


PRZEŁOŻYŁA

Edyta Świerczyńska



w w w.w yd aw n ic t w o ko b iece.p l

Wydawnictwo Kobiece 
E-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl 

Pełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie  
www.wydawnictwokobiece.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
www.facebook.com/kobiece

TYTuŁ ORYginAŁu:
The Six. The Lives of the Mitford Sisters

Redaktor prowadząca: Aneta Bujno
Redakcja: Ewa Popielarz
Korekta: Justyna Yiğitler

Projekt okładki: Łukasz Werpachowski
Zdjęcie na okładce: The Mitford family, from „The Tatler”, 9th January 1935 (b&w photo), 

English Photographer (20th century) / The illustrated London news Picture Library, 
London, uK / Bridgeman images 
Skład: skladigrafika@gmail.com

Copyright © Laura Thompson 2015

Copyright © 2017 for Polish edition by Wydawnictwo Kobiece, 
an imprint of iLLuMinATiO Łukasz Kierus

Copyright © for Polish translation by Edyta Świerczyńska

Wszelkie prawa do polskiego przekładu i publikacji zastrzeżone. Powielanie i roz-
powszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki całości bądź fragmentów 
niniejszego dzieła bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody posiadacza tych 
praw jest zabronione.

Wydanie i
Białystok 2017

ISBN 978-83-65740-19-9



Fenomen sióstr Mitford  11

Część pierwsza  41

Część druga  137

Część trzecia  239

Część czwarta  325

Zakończenie  375

Przypisy oraz wybrane źródła  395

Podziękowania  407

Spis treści



Ukochanemu Louisowi 



Drzewo genealogiczne 
roDziny MitforDów

Algernon Bertram Mitford
pierwszy 

baron Redesdale
1837–1916

nancy
1904–1973

małż. wielm. 
Peter Rodd

Pamela
1907–1994

małż. 
Derek Jackson

Thomas
1909–1945

Diana
1910–2003

małż.
1. wielm. Bryan 

guinness
(późniejszy 

lord Moyne)
1905–1992

2. sir Oswald 
Mosley

1896–1980

Alexander 
Mosley

1938–2005

Max Mosley
1940–

Jonathan guinness
1930–

Desmond guinness
1931–

Lady Clementine Ogilvy
1854–1932

David
drugi baron 
Redesdale
1878–1958

małż.

małż.



Drzewo genealogiczne 
roDziny MitforDów

Thomas 
Bowles

1841?–1921

Jessica Evans 
gordon

1852–1887

Sydney 
Bowles

1880–1963

unity 
Valkyrie

1914–1948

Jessica Lucy
1917–1996

małż.

Deborah
1920–2014

małż.
lord Andrew 
Cavendish

(jedenasty książę 
Devonshire)
1920–2004

Lady Emma 
Cavendish 1943–

Peregrine 
Cavendish

(dwunasty książę 
Devonshire) 

1944–

Benjamin 
Treuhaft

1947–

nicholas 
Treuhaft

1944–1955

2. Robert 
Treuhaftlord
1912–2007

Constancia 
Romilly
1941–

Julia 
Romilly

1937–1938

1. Esmond 
Romilly

1918–1941

lady Sophia 
Cavendish 1957–

małż.





11

fenomen sióstr 
Mitford

W
eźmy sześć dziewcząt – wszystkie nieokiełznane indywi-
dualistki – i wypuśćmy je w świat w samym środku jednej 
z największych zawieruch politycznych w historii ludzko-

ści. Oto opowieść o siostrach Mitford, przypominająca eksperyment 
socjologiczny, którego wyniki wprawiłyby w osłupienie niejednego 
naukowca obdarzonego najbujniejszą nawet wyobraźnią. niemała 
część jego czaru wypływa z faktu, że nie sposób go powtórzyć. nigdy 
już nie urodzi się sześć takich dziewcząt, które wychowano by w taki 
właśnie sposób i w takich czasach.

Siostry Mitford przyszły na świat w samym sercu Anglii w latach 
1904–1920 jako potomkinie rodu, którego korzenie sięgały czasów 
sprzed podboju wyspy przez Wilhelma Zdobywcę. Jako córki drugiego 
lorda i lady Redesdale miały wyrosnąć na żony, matki i orędowniczki 
swojej klasy, kobiety z gatunku tych, co to pojawiają się na oficjalnych 
balach w niezbyt do nich pasującej satynie i przemierzają hrabstwo 
gloucestershire przyodziane w porządne tweedowe stroje. Coś z tego 
zasadniczego wychowania zostało w nich na zawsze: na łożu śmierci 
nancy Mitford wyznała, że oddałaby wszystko za jeszcze jeden dzień 
na polowaniu. Jednak minęło już wiele lat, od kiedy wielki świat za 
bramami Heythrop upomniał się o nancy i o pozostałe dziewczęta. 
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Tylko Pamela pozostawała w cieniu, sprawiając, że jej siostry ukazują 
się w jeszcze silniejszym świetle.

Przyklejone im etykietki można wyrecytować jak przydomki żon 
króla Henryka Viii: Pisarka, Włościanka, Faszystka, nazistka, Ko-
munistka i Księżna. Można deklamować ich minibiografie, wpraw-
ną ręką magika wyciągając niesamowite fakty z ich życia jak króliki 
z kapelusza.

nancy, która była samoukiem i nigdy nie opanowała zasad inter-
punkcji (Evelyn Waugh: „To nie jest najistotniejsze”), zyskała sławę jako 
pisarka, a stworzone przez nią w latach czterdziestych powieści Pogoń 
za miłością i Miłość w zimnym klimacie należą do ukochanych klasyków 
literatury angielskiej. Pamela ze swoją wiejską hodowlą kur i niebieski-
mi oczami była podziwiana przez młodego Johna Betjemana („Słodka 
Pamela, najbardziej sielska z sióstr”). Diana, największa piękność swo-
jego pokolenia, ze spokojem porzuciła socjetę i męża dla przywódcy 
Brytyjskiej unii Faszystów, sir Oswalda Mosleya. unity, poczęta w ka-
nadyjskim mieście o nazwie Swastika, została gorliwą nazistką i bliską 
towarzyszką Adolfa Hitlera. Jessica uciekła z kolegą komunistą, Esmon-
dem Romillym, siostrzeńcem (i rzekomym synem) Winstona Churchil-
la, po czym z dumą urządzała dom w robotniczej dzielnicy Rotherhithe.  
Deborah została kasztelanką Chatsworth House, przepysznej siedem-
nastowiecznej rezydencji rodu Devonshire, a swój gabinet zapełniła 
pamiątkami po Elvisie Presleyu.

Wszystkie te fakty zostały ujawnione szerszej publiczności w za-
lewie artykułów prasowych w 2014 roku, po śmierci „ostatniej Mit-
fordówny” – Deborah, choć części były znane już wcześniej. nie-
którzy być może mylili fakty, twierdząc, że faszystką była nancy, 
a komunistką unity, ale z grubsza mieli właściwy obraz poglądów 
politycznych sióstr. Równie znana była ich wspólna charakterystyka: 
typowa dla arystokracji żywiołowa beztroska, mimika i język. Siostry 
Mitford stworzyły osobliwy lingwistycznie mikroklimat, a panująca 
w nim niemalże infantylna mowa („Och, proooszę, współczuj mi”) 
słynie przede wszystkim z przydomków, które nadawały wszystkim 
dookoła, zwłaszcza sobie nawzajem, i które powstały jako prywatny 
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żart, po czym wypłynęły na szerokie światowe wody. i znowu nie-
którzy być może myśleli, że Kobietą była nazistka, a gąską Pisarka 
albo że grubcia to Włościanka, a Bobo Księżna1, jednakże panowało 
ogólne przeświadczenie, że tak właśnie zachowują się Mitfordówny. 
Wszystkie poznały Hitlera i wszystkie nazywały go Hittym, tudzież 
Herr Malarzem Pokojowym. Albo coś w tym guście.

na kilka lat przed jej śmiercią miałam okazję przeprowadzić wy-
wiad z ówczesną księżną Devonshire, a może po prostu Debo, jak 
zawsze o niej mówiono (choć nancy – czy wiedzieliście? – nazywała 
ją Dziewiątką, ze względu na jej szacowany wiek mentalny). 

Przyznała, że jest skonfundowana całym tym zamieszaniem wokół 
siebie i swoich sióstr. „Jeśli chodzi o ludzi, których tak wszystkie zaj-
mujemy, to jest to dla mnie wręcz zdumiewające. Ale wygląda na to, 
że rzeczywiście się nami interesują, z sobie tylko znanych powodów”. 
Jej siostra, Diana Mosley (gąska, Bodley, Struna, nardie), z którą 
również się spotkałam, przeszła do sedna: „Rodzina Mitfordów stała 
się okropnie nudnym tematem – powiedziała, śmiejąc się i potrząsając 
swoją wciąż piękną głową w bardzo mitfordowski sposób (niemalże 
bezgłośnie, tak jakby jej wesołość była zbyt wielka, by dało się ją 
wyrazić). – na śmierć nas zanudza!”.

Oczywiście teraz można by to samo powiedzieć o żonach Henryka 
Viii. Ach, nie! A historia z portretem Anny z Kleve pędzla Holbeina? 
Któż jej nie zna?!

Jednakże powszechna znajomość postaci sióstr bez wątpienia 
szkodzi ich historii. Życie unity Mitford powinno posłużyć za kan-
wę opery, a zamiast tego jej niesamowite i tragiczne losy stały się 
tematem chorych żartów („i wtedy ogłoszono przystąpienie do wojny, 
a ona się postrzeliła!”). Dzieje się tak, ponieważ poufałość nie tylko 
budzi znudzenie, ale także zabija znaczenie. A siostry były znaczącymi 
postaciami; w istocie wciąż nimi są. Ci, którzy pragną rozerwać na 
strzępy cukierkowy treliaż Mitfordiany – Farve, Muv, wielm. Sza-
fa2 – mogą mieć inne zdanie, i jestem w stanie ich zrozumieć, ale 
jednocześnie powiedziałabym im: spójrzcie świeżym okiem na to, 
co znajome, i poświęćcie temu chwilę uwagi. Te dziewczęta to cenne 
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eksponaty w Muzeum Angielskości. To, co sobą reprezentują, jest 
złożone, choć ich obraz cechuje niebiańska prostota. i czegokolwiek 
by nie sądzić o tym, co sobą reprezentowały, w istocie nie można 
uznać ich za nudne.

Jak wspomniałam, fenomen sióstr Mitford jest niepowtarzalny. 
natura tych dziewcząt w połączeniu z naturą ówczesnego świata – 
takiej konfiguracji już nigdy nie uda się odtworzyć.

Po pierwsze, Redesdale’owie zwyczajnie mieli dużo dzieci, a do-
kładnie siedmioro (Tom, ich jedyny syn urodzony w 1909 roku, jest 
zazwyczaj pomijany, choć był obdarzony przynajmniej tak samo sil-
ną i fascynującą osobowością jak jego siostry). następnie kwestia 
wychowania. Tom uczęszczał do Eton, ale dziewczęta kształciły się 
głównie w domu i zamieszkiwane przez rodzinę trzy rozległe wiejskie 
rezydencje – Batsford Park, Asthall Manor i Swinbrook House – za-
mieniły w plac zabaw dla swojej wyobraźni.

Każdy moment życia starannie wychowywanego współczesne-
go dziecka jest jego opiekunom dobrze znany (lekcja gry na oboju 
o szesnastej, test na alergię na gluten o szesnastej trzydzieści), a ono 
samo towarzyszy swoim rodzicom we wszystkich przestrzeniach dla 
dorosłych, od domowego salonu po Starbucks. natomiast siostry 
Mitford żyły we własnym świecie. Obdarzone swobodą, która dziś 
wydałaby się niemalże dzika. W sensie dosłownym miała ona swoje 
ograniczenia: dziewczęta nie opuszczały Szkocji, podróżowały w to-
warzystwie swojej niani i nie rozmawiały z wieloma osobami spoza 
rodziny, z wyjątkiem stajennych, guwernantek i gajowych. ich matka 
potrafiła być nieprzejednana, a ojciec rozpętywał gwałtowne burze 
z powodu naruszenia obowiązujących zasad. Jednak jeśliby spojrzeć 
głębiej, to dziewczęta cieszyły się niemal całkowitą swobodą, ponieważ 
tak naprawdę nic nie powstrzymywało ich od działania w zgodzie 
z własną naturą. Oczywiście na ile to było dobre, pozostaje kwestią 
sporną, ale to dzięki temu powstał fenomen sióstr Mitford.

Wędrowały po domu opętane obsesją na punkcie książek, miłości 
bądź zwierząt (nie ma fotografii, do której pozowałyby bez jakiegoś 
wspaniałego psa), z każdym dniem piękniejąc, rozwijając apetyt na 
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życie i doświadczając przewrotnego pobudzenia za sprawą bezdennej 
nudy. Rodzeństwo nie przebywało zawsze w komplecie – formowały 
się między nimi sojusze: Diana z Tomem, Jessica z unity, Deborah 
z Jessicą. Siostry nie grały w zsynchronizowanym sekstecie, z To-
mem jako doczepionym na dokładkę dyrektorem muzycznym, i nie 
bez znaczenia były tu różnice wieku. Mimo to – częściowo dlatego, 
że w okolicy nie było nikogo innego – rozpalały się nawzajem jak 
krzesiwo. W rodzinie uformowały się rywalizujące ze sobą systemy 
hierarchiczne, które przetrwały długie lata. Do samego końca, kiedy 
żyły już tylko Diana i Deborah, Mitfordówny pozostały splecione 
w sieci rywalizacji i sojuszów.

Trzeba przyznać, że ich zaskakująco silna – rzec by można: teatral-
na – indywidualność była częścią tego skomplikowanego koncertu na 
sześć par rąk. Twierdzenie, że Jessica została zatwardziałą komunistką 
dlatego, że unity, z którą była najbliżej, została zatwardziałą nazistką, 
byłoby skrajnym uproszczeniem. Tak samo zbyt płytko brzmi stwier-
dzenie, że unity została nazistką, ponieważ Diana, którą podziwiała 
i uwielbiała, została faszystką. Jednak tego typu osądy kryją w sobie 
ziarno prawdy.

gdyby te dziewczęta nie dorastały w takiej bliskości, rywalizując 
ze sobą i odsuwając się od siebie przy niecichnącym wtórze bitew-
nych werbli, nie stałyby się aż tak wyjątkowe. A gdyby nie żyły w tak 
osobliwych czasach, ich indywidualność – przynajmniej w niektórych 
przypadkach – znalazłaby inne drogi ujścia.

Siostry Mitford osiągnęły dojrzałość w epoce głębokich i, co być 
może ważniejsze, wysoce dramatycznych przemian. nancy zosta-
ła wprowadzona do towarzystwa 28 listopada 1922 roku. Okazją 
dla jej debiutu był bal urządzony w Asthall i opisany w rubryce 
towarzyskiej „Timesa” z szacunkiem należnym wyższym sferom 
(„Pośród przybyłych na bal znajdowała się hrabina Bathurst”), tak 
jakby epoka edwardiańska nigdy nie przeminęła. Przyjęcie na cześć 
najmłodszej z sióstr, Deborah, urządzono w londyńskiej rezydencji 
rodu 22 marca 1938 roku. Dziesięć dni wcześniej Adolf Hitler prze-
prowadził Anschluss Austrii, czyli przyłączenie tego kraju do Rzeszy.
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na przestrzeni szesnastu lat dzielących oba debiuty stronnictwa 
polityczne stały się jeszcze bardziej skrajne i otwarcie spolaryzowane. 
Komunizm i faszyzm zajmowały pozycje na przeciwległych krańcach 
światowej szachownicy jak ociężałe monolity. W porównaniu z nimi 
demokracja wydawała się słabym gońcem, owieczką beczącą o umiar 
w powojennej erze targanej wielkim kryzysem, masowym bezrobociem 
i widmem rewolucji październikowej w Rosji. naturalnie, w przeci-
wieństwie do Włoch, Hiszpanii i niemiec, Wielka Brytania nie zwró-
ciła się w stronę dyktatury, choć nie brakowało takich, którzy łaknęli 
iluzji, dogmatów i populizmu płynącego ze sloganów umieszczanych 
na plakatach politycznych. W roku 1920 powstała Komunistyczna 
Partia Wielkiej Brytanii, a trzy lata później – co nie było zaskocze-
niem – pojawiła się mała partia faszystowska, jako odpowiedź na 
unię socjalistów.

Tymczasem szereg kolejnych gabinetów, w głównej mierze krótko-
trwałych, borykał się z utrzymującym się kryzysem gospodarczym i to-
warzyszącym mu lękiem o stabilną przyszłość. Do tzw. listu Zinowiewa 
z 1924 roku, zawierającego rzekomą instrukcję od przewodniczącego 
Kominternu, w której nawołuje on do rozpoczęcia wojny klasowej, 
podchodzono z pełną powagą. Abstrahując od dyskusji nad prawdzi-
wością tego dokumentu, należy przyznać, że bolszewicka agentura 
była rzeczywiście opłacana, by siać niepokój. Jednak i bez tego nie 
brakowało realnych powodów do niezadowolenia.

Panowało nad wyraz wysokie bezrobocie, które w roku 1933 osiąg-
nęło poziom blisko trzech milionów niezatrudnionych obywateli. 
Pierwszy z sześciu Ogólnokrajowych Marszów głodu miał miejsce 
na kilka tygodni przed debiutem nancy. W 1926 roku zorganizowano 
strajk generalny, a dziesięć lat później tak zwaną Krucjatę w Jar-
row. W 1929 roku pierwszy premier z ramienia laburzystów, Ramsay 
MacDonald, powołał młodego i energicznego posła, Oswalda Mosleya, 
do zwalczenia problemu bezrobocia, ale Mosley poszedł własną drogą 
po tym, jak odrzucono jego radykalne (choć wcale nie niepopularne) 
idee. W 1931 roku powołał do życia nową Partię, a rok później Bry-
tyjską unię Faszystów.
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W niemczech, gdzie w 1931 roku panowało siedmiomilionowe 
bezrobocie i skrajna nędza, a powojenne niepokoje dojrzewały do wy-
buchu, wyklarował się jasny wybór między komunizmem a nazizmem. 
Po objęciu fotela kanclerza Hitler wypowiedział wojnę marksizmowi 
i przynajmniej z tego powodu był podziwiany w niektórych brytyjskich 
kręgach, tak jak Mussolini, gdy sięgał po władzę w 1922 roku. Pewni 
członkowie arystokracji całkiem otwarcie wyrażali chęć sprzymierze-
nia się z Hitlerem w jego walce; w 1936 roku Towarzystwo Przyjaźni 
Anglo-niemieckiej wydało uroczystą kolację na cześć ambasadora 
von Ribbentropa, na której gościli między innymi książę Wellington, 
lord Londonderry, a także lord i lady Redesdale. W tym samym roku 
lord Redesdale niemal bezkrytycznie wychwalał Hitlera w izbie Lor-
dów, atakując prasę za „rozdmuchiwanie kwestii traktowania Żydów 
przez nazistów”. następnie przeszedł do sedna sprawy: „Bez względu 
na to, co można by powiedzieć na temat niektórych detali w jego 
administracji, pewnym jest, że Herr Hitler uratował niemcy przed 
Czerwonymi”. Takie były poglądy arystokraty. Do pewnego stopnia 
podzielało je wielu zwyczajnych, acz zaniepokojonych Brytyjczyków 
obawiających się komunistycznego terroru bardziej, niż możemy to 
sobie dziś wyobrazić. Z drugiej strony w szerokich kręgach inteli-
gencji – składających się z ludzi podobnych do tych, których Stalin 
metodycznie likwidował – komunizm jawił się jako urzekająca wizja 
klarownej ideologii, a także zapora przed faszyzmem. Fakt, że te dwie, 
tak przeciwstawne ideologie były w gruncie rzeczy zdumiewająco do 
siebie podobne, zauważało wielu, w tym nancy i Deborah Mitford. 

Ale taka trzeźwość myślenia nie współgrała z duchem lat trzydzie-
stych. Oczekiwano polityki gestów, bezkompromisowych afiliacji, 
rozwiązań na bazie teorii zamiast rozchwianych prawd o naturze 
ludzkiej. Młodzi ludzie zawsze chętnie odpowiadają na zew ekstre-
mizmu; nie oparły mu się także Diana, Jessica i unity.

To, co zrobiły, było niezwykłe. i ponownie okazuje się, że poufałość 
tłumi doniosłość czynów, ale przystańmy i zastanówmy się nad tym 
zagadnieniem. Siostry nie były jedynymi bystrymi i ładnymi dziew-
czętami, które flirtowały z ówczesnym ekstremizmem (ich kuzynka, 
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Clementine Mitford, dała się na chwilę porwać dreszczykowi emocji 
i założyła kamasze), jednak w ich przypadku na flircie się nie skoń-
czyło – dziewczęta wcieliły swoje przekonania w życie. W 1952 roku 
Deborah pisała o Jessice: „Ta jej przeklęta sprawa tak mocno odcisnęła 
się na jej osobowości, że stała się jej częścią, o której nie potrafi zapo-
mnieć”. Czy można sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach postacie 
odpowiadające tamtym siostrom? Dziewiętnastoletnia Jessica Mitford 
uciekająca z islamskim fundamentalistą? nie, dziewczyna z tej klasy 
społecznej może najwyżej przez chwilę interesować się „aktywizmem” 
polegającym na machaniu flagą przeciwników szczelinowania w Sussex 
(gdzie jej rodzice mają dom) albo na romansowaniu z seksownym wro-
giem kapitalizmu (który chodził do szkoły z jej bratem). Po prawdzie 
Esmond Romilly, z którym Jessica uciekła, był kuzynem rodzeństwa 
Mitford i absolwentem szkoły w Wellington, a Jessica, jak opisała to 
nancy w fabularyzowanej wersji tej historii, „została mu przedstawiona 
i znała jego nazwisko”. Jednak gdy zniknęła w 1937 roku – rzekomo 
pojechała w odwiedziny do przyjaciół w Dieppe, do którego nigdy nie 
dotarła – jej rodzicom niebo zwaliło się na głowy. Przez dwa tygodnie 
nie wiedzieli, czy żyje, i dyżurowali przy telefonie, czekając na jakikol-
wiek znak. Po odprowadzeniu córki na Victoria Station lord Redesdale 
nigdy już jej nie zobaczył. gdy wreszcie przyszły wieści o miejscu jej 
pobytu, miał powiedzieć: „Jest gorzej, niż myślałem. Wyszła za Es-
monda Romilly’ego”, ale nawet jeśli rzeczywiście tak powiedział, to 
bynajmniej nie to miał na myśli. Szok spowodowany tym, co zrobiła 
Jessica – bezduszna łatwość, z jaką wyrzekła się swojego dotychcza-
sowego życia – był czymś, czego jej rodzice nigdy nie zdołali przeboleć 
(choć najgorsze miało dopiero nadejść). „Po Twoim nagłym zniknięciu 
prawie oszalałam z rozpaczy” – pisała do niej lady Redesdale, a w liście 
do Deborah dodała: „To było najgorsze, co mnie w życiu spotkało”.

Czterdzieści lat po tamtych wydarzeniach Jessica napisała do De-
borah, że była „b. zdumiona”, iż stała się przyczyną takiego cierpienia 
matki, ale ton jej listu był defensywny i niezbyt przekonujący. Sęk 
w tym, że w 1937 roku Jessica nie bardzo dbała, czy kogoś krzywdzi. 
Taką właśnie siłę ma ekstremizm ucieleśniony w człowieku – jeden 
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mężczyzna był w stanie skłonić ją do ucieczki. To właśnie ekstremizm 
jest odpowiedzialny za bezwarunkową determinację, z jaką wszystko 
inne bywa niekiedy natychmiast porzucane.

Zazwyczaj zwolennikami rady kalnych ideologii zostają rozgory-
czeni mężczyźni, choć i dziewczęta zasilają ich szeregi. Ale siostry 
Mitford? Te wytworne istoty, które na polowania jeździły w damskich 
siodłach, które prezentowano na dworze, które tańczyły w londyń-
skich rezydencjach wielkich rodów? Społeczeństwo ma w zwyczaju 
mówić o młodych buntownikach, że nie mają nic do stracenia. nie 
zawsze jest to zgodne z prawdą, ale z pewnością wielu miało mniej 
do stracenia niż Mitfordówny. One ryzykowały wszystkim. Były gład-
kolicymi córami przywileju. nie były też na tyle głupie, by nie wie-
dzieć, co czynią: Jessica miała umysł ostry jak brzytwa, a dla Deborah 
synonimem lekkiej lektury była twórczość goethego (w prezencie 
ślubnym od doktora goebbelsa otrzymała oprawione w różową cie-
lęcą skórę dzieła zebrane tego poety). Również Jessicę można uznać 
za ładną, żywiołową i według wszystkich źródeł – czarującą, Diana 
zaś, piękna niczym bogini, miała ubóstwiającego ją męża i dwóch 
synków, słowem – wiodła życie jak z obrazka z Belgravii. unity, jak 
to później określiła Deborah, zawsze stanowiła „niepasujący element 
układanki”; jednak i ona była bystra, urodziwa i, pomimo swojej 
niekiedy drażniącej ekscentryczności, popularna.

naturalnie to czysta głupota młodości zrobiła swoje. „Führer 
dwukrotnie wpadł w niemałą furię. […] To było cudowne” – oto 
typowy ustęp z listów unity, które sprawiają wrażenie, jakby Hitler 
był Mickiem Jaggerem, a ona jego ulubioną groupie w okolicach 1966 
roku. Ale było coś jeszcze. Coś w tych młodych kobietach zareagowa-
ło na ówczesną ciemną stronę mocy. Pod słoneczną mitfordowską 
żywiołowością krążył silny strumień ciemnej krwi. To pragnienie 
agresji i stanowczości zawierało w sobie pierwiastek erotyzmu i było 
w oczywisty sposób związane z poszczególnymi mężczyznami, którzy 
stanęli na drodze sióstr, ale skrywała się za tym jeszcze inna tajem-
nicza siła: ekstremizm wyzwala w człowieku pełnię jego pierwotnej 
natury.
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W jaki dokładnie sposób i dlaczego dziewczęta wybrały takie, a nie 
inne ścieżki, będzie przedmiotem późniejszej analizy. Punktem za-
palnym była głęboka, złożona namiętność, jaką Diana zapałała do sir 
Oswalda Mosleya, choć także wcześniej znalazła się pod wpływem 
germańskich sympatii swoich przodków. W kontekście epoki i stosun-
ków panujących w rodzinie ich wybory wydają się prawie zrozumiałe, 
a jednocześnie pozostają niemalże nieprawdopodobne. „Jakie my 
życie prowadzimy” – ironicznym i niedowierzającym tonem pisała 
do matki nancy w 1940 roku.

Ona akurat nie rzuciła się bez namysłu na głęboką wodę ekstre-
mizmu. Przyjaciółka rodziny, Violet Hammersley, napisała kiedyś do 
niej: „Wy, Mitfordówny, lubicie dyktatorów”, ale było to tylko po czę-
ści prawdą. Pamela poślubiła sympatyka faszyzmu i poznała Hitlera 
(„przypomina rolnika w starym brązowym garniturze”), a jednak jej 
zachowaniu daleko było do wybryków Diany i unity. Tak jak i zacho-
waniu Deborah, która tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej 
spędziła cały miesiąc w gościnie w jednej z wiejskich posiadłości, 
gdzie fetowano wyścigi w Yorku. nancy pomagała republikańskim 
uchodźcom podczas wojny domowej w Hiszpanii, a następnie wróciła 
do domu i z patriotycznych pobudek rzuciła się w wir pracy na rzecz 
ogarniętej pożogą wojenną ojczyzny.

Jednakże nie da się ukryć, że pod względem aktywności politycznej 
dziewczęta łączył pewien czynnik. nie chodziło zwyczajnie o to, co 
robiły; chodziło o to, jak to robiły, a działały z ukrytą pod słodkim 
uśmiechem żelazną determinacją, która jest bezsprzecznie charak-
terystyczna dla sióstr Mitford. Cechowała je naturalna i swobodna 
bezwstydność, niekoniecznie jawna, mimo że unity tak bardzo za-
kochała się w nazizmie. Trafniejszym określeniem byłby zapewne 
termin: „wolne od wstydu”. ich pewność siebie nosiła rys niefrasob-
liwości i nieugiętości. Bez względu na przedmiot zainteresowania 
ich frazeologizmy na zawsze pozostały w pokoju dziecięcym. istniał 
osobliwy dysonans między sposobem wyrażania się dziewcząt („słodki 
Hitler”, „rozkoszny Lenin”), a tym, co robiły w rzeczywistości. Aneg-
dota o Jessice i unity dzielących pokój na pół i dekorujących jedną 
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jego część młotami i sierpami, a drugą swastykami całkiem celnie 
podsumowuje stosunek sióstr Mitford do polityki. W tym, co robi-
ły, były do szpiku kości szczere, ale też łaknęły uwagi, popisując się 
przed nianią.

niekoniecznie zabiegały o rozgłos – tego niepochlebnego i tak 
zyskały w olbrzymich ilościach – choć się go nie bały. Jako wnuczki 
dwóch lubiących się popisywać dziadków po części miały to w ge-
nach, ale również one same, ich natura, szerokie spektrum urody, 
którą prezentowały, fakt, że było ich aż sześć – wszystko to niebywale 
spotęgowało przytłaczający efekt, jaki wywierały.

Ze swoim wyglądem siostry Mitford nigdzie nie mogły przejść nie-
zauważone. W ich naturze nie leżało pozostawanie w cieniu. Ciągnęło 
je do blasku reflektorów, pragnęły tańczyć w ich świetle. „Któż będzie 
was oglądał?” – powtarzała im niania, ale wrodzone dążenie wyższych 
klas do usuwania się w cień, lęk przed wulgarnością nie leżały w ich 
naturze. nancy nie była zwyczajną pisarką, była „autorką-celebrytką” 
(Evelyn Waugh: „W zeszłym tygodniu widziałem się z Debo. Czuję się 
w obowiązku poinformować Cię, że rozgłasza o Tobie bardzo krzyw-
dzące plotki, jakobyś pozwoliła telewizji się sfotografować”3). Całkiem 
chętnie pojawiała się w sferze publicznej, pisując wysoce subiektywne 
felietony do „Sunday Timesa”, współpracując przy tworzeniu nieco 
tandetnej muzycznej adaptacji Pogoni za miłością4, a w późniejszym 
okresie także przy planowanym serialu komediowym iTV osnutym 
na kanwie losów sióstr Mitford5. Jako księżna Devonshire Deborah 
udzieliła licznych wywiadów i być może bawiła ją łatwość, z jaką skła-
niała dziennikarzy, by jedli jej z ręki („Jak ktokolwiek mógłby się jej 
oprzeć?”6). Diana, choć musiała wiedzieć, że sama prosi się o kłopoty, 
w 1989 roku pojawiła się w audycji radiowej Czwórki pod tytułem 
Przeboje z bezludnej wyspy. Jak można się było domyślić, opinia 
publiczna zareagowała na to wystąpienie oburzeniem. Jednak tuż za 
skłonnością sióstr Mitford do populizmu szedł całkowity brak zainte-
resowania tym, co pomyślą o nich ludzie. gdyby kiedykolwiek dane 
im było używać Twittera, co nie wcale takie niedorzeczne (z łatwością 
można sobie wyobrazić tweetującą Jessicę), tarzałyby się ze śmiechu, 
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czytając obraźliwe wpisy opatrzone hasztagiem #wyniosłasuka. Były 
zarówno twarde, jak i beztroskie. gdy w 1943 roku Diana i jej mąż 
zostali osadzeni w areszcie domowym, rezydencję otoczyła chmara 
reporterów, zmuszając ich do zamknięcia się w środku i zasunięcia 
zasłon. „Wolę być nami niż nimi – pisała Diana – w tak nieprzyjemną 
pogodę”. Kiedy w 1955 roku nancy napisała traktat klasowy pod tytu-
łem Angielska arystokracja7, wprowadzając słynny podział językowy 
na „u” (klasa wyższa) i „nie-u” – patrz: czystopis versus brudnopis 
– rozwścieczone reakcje na tę publikację nie zrobiły na niej żadnego 
wrażenia. „Kim pani w ogóle jest?” – pytał jeden z czytelników. Jej 
odpowiedź: „Tak trudno odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę!”.

Snobizm, płytkość, głupota, cudzołóstwo, niesmaczne zachowanie 
– siostry Mitford oskarżano o wszystkie te zbrodnie, a one na każdą 
krytykę uśmiechały się pogodnie, odparowując w bezpośredni i pro-
stolinijny sposób, który tak bezbłędnie potrafi rozbroić przeciwnika.

Diana hołdowała zasadzie: „Za nic nie przepraszaj, niczego nie 
wyjaśniaj”, w niezrównanym stopniu. Trudno wymienić drugą osobę 
tak całkowicie obojętną na opinię publiczną. „Jak wiesz, bycie znie-
nawidzoną nie ma dla mnie absolutnie żadnego znaczenia” – pisała 
do Deborah w 2001 roku. „Bardzo go podziwiałam” – powiedziała 
o Hitlerze w Przebojach z bezludnej wyspy. „Mój mąż był niesa-
mowicie mądrym człowiekiem” – oznajmiła w rozmowie ze mną, 
przybierając swój zwyczajowy, spokojny i kojący ton. Bez wątpie-
nia słusznie zauważono8, że potrafi mówić jedynie to, co uważa za 
prawdę. Takie podejście upraszczało jej życie, a zarazem bardzo je 
komplikowało. Wzbraniała się przed próbami oczyszczenia się ze 
stawianych jej zarzutów. Mogła zrzucić winę na okoliczności, mogła 
powiedzieć, że ją poniosło i dopiero teraz widzi wszystko w innym 
świetle, ale nie zrobiła tego. Cokolwiek by o niej nie myśleć, trze-
ba jej oddać, że jedna kobieta na milion umie tak wytrwale bronić 
swoich racji. Pisywała artykuły, które ze stoicką siłą przekonywania 
kwestionowały arbitralne stwierdzenia takie jak absolutna słuszność 
prowadzenia wojny z niemcami bądź skończone zepsucie rządów 
Vichy. Opisywała dyktaturę Hitlera jako „straszną kartę historii”, ale 
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wzbraniała się przed retrospektywną wiwisekcją przyjaźni, jaka ją 
z nim łączyła, zaś jej lojalność wobec sir Oswalda Mosleya była tak 
niewzruszona, że niemalże wymykała się rozumowi, jakby pocho-
dziła z jakiejś legendy. i rzeczywiście, mając w pamięci jej uśmiech 
Sfinksa i siłę spokoju, można pokusić się o stwierdzenie, że w Dia-
nie było coś mitycznego. nawet jej siostry nie wiedziały, co o niej 
myśleć. Jej przekonania polityczne nie wpływały na niesamowitą, 
wolną od uprzedzeń dobroduszność, jaką okazywała w każdej innej 
sferze życia. Jej niesłabnąca potrzeba śmiechu nie przeszkadzała 
jej zachować wierności wobec śmiertelnie niebezpiecznej ideologii. 
Diana pozostała zagadką w dużo większym stopniu niż Jessica czy 
unity, na które miała tak wielki wpływ. W istocie należała być może 
do najbardziej tajemniczych kobiet w dziejach świata. gdy ludzie 
mówią o „siostrach Mitford”, tak naprawdę mają na myśli ją i nancy, 
a to dlatego, że bez tych dwóch indywidualnych postaci nigdy nie 
poznalibyśmy czaru Wielkiej Szóstki.

Diana reprezentuje tajemniczą i nieustępliwą stronę sióstr Mitford. 
nancy – ich narowisty urok, przepyszną trywialność, używanie 

żartów jako narzędzia oporu („Zawsze jest się z czego pośmiać” – pi-
sała w jednym z listów, umierając na raka). Takie rozróżnienie byłoby 
jednak uproszczeniem, ponieważ podwójnej natury sióstr Mitford nie 
sposób rozłożyć na czynniki pierwsze: to właśnie w sprzecznościach 
leży istota ich fenomenu.

* * *

Przymiotnika „mitfordowski” nie znajdziemy w słowniku, ale podob-
nie jak „dickensowski” czy „proustowski” ma on szczególne znaczenie. 
Znaczenie rozumiane przez tych, którzy, mimo że mogą wiedzieć 
niewiele o życiu sióstr, przyswoili sobie ich ogólny obraz.

Powód takiego stanu rzeczy jest w gruncie rzeczy prosty. Elemen-
ty, które składają się na fenomen sióstr Mitford, są liczne, złożone 
i sprzeczne, ale tak naprawdę liczy się to, że został on zapakowany 
w piękny papier, obwiązany wstążką i z uśmiechem sprzedany – przez 
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nancy. To ona dała początek „siostrom Mitford”, które powołała do 
życia w 1945 roku na kartach Pogoni za miłością. Od tamtej pory 
właśnie nancy – a później i Jessica ze swoją autobiografią Hons and 
rebels – pielęgnowała obraz sióstr Mitford, aż stał się synonimem 
arystokratycznego uroku, dostępnego, acz nietykalnego, i śmiertelnie 
uzależniającego, jak narkotyk.

i bez nancy każda z sióstr cieszyłaby się swoją sławą, na czele 
z unity, jednak ich znaczenie en masse, zarówno dla kultury, jak 
i dla społeczeństwa, zostało zapoczątkowane właśnie przez najstar-
szą Mitfordównę. niekoniecznie najzdolniejsza z całej szóstki – tu 
brylowała Diana – ale odznaczająca się inteligencją nancy zrobiła 
przegląd danego im wychowania, ujęła je w swoje śliczne małe dłonie 
i wymodelowała, tworząc prawdziwe dzieło sztuki. Pisząc Pogoń za 
miłością – to tchnienie rodzinnej historii, w której precyzja wspo-
mnień rozmywa się w mgle wiecznej niepamięci – nancy wykreowała 
prawdziwy, namacalny świat. Tak bardzo wczuła się w tę powieść, 
że zawarła w niej znacznie więcej, niż sama mogła się spodziewać 
po krótkim, trzymiesięcznym okresie jej pisania. Pogoń za miłością 
zamyka na swoich kartach genezę mitu sióstr Mitford. A mit sióstr 
Mitford zamyka w sobie przede wszystkim obraz Anglii.

Aby dobrze zrozumieć siostry, trzeba udać się do Cotswolds, gdzie 
dorastały, i do przyległych wsi Asthall i Swinbrook, które niegdyś 
należały do włości ich ojca. Cztery z sióstr – nancy, unity, Diana 
i Pamela – są pochowane na dziedzińcu kościoła St Mary’s w Swin-
brook. najbardziej uderzające w miejscu ich wiecznego spoczynku 
są jego skromność, wtopienie w krajobraz i bijąca od niego spokoj-
na akceptacja śmierci i przemijającego czasu, a także kontrast, jaki 
stanowi dla rozszalałego świata, w którym żyły siostry, odciskając 
na nim swoje piętno. na nagrobku unity wyryto inskrypcję: „nie 
mów, to walka daremna”; to bardzo poruszające słowa, zwłaszcza 
na tym spokojnym skrawku zieleni, gdzie panuje niezmącona cisza, 
przerywana jedynie nieśmiałym, acz wirtuozerskim śpiewem pta-
ków i dźwiękami hymnu dobiegającego z angielskiego kościółka. To 
właśnie tu krótkie, zbłąkane życie unity traci całe swoje znaczenie.




