
Maureen Lee jest autorka powieści „Matka Pearl”. Głównymi bohaterami 

powieści są: Amy, Pearl i Barney Patterson, Catherine Burns, Charles i Marion Curran. 

Nie bez znaczenia są też role: Leo i Elizabeth Patterson, Garego i Roba Finnegan.  

Na molo w Southport spotyka się czwórka młodych ludzi: bracia Barney i Harry 

oraz dwie przyjaciółki – Amy i Cathy. Barney studiował filozofię klasyczną, a dziś,  

a więc w 1939 roku planuje pójść do wojska, by walczyć za Ojczyznę. Harry pracuje  

w fabryce ojca produkującej instrumenty i sprzęt medyczny. Amy i Barney pokochali 

się od pierwszego wejrzenia. W dniu 18 urodzin Amy wzięli cichy ślub. Barney zaciąga 

się do wojska. Amy „została z połową życia i nie miała innego wyjścia, jak się z tym 

pogodzić, podobnie jak tysiące kobiet, których mężowie zostali  powołani do wojska, 

by walczyć”. Dowiaduje się, że jest w ciąży, powiadamia o tym swoją teściową, 

Elizabeth, która jest irlandzką protestantką, nienawidzącą katolików. Po wybiegnięciu 

z jej domu, następuje tragedia dla przyszłej młodej matki. Na ratunek przychodzi teść, 

Leo. Dzięki niemu dochodzi do siebie. Znajduje pracę jako Naczelnik stacji Pond 

Wood. Stację zbombardowano. W tym czasie Barney został jeńcem wojennym  

– o miejscu pobytu poinformowano Amy za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Po 5 

latach Barney wrócił do domu. Amy urodziła śliczną córeczkę, Pearl. Relacje  

z teściową były poprawne, a z teściem przyjazne i rodzinne. Pearl rosła. Była 

świadkiem wielu kłótni rodziców i oskarżeń kierowanych przez ojca pod adresem 

matki. Barney oddalał się od Amy. Oskarżał ją o romans z innymi mężczyznami,  

a także z własnym teściem. Nieszczęśliwy splot wydarzeń sprawił, że Barney ginie we 

własnym domu. Nie ma świadków, poza uczestnikami zajścia.  

Problemem poruszanym  w powieści jest wpływ bestialskich działań wojennych 

na psychikę jej uczestników. Wojna zmienia człowieka. Barney staje się milczący  

i podejrzliwy.  

Innym problemem jest fanatyzm religijny, który potrafi zaślepić trzeźwe 

myślenie i ocenę postępowania drugiego człowieka.  

Autorka pokazuje jak zachowanie każdej matki i jej miłość zmierza  do 

uszczęśliwienia dziecka za wszelką cenę. Bierze na siebie odpowiedzialności za czyny 

własnego potomka. Nie darmo się mówi, że miłość matki jest bezgraniczna.  

Serdecznie polecam przeczytanie tej wyjątkowej powieści. Styl pisarki tej 

autorki zaintrygował mnie do przeczytania innych jej powieści. 

 

K.J. 


