiem, ale pasujemy do siebie.

Zapewne w wyniku doœwiadczeñ z tymi kobietami i z ¿on¹, a tak¿e za-
wodowych, które ukazuj¹ mi ka¿dego dnia niewidoczn¹ stronê ludzkiego
umys³u, jego tragediê – ¿a³osny wp³yw œrodowiska, kaprysy genetyczne –
zdo³a³em rozbudziæ w sobie coœ w rodzaju skrupulatnej ¿yczliwoœci wo-
bec ¿ycia. ZaprzyjaŸniliœmy siê, ono i ja, kilka lat wczeœniej – nie jest to
mo¿e pe³na ekscytacji przyjaŸñ, do jakiej têskni³em jako dziecko, ale
pe³en wzajemnego zrozumienia rozejm, przyjemnoœæ, któr¹ odczuwam,
wracaj¹c codziennie do swojego mieszkania przy Kalorama Road. Zda-
rzaj¹ mi siê od czasu do czasu chwile – na przyk³ad gdy obieram po-
marañczê, a potem przenoszê j¹ z blatu szafki na stó³ kuchenny – kiedy
czujê niemal dojmuj¹ce zadowolenie, byæ mo¿e wywo³ane surowym,
czystym kolorem owocu.
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Doznawa³em tego jedynie w dzieciñstwie. Zak³ada siê z góry, ¿e dzie-
ci mog¹ cieszyæ siê wy³¹cznie drobnostkami, ale tak naprawdê pamiêtam,
¿e marzy³em tylko o czymœ wielkim, a potem to marzenie kurczy³o siê,
jedno zainteresowanie przechodzi³o w inne, a¿ w koñcu wszystkie moje
pragnienia skupi³y siê na biologii, chemii i studiach medycznych, wresz-
cie na odkrywaniu najdrobniejszych epizodów ¿ycia, neuronach, helisach
i wiruj¹cych atomach. Prawdê mówi¹c, nauczy³em siê dobrze rysowaæ
dziêki tym nieskoñczenie ma³ym kszta³tom i odcieniom w swoim labora-
torium biologicznym, nie zaœ dziêki czemuœ tak wielkiemu jak góry, lu-
dzie czy misy z owocami.

Teraz, jeœli marzê o czymœ znacz¹cym, to w zwi¹zku ze swoimi pa-
cjentami – by mogli w koñcu odczuæ tê powszedni¹ radoœæ, jak¹ daje
kuchnia i pomarañcza, wyci¹gniêcie nóg przed telewizorem, w którym
pokazywany jest film dokumentalny, czy te¿, jak sobie wyobra¿am, wiê-
ksz¹ przyjemnoœæ, na przyk³ad mo¿noœæ zachowania pracy, powrót do
rodziny po uwolnieniu siê od choroby psychicznej, dostrzeganie normal-
nego otoczenia pokoju, a nie straszliwego t³umu nieznanych twarzy. Jeœ-
li chodzi o siebie samego, nauczy³em siê marzyæ skromnie: liœæ, nowa
farba, mi¹¿sz pomarañczy i to, co tworzy piêkno mojej ¿ony – lœnie-
nie w k¹cikach jej oczu i ramiona z miêkkimi w³oskami, które b³yszcz¹
w œwietle lampy stoj¹cej w naszym salonie, kiedy tam siedzi i czyta.

Powiedzia³em, ¿e moje wychowanie nie przygotowa³o mnie do profe-
sji medycznej, ale nie jest to mo¿e takie dziwne, ¿e wybra³em tê, a nie
inn¹ jej dziedzinê. Matka i ojciec nie mieli w sobie ani odrobiny zapa-
³u naukowego, choæ ich osobista dyscyplina, przekazana mi za spraw¹
owsianki i czystych skarpet, z intensywnoœci¹ typow¹ dla rodziców ma-
j¹cych jedno dziecko, bardzo mi siê przyda³a, jeœli wzi¹æ pod uwagê ry-
gory biologii w college’u i jeszcze wiêksze na wydziale medycyny –
rigor mortis nocy spêdzanych bez reszty na studiowaniu i wkuwaniu na
pamiêæ, a tak¿e tych póŸniejszych, bezsennych, podczas dy¿urów szpital-
nych, kiedy to odczuwa³em wzglêdn¹ ulgê.

Marzy³em te¿, by zostaæ artyst¹, ale gdy nadszed³ czas wyboru kon-
kretnego zawodu, pracy na ca³e ¿ycie, zdecydowa³em siê na medycynê
i od razu wiedzia³em, ¿e zajmê siê psychiatri¹, która stanowi³a dla mnie
zarówno profesjê uzdrowicielsk¹, jak i najwa¿niejsz¹ naukê dotycz¹c¹
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ludzkiego doœwiadczenia. Prawdê mówi¹c, po ukoñczeniu college’u z³o-
¿y³em papiery w kilku szko³ach artystycznych i ku swemu zadowoleniu
zosta³em przyjêty do dwóch, i to niez³ych. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e
moja decyzja wiele mnie kosztowa³a, ¿e ¿yj¹cy we mnie artysta buntowa³
siê przeciwko takiej zmianie. W rzeczywistoœci czu³em, ¿e jako malarz
nie wniosê niczego szczególnego do spo³eczeñstwa, i w g³êbi serca ba³em
siê panicznie walki o byt, zwi¹zanej z takim ¿yciem. Psychiatria wyda-
wa³a siê prost¹ œcie¿k¹, która pozwala³a s³u¿yæ cierpi¹cemu œwiatu i jed-
noczeœnie malowaæ; wystarcza³a mi œwiadomoœæ, ¿e móg³bym byæ zawo-
dowym artyst¹, gdybym tylko chcia³.

Jak siê zorientowa³em, rodzice zastanawiali siê g³êboko nad moim
wyborem specjalizacji. Kiedy podczas jednej z naszych zamiejscowych
rozmów telefonicznych pod koniec tygodnia wspomnia³em im o swoich
zamiarach, po drugiej stronie zapad³o milczenie, jakby próbowali przetra-
wiæ los, który sobie szykowa³em, i powody, dla których podj¹³em tak¹
decyzjê. Po chwili matka, porównuj¹c w szczególny sposób swoje i moje
(przysz³e) pos³annictwo, zauwa¿y³a spokojnie, ¿e ka¿dy potrzebuje ko-
goœ, z kim móg³by porozmawiaæ; ojciec zaœ nadmieni³, ¿e demony mo¿na
wypêdzaæ z ludzi na ró¿ny sposób.

Tak naprawdê ojciec nie wierzy w diab³y; nie figuruj¹ one w jego no-
woczesnym i postêpowym powo³aniu. Lubi odwo³ywaæ siê do nich sar-
kastycznie, nawet teraz, w podesz³ym wieku; zag³êbia siê, potrz¹saj¹c
z niedowierzaniem g³ow¹, w dzie³a wczesnych kaznodziei Nowej Anglii,
takich jak Jonathan Edwards, albo w pisma œredniowiecznych teologów,
którzy tak¿e go fascynuj¹. Jest jak wielbiciel horrorów; czyta je, ponie-
wa¿ go denerwuj¹. Kiedy wspomina o „demonach”, „ogniu piekielnym”
i „grzechu”, to traktuje te pojêcia ironicznie, z pe³n¹ obrzydzenia fascyna-
cj¹. Parafianie, którzy wci¹¿ zagl¹daj¹ do jego gabinetu w naszym starym
domu (ojciec nigdy nie przejdzie na emeryturê), mog¹ liczyæ na g³êboko
wyrozumia³¹ interpretacjê swych w³asnych udrêk. Przyznaje, ¿e chocia¿
zajmuje siê duszami, a ja diagnozami, czynnikami œrodowiskowymi, ba-
daniami behawioralnymi i DNA, obaj d¹¿ymy do tego samego celu –
po³o¿enia kresu ludzkiej mêce.

Kiedy tak¿e matka zosta³a pastorem, nasze domostwo sta³o siê nie-
zwykle pracowite, ja zaœ znalaz³em mnóstwo czasu, by zajmowaæ siê
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