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IZ A B EL A  CU RY Ł ŁO - K L AG

Nawiedzone miasto i wojna,  

która się nie kończy  Noonday Pat Barker

Po kilkunastu latach od opublikowania trylogii Odrodzenie1, która przy-
niosła jej międzynarodowy rozgłos, Pat Barker zdecydowała się powró-
cić do tematyki dwóch wojen światowych. Jej najnowszy cykl powieści, 
obejmujący Life Class (2007), Toby’s Room (2012) i Noonday (2015), opi-
suje losy trójki artystów: Elinor Brooke, Kita Neville’a i Paula Tarranta2, 
którzy w pierwszej dekadzie XX wieku rozpoczynają studia w słynnej lon-
dyńskiej Slade School of Drawing, Painting and Sculpture, nazywanej po-
tocznie „The Slade”. Relacje między bohaterami komplikują się w związku 
z wybuchem Wielkiej Wojny, a nierozwiązane kryzysy pozostają utajone, 
aby na nowo rozgorzeć w „południe” życia (stąd tytuł trzeciej książki), 
które zbiega się z bombardowaniami Londynu podczas blitzu we wrześ-
niu 1940 roku. Sytuacja długotrwale straumatyzowanego pokolenia po-
strzegana jest przez Barker w szerszej perspektywie, przywodzącej na 
myśl koncepcje historii, według których dwie wojny światowe należy trak-
tować jako całość, wprawdzie przedzieloną interwałem międzywojnia, 
ale powiązaną wyraźnym ciągiem przyczynowo-skutkowym3. Trylogia 

1 Odrodzenie (Regeneration 1991, wyd. pol. 1998), The Eye in the Door (1993), The Ghost 
Road (1995).

2 Konstrukcja każdej z tych postaci jest luźno oparta na biografii autentycznych artystów 
należących, według opinii nauczyciela rysunku Henry’ego Tonksa, do tzw. „drugiego 
i ostatniego przesilenia talentu w Slade” (ang. Slade’s second and last crisis of brilliance) 
(Haycock 2009: 3); do pierwszej generacji utalentowanych artystów zaliczali się m.in. 
Augustus John i Wyndham Lewis. Swobodnie traktując historyczne prototypy, Barker 
stworzyła postać Elinor Brooke, wykorzystując biografię Dory Carrington. Paul Tar-
rant wydaje się mieszanką cech Paula Nasha i Marka Gertlera, a Kit Neville częściowo 
przypomina C.R.W. Nevinsona. 

3 Przyczyn II wojny światowej upatruje się w postanowieniach traktatu wersalskiego, co 
według niektórych historyków, takich jak na przykład Eric Hobsbawm i Niall Ferguson, 
pozwala interpretować konflikt 1939–1945 jako kontynuację Wielkiej Wojny (Hobs-
bawm 1994; Ferguson 2006).



Iz
ab

el
a 

C
u

ry
łł

o
-K

la
g

208

dotyczy niezabliźnionych ran z przeszłości, która, zamiast przeminąć, 
trwa w nieustannie narzucających się wspomnieniach, wzmocniona kosz-
marem kolejnej niszczycielskiej fali historii. Oprócz poruszających obra-
zów rzeczywistości wojennej, do których Barker zdążyła już przyzwyczaić 
swoje czytelniczki i czytelników, w jej najnowszej książce znajdujemy re-
fleksję nad różnymi wymiarami istnienia, a także nad rozkwitem spiry-
tyzmu w pierwszych dekadach XX wieku. Z pozoru rozsądni, nowocześni 
i sceptyczni bohaterowie powieści obcują z duchami, które mimo że prze-
ważnie są wytworem ich psychiki, stanowią istotny aspekt postrzegania 
przez nich rzeczywistości. Jak wiele książek Barker, także trylogia Life 
Class doskonale poddaje się odczytaniu z perspektywy widmontologicz-
nej4. Cały cykl osnuty jest wokół koncepcji traumatycznego nawiedzenia, 
melancholijnego powracania do wspomnień, odmieniania teraźniejszo-
ści przez urazy odniesione w czasie minionym. W Noonday i Toby’s Room 
odnajdujemy motyw źle przeżytej żałoby, skomplikowanej dodatkowo 
przez tajemnicę kazirodczej miłości – obie te sprawy przez swoje niedo-
mknięcie rzutują na całe dorosłe życie głównej bohaterki, Elinor Brooke, 
oraz dwóch zakochanych w niej mężczyzn. Widmontologiczny potencjał 
cyklu powieściowego Life Class objawia się również w intertekstualnych 
nawiązaniach do literatury modernistycznej, jak gdyby poprzez widmo-
we naśladowanie głosów artystów poprzedniej epoki Barker próbowała 
dookreślić swoją tożsamość twórczą5. Cały projekt wydaje się ukłonem 
w stronę przeszłości, wielowymiarową rozmową z duchami, które miały 
dla twórczości pisarki fundamentalne znaczenie.

Wykroczenie poza realistyczny opis zdarzeń nadaje trylogii wymiar 
osobisty – być może fakt, że w trakcie pracy nad drugim i trzecim tomem 
Barker przeżywała żałobę po mężu, szczególnie uwrażliwił ją na kwestię 

4 Koncepcja widmontologii (hantologie), zaproponowana przez Jacques’a Derridę w 1993 
roku w książce Widma Marksa (wyd. pol. 2016), postrzega kulturę nowoczesną jako ska-
żoną widmami powracającymi nieustannie z przeszłości. To, co minione, odległe i rze-
komo dawno zakończone, rzutuje na teraźniejszość, destabilizując ją swoim spektral-
nym promieniowaniem. Idee Derridy zostały podjęte przez badaczy literatury, którzy 
analizują teksty pod kątem tego, co w nich niedopowiedziane, przemilczane, a jednak, 
paradoksalnie, obecne. Zaczęto również zwracać większą uwagę na intertekstualność 
wszelkich utworów literackich, nawiedzonych przez cienie innych dzieł i przeniknię-
tych głosami różnych autorów. Eksplikację koncepcji widmontologicznych można zna-
leźć między innymi w książce Andrzeja Marca Widmontologia. Teoria filozoficzna i prak-
tyka artystyczna ponowoczesności (2015).

5 O niedomkniętym projekcie modernistycznym i jego współczesnych przetworzeniach 
interesująco pisze Katarzyna Więckowska w artykule dotyczącym twórczości Graha-
ma Swifta, opublikowanym w specjalnym, widmontologicznym numerze czasopisma 
„Avant. Trends in Interdiciplinary Studies” (Więckowska 2017: 188).
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głębokiego odczuwania czyjejś nieobecności. Jednocześnie przez umiej-
scowienie akcji trzeciej książki cyklu podczas trwania II wojny światowej 
autorka niejako powraca do własnych korzeni, do czasów bezpośrednio 
poprzedzających jej przyjście na świat, a więc takich, które niemalże zna-
ła z autopsji. Dzieciństwo urodzonej w 1943 roku pisarki upływało w cie-
niu niedawnych katastrof historycznych: żyło się skromnie, odczuwalne 
były skutki ekonomicznej zapaści. Mimo że starano się nie rozmawiać 
o wojnach, ich ślady dawały się łatwo zauważyć: „przeszłość nie przemi-
jała, nie była nawet przeszłością”6 (zob. Frostrup 2015). Trauma miała 
charakter transgeneracyjny, a Barker, która odrabiała lekcje historii na 
różne sposoby, najpierw podejmując studia w tej dziedzinie na London 
School of Economics, a później opisując doświadczenie poprzedzających 
ją pokoleń w twórczości literackiej, można uznać za przykład strażniczki 
pamięci zapośredniczonej7. Mężczyźni w rodzinie pisarki byli weterana-
mi wojen. Ojczym przeżył atak gazowy, przez co cierpiał na zaburzenia 
mowy; drugi mąż babki miał w boku głęboką bliznę po ranie od bagnetu. 
W domu brakowało ojca. Małej Pat tłumaczono, że zginął na wojnie, ale 
prawda, odkryta po latach, okazała się bardziej skomplikowana: pisarka 
jest owocem przypadkowego romansu, którym jej matka, która w latach 
40. pełniła służbę w pomocniczej formacji Royal Navy (WRNS), „pożeg-
nała” żałobę po miłości jej życia, poległym marynarzu (zob. Fraser 2008). 
Określając siebie jako dziecko wojny (zob. Frostrup 2015), Barker wspo-
mina w wywiadach, że nie wiedząc nic o tożsamości człowieka, który ją 
spłodził, czuje się, jakby została „poczęta przez ducha” (Fraser 2008). 

Duchy zresztą były w tamtych czasach oswojone. Gdy zaskrzypiała pod-
łoga lub drzwi przypadkiem same się uchyliły, nie należało się bać, tylko 
pozdrowić gościa z zaświatów dobrym słowem. Wujek pisarki zawsze tak 
robił, bo mieszkał w domu z niedopasowanymi drzwiami, a dziadek, któ-
rego poznać nie zdążyła, był spirytystą i pracował jako medium8. Będąc 
dzieckiem, Barker uczestniczyła w seansach spirytystycznych, choć, jak 
sama przyznaje, chodziło w nich raczej o zabawę niż rzeczywisty kontakt 

6 O ile nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia fragmentów wypowiedzi, powieści oraz kry-
tyki literackiej przytoczone w tym artykule w przekładzie autorki.

7 Jak argumentuje Robert Kusek, twórczość Barker oraz innych brytyjskich pisarek i pi-
sarzy, dla których przeżyta przez przodków wojna stała się doświadczeniem konsty-
tutywnym, należy rozpatrywać w kategorii postpamięci – terminu zaproponowanego 
przez Marianne Hirsch w studiach nad traumą (Kusek 2014: 385). 

8 Barker nawiązuje do rodzinnych tradycji spirytyzmu w licznych wywiadach, między in-
nymi dla radia CBC, w rozmowie z Eleanor Wachtel (2015), czy dla BBC Radio 4, w roz-
mowie z Mariellą Frostrup (2015).
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z życiem pozagrobowym: „nigdy nie doświadczyłam niczego nawet choć 
odrobinę nadprzyrodzonego” (zob. Wachtel 2015). Nowy cykl powieści 
jest więc ukłonem w stronę tej części rodziny, dla której istnienie duchów 
nie było kwestionowane; stanowi też nawiązanie do pierwszych książek 
Barker, takich jak Union Street (1982), Blow Your House Down (1984) czy 
Liza’s England (1986), zawierających odniesienia do spirytyzmu. 

Najpotężniejszym duchem w trylogii, a raczej w dwóch ostatnich jej to-
mach, gdyż w pierwszej powieści figuruje jeszcze jako żywy bohater, jest 
Toby Brooke, ukochany brat Elinor, student medycyny i znajomy pozosta-
łych artystów z kręgu Slade, Kita Neville’a i Paula Tarranta. Ginie na fron-
cie w niejasnych okolicznościach, które znane są tylko Neville’owi, i od tej 
pory staje się wielkim nieobecnym świata żywych. Jego śmierć zaburza re-
lacje w rodzinie oraz trójkącie miłosnym między Paulem,  Elinor a Kitem – 
co zresztą Toby czynił także za życia, przekraczając granice braterskiego 
uczucia i stając się rywalem dla obu mężczyzn ubiegających się o względy 
siostry. W powieści Toby’s Room, przywołującej echa9 dzieła Virginii Woolf 
o podobnym tytule (Pokój Jakuba [Jacob’s Room 1922, wyd. pol. 2009]), 
akcja skupia się w dużej mierze wokół tajemniczej śmierci Toby’ego, spo-
wodowanej, jak można domniemywać, jego transgresywną, naruszającą 
normy seksualnością. Pogrążona w żałobie Elinor poszukuje śladów ist-
nienia brata wśród ubrań i przedmiotów, które po nim pozostały, próbu-
jąc odnaleźć kształt i zapach jego ciała: 

U podnóża schodów zawahała się, tuląc w ramionach martwe zawiniątko (ang. 

lifeless bundle), zastanawiając się, gdzie je zanieść; to były jego rzeczy, przyna-

leżały do jego pokoju. […]

9 W środkowym tomie trylogii Barker prowadzi intertekstualny dialog z twórczością ka-
nonicznej pisarki brytyjskiego modernizmu. Imię tytułowego bohatera jest nawiązaniem 
do brata Woolf, Thoby’ego, którego przedwczesna śmierć stała się impulsem do napi-
sania elegijnej powieści. Motyw psychologicznych konsekwencji utraty bliskich domi-
nuje w wielu dziełach Woolf; dla Barker szczególnie inspirujące wydają się Pokój Jakuba 
(1922), gdzie głównym, choć nieobecnym bohaterem jest żołnierz Wielkiej Wojny, oraz 
Do latarni morskiej (To the Lighthouse 1927, wyd. pol. 1962), gdzie znajdujemy postać 
malarki zmagającej się z utrwaleniem wizerunku zmarłej osoby. Podobnie jak u Woolf, 
książka Barker zawiera liczne opisy opustoszałej przestrzeni i rzeczy osobistych zacho-
wanych po zmarłych. Z kolei pomysł na stworzenie postaci androgenicznego, niepoko-
jąco podobnego do siebie rodzeństwa mógł być zainspirowany bohaterem/bohaterką 
powieści Orlando (1928, wyd. pol. 1984). Barker wykorzystuje też feministyczny i po-
lemiczny dorobek Woolf, na przykład esej Trzy gwinee (Three  Guineas 1938, wyd. pol. 
2002), omawiając stosunek kobiet do wojny i rolę artysty w komentowaniu wydarzeń 
historycznych. Toby’s Room zawiera nawet wzmiankę o spotkaniu Elinor i „Pani Woolf”, 
na przyjęciu u „V.B.”, czyli Vanessy Bell (Barker 2012: 75).
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Pod wpływem nagłego impulsu, zaczęła rozkładać odzież na łóżku: czapkę, 

płaszcz, wojskowy pas i kaburę, bryczesy, owijacze, buty… I nagle leżał przed 

nią, ukształtowany z ubrań, które nosił za życia (Barker 2012: 95)10.

Ponieważ pierwsze doświadczenia erotyczne bohaterki nastąpiły w ka-
zirodczej relacji z Tobym, przeżywanie jego śmierci wpływa na związki Eli-
nor z płcią przeciwną. Nieprzypadkowo kontakty seksualne Elinor i Paula 
zainicjowane zostają w pokoju Toby’ego, gdzie wyczuwalna jest obecność 
ducha zmarłego. Dodatkowym dyskomfortem dla zakochanych w malarce 
mężczyzn jest jej uderzające podobieństwo do brata, podkreślone przez 
modne wówczas ścięcie włosów na krótko. Wydaje się wręcz, że ciało bo-
haterki zostaje przejęte przez widmo, lub też, jak argumentuje Anna Bra-
nach-Kallas, niepogodzona z odejściem Toby’ego Elinor dokonuje jego 
symbolicznego „wchłonięcia” (Branach-Kallas 2017: 91). 

Rozpamiętywanie utraty brata ma wpływ także na twórczość malarską 
Elinor. W każdym z jej obrazów uporczywie pojawia się „widmowa sylwet-
ka mężczyzny, zawsze na brzegu kompozycji, odwróconego tyłem, jak-
by miał właśnie wyjść poza ramę obrazu” (Barker 2012: 96). Ostatecznie 
udaje jej się namalować portret Toby’ego, z którego nie jest do końca za-
dowolona, a który jednak, po latach, wyda się Paulowi Tarrantowi znacz-
nie lepszym od oficjalnego, odtworzonego z wojskowych fotografii wize-
runku wiszącego w rodzinnej posiadłości.

W Noonday Paul, już jako mąż głównej bohaterki, może sobie pozwolić 
na bardziej zdystansowaną ocenę destruktywnego wpływu Toby’ego na 
najbliższych, podziwiając trafność, z jaką żona uchwyciła na portrecie 
„moc tego szczupłego, zachłannego ducha”11 (Barker 2015: 35). Zauwa-
ża też, że „nikt nie mógł wzrastać w cieniu Toby’ego Brooke’a i nie być 
zaburzony, zniekształcony nawet” (32). Dotyczy to szczególnie Alexa, 

10 Barker przywołuje motyw z pisarstwa Woolf. W finałowej scenie Pokoju Jakuba Betty 
Flanders zatrzymuje się nad butami zmarłego syna, zastanawiając się, co z nimi zrobić. 
Pomysł na takie zakończenie powieści ma najprawdopodobniej źródło w autentycznym 
wydarzeniu, kiedy to Woolf podczas nieobecności męża nieomal rozpłakała się na wi-
dok starych butów, dopasowanych do kształtu jego stóp (Zwerdling 1986: 82).

11 Zachłanność Toby’ego ujawniła się zresztą już w życiu płodowym, podczas ciąży bliź-
niaczej, gdy jego niedożywiona siostra obumarła i urodziła się jako martwe, „papiru-
sowe bliźnię” (Barker 2012: 20). Według relacji matki Toby jako mały chłopiec często 
rozmawiał z wyimaginowaną dziewczynką. Dopiero gdy na świat przyszła Elinor, skon-
centrował swoją uwagę na żywej siostrze, z którą później połączyła go kazirodcza rela-
cja. W Noonday wrażenie, że zachłanność Toby’ego była tolerowana, zostaje spotęgo-
wane przez wyznanie pani Brooke, która na łożu śmierci oznajmia Elinor, że wiedziała 
o niestosownym związku między rodzeństwem.
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siostrzeńca Elinor, którego już jako dziecko przytłaczała atmosfera 
domu pogrążonego w żałobie. Kiedy miał zaledwie kilka lat, protestował 
przed portretem Toby’ego: „To nie moja wina” (21). Stopniowo jednak 
stawał się ofiarą postpamięci: Wielka Wojna zawładnęła jego wyobraź-
nią, zaczął spędzać długie godziny na zabawie żołnierzykami. W końcu 
sam zgłosił się do wojska, jak wielu Brytyjczyków karmionych w latach 
20. historiami o bohaterstwie pokolenia Wielkiej Wojny i wzrastających 
w środowisku traumatyzujących śladów12. Podejmując walkę w II woj-
nie światowej, Alex dołączył do innych mężczyzn w rodzinie, którzy ze-
tknąwszy się na froncie ze śmiercią ludzi w swoim wieku i młodszych, 
nigdy już nie powracają do normalności. Skażeni przez wojnę cierpią na 
niedobór empatii wobec cywilów – na przykład Alex nie ma cierpliwo-
ści okazywać troski o umierającą babkę, która z jego perspektywy od-
chodzi komfortowo, we własnym łóżku, w otoczeniu najbliższych, po 
długim i spełnionym życiu.

Alex jest w Noonday postacią epizodyczną, ale przez swoje fizyczne po-
dobieństwo do Toby’ego wprowadza pewien ezoteryczny i erotyczny nie-
pokój. Kiedy przyjmuje niestosownie flirciarski ton w rozmowie z Elinor, 
a w chwili zagrożenia bombardowaniem przygniata ją do ziemi i osłania 
własnym ciałem, powiela gesty zmarłego krewnego, którego przecież nie 
zdążył nawet poznać. Przez moment zachowuje się, jak gdyby duch Toby’ego 
wszedł w jego ciało, używa wyrażeń znanych Elinor z intymnych sytua-
cji z bratem: „Nie zaciskaj zębów”, „Będziesz mieć siniaki” (17). Konająca 
seniorka rodu także widzi w Alexie swojego syna: „Toby. […] Wiedziałam, 
że przyjdziesz” (19); wydaje jej się, że zmarły czuwa przy jej łóżku: „do-
piero co […] [t]utaj stał” (25). Na poziomie prowadzonej w powieści rea-
listycznej narracji wrażenia obu kobiet są racjonalnie wytłumaczalne, ale 
wprawny czytelnik lub czytelniczka, zwłaszcza gdy zna poprzednie czę-
ści trylogii, dostrzeże spirytualny wymiar wspomnianych scen. Paralele 
między Tobym a Alexem są dodatkowo uwypuklone przez potraktowanie 
II wojny światowej jako naturalnej konsekwencji i kontynuacji konfliktu 

12 Ambiwalencję związaną ze wspomnieniem I wojny tak niegdyś opisywał Christo pher 
Isherwood: „Jak większość mojego pokolenia prześladował mnie kompleks lęków i prag-
nień związanych z ideą wojny. Wojna, w tym typowo neurotycznym rozumieniu, ozna-
czała próbę. Próbę odwagi, dojrzałości, męskości – «Czy jesteś prawdziwym mężczy-
zną?» Podświadomie, jak mniemam, chciałem zostać poddany takiej próbie, chociaż 
jednocześnie obawiałem się, że nie podołam” (Isherwood 2015: 76). Szerzej o opresyj-
nym doświadczeniu postpamięci w pokoleniu dorastającym po I wojnie pisze Robert 
Kusek we wspomnianym już wcześniej artykule (2014: 388–389).
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1914−1918. „Wymknęło nam się to z rąk”13 – myśli Elinor – „Naszemu 
pokoleniu […]. A pokolenie Alexa za to płaci” (21). 

Nie tylko dwie wojny światowe są do siebie podobne: trudne miesiące 
Blitzu wzmagają u londyńczyków świadomość przeszłych historycznych 
katastrof. Jak zauważa Peter Ackroyd w słynnej biografii Londynu, z któ-
rej cały rozdział poświęcony jest czasom bombardowań i zaciemnienia, 
„zagrożone miasto staje się przestrzenią fantazji i mitu” (Ackroyd 2001: 
748). Wędrując po ulicach jako obserwator cywilnej obrony przeciwlotni-
czej, Paul ma poczucie zanurzenia w mrokach bezczasowości:

Ciemność zamieniła Londyn w palimpsest. Grupka hałaśliwych młodzieńców 

przy barierach; to prawdopodobnie żołnierze, którzy wrócili z Dunkierki, a może 

nawet maruderzy z armii Boudiki14? W końcu, z perspektywy biednej, cholernej 

piechoty, jedna masakra jest podobna do drugiej. W takie noce miało się wraże-

nie, że dawno zakopane kości wynurzały się na powierzchnię: londyńscy zmarli 

bulgotali w studzienkach kanalizacyjnych. Być może wśród tłoczących się cieni 

żywi i zmarli mijali się w przelotnych, nieświadomych spotkaniach. Dlaczego 

nie? Skąd miałbyś wiedzieć? (118)

Nawiedzana przez duchy metropolia zamienia się w nekropolię, zdaje 
się też ulegać cywilizacyjnej degradacji. Umiejętnie dobierając metafory-
kę, zapożyczoną z prozy modernistycznych poprzedników15, Barker od-
malowuje Londyn w estetyce noir:

13 To wyrażenie, odnoszące się do sytuacji, kiedy podczas gry w krykieta zawodnik upusz-
cza uprzednio złapaną piłkę, Barker zapożyczyła z pisarstwa Elizabeth Bowen. W po-
wieści The Heat of the Day znaleźć można zdanie, które odnosi się do zawiedzionego po-
kolenia wzrastającego tuż po I wojnie, z początku przekonanego o tym, że konflikt miał 
być finalny i zakończyć wszelkie międzynarodowe spory, a potem stopniowo uświada-
miającego sobie porażkę tej utopijnej idei: „Dorastała zaraz po pierwszej wojnie, z po-
koleniem, które czuło, że piłka wymknęła mu się z rąk” (Bowen 1949: 23).

14 Boudika (łac. Boadicea) – królowa celtyckiego plemienia Icenów, która stanęła na czele 
antyrzymskiego powstania. Jej wojska zdobyły rzymskie Londinium ok. 61 roku n.e.

15 Barker konstruuje obraz wojennego Londynu, wykorzystując dziedzictwo ważnych dla 
niej twórców. Opisy zaciemnienia przywodzą na myśl wczesne utwory protonoir – Con-
radowskiego Tajnego Agenta (The Secret Agent 1907, wyd. pol. 1939) czy wczesną poe-
zję T.S. Eliota. Autorka nakreśla wizję tłocznego miasta, któremu grozi cywilizacyjny 
regres i w którym jest „dosyć mroku na pogrzebanie pięciu milionów istnień” (Conrad 
1987: 445); gdzie ciemność ociera się o framugi niczym w poemacie o Prufrocku albo 
zatapia świat, wciskając się we wszystkie szczeliny, jak mrok w drugiej części Do latar-
ni morskiej Woolf. W opisach labiryntu ulic rozpoznajemy metaforykę The Heat of the 
Day Elizabeth Bowen, w surrealistycznych obrazach ruin atmosferę thrillerów Graha-
ma Greene’a, a w pełnym napięcia oczekiwaniu na naloty klimat powieści Brak tchu 
 Orwella (Coming Up for Air 1939, wyd. pol. 1997).
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Nawet gdy wszystkie lampy świeciły się w pokoju, miało się świadomość ciem-

ności, napierającej na framugi okien, wciekającej przez szczeliny w drzwiach 

i ścianach, ciągnącej miasto na powrót w barbarzyństwo. Londyn: już nie jeden 

z największych ośrodków cywilizacji, lecz jedynie osada przy rzece, oświetlana 

nikłym blaskiem dogasających świec (93).

W takiej atmosferze wrażliwe jednostki narażone są na utratę racjonal-
ności, co doskonale przeczuwa Paul, wracając pamięcią do doświadczenia 
z czasów poprzedniego konfliktu: „Problem z patrzeniem w ciemność jest 
taki, że gdy robisz to zbyt długo, zaczynasz widzieć różne rzeczy. Tak jak 
z wpatrywaniem się w ziemię niczyją podczas ostatniej wojny. W końcu 
można było sobie wyobrazić, że czai się tam cokolwiek” (49).

Wkrótce mrok zaczyna wywoływać u Paula zawroty głowy i inne nie-
pokojące objawy. Wzmaga się jego dawna, nie do końca zaleczona trau-
ma wojenna (trapią go sny o zmarłych), powracają też koszmary z czasów 
dzieciństwa, na przykład wspomnienie samobójczej śmierci matki, któ-
rej nie zdążył odwiedzić zanim odebrała sobie życie. Dodatkowo dręczy 
go wyrzut sumienia z powodu Kenny’ego – przymusowo ewakuowane-
go16 nastolatka, któremu pomógł wrócić do Londynu, aby umożliwić mu 
spotkanie z rodziną. Ponieważ schron, do którego doprowadził chłopca, 
został wkrótce zbombardowany, Paul obawia się, że przez swoją nieodpo-
wiedzialność naraził Kenny’ego na śmierć. Zdaje sobie sprawę, że sprzeci-
wił się zaleceniom władz, apelujących o pozostawienie dzieci na wsi, i że 
kierował się irracjonalną motywacją – chęcią zadośćuczynienia za dawne 
zaniedbania w swoich własnych stosunkach z matką. Poczucie winy czyni 
go łatwym celem manipulacji przypadkowo napotkanej spirytystki i jas-
nowidzki, Berthy Mason. Nosząca imię postaci z Jane Eyre17„groteskowa 

16 Na początku wojny rząd brytyjski zarządził ewakuację dzieci z dużych miast zagrożo-
nych bombardowaniem. W ramach „Operation Pied Piper” („Operacja Flecista z Ha-
meln”) prawie 1,5 miliona osób wywieziono na wieś i umieszczono w rodzinach zastęp-
czych. Dla wielu uczestników programu doświadczenie oddzielenia od rodziców było 
niezwykle traumatyczne (Mackay 1997: 139–140). Barker uwypukla ten aspekt histo-
rii, tworząc postać Kenny’ego – trudnego, zbuntowanego nastolatka, który za wszelką 
cenę, nie bacząc na zagrożenie, pragnie wrócić do matki w Londynie.

17 Jak Barker wyjaśnia w wywiadzie, nazwała spirytystkę Bertha Mason bez większej re-
fleksji, dopiero po jakimś czasie uprzytamniając sobie, że powiela nazwisko obłąkanej 
żony pana Rochestera z Jane Eyre. Zdecydowała się pozostać przy tym wyborze, ponieważ 
jej bohaterka ma problemy psychologicznie oraz, jak oryginalna Bertha Mason, miesz-
ka w pokoju na strychu (zob. Frostrup 2015). Pracując nad powieścią, pisarka odnosiła 
wrażenie, że wymyślona przez nią postać ma niesamowity potencjał i próbuje zdomino-
wać narrację: „[Bertha] myślała, że to jej książka/książka o niej!” (zob. Wachtel 2015).
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Persefona, zabierająca głos w imieniu milionów bezustych18 zmarłych” 
(128), jest głęboko nieszczęśliwą, pokrzywdzoną przez los kobietą, prze-
konaną co do własnych nadprzyrodzonych zdolności, ale też wykorzystu-
jącą fakt, że tak wielu mieszkańców zbombardowanego miasta liczy na 
wieści o najbliższych. Paul, mimo że nie wierzy w zjawiska paranormalne, 
przychodzi z ciekawości na seans spirytystyczny, podczas którego Bertha 
zostaje przyłapana na mistyfikacji. Stojąc w tłumie w nastroju napięcia 
i oczekiwania, bohater zauważa z niepokojem, że i dla niego racjonalny 
świat stał się za ciasny i że tak naprawdę w głębi duszy pragnie dowie-
dzieć się czegoś o losie Kenny’ego: „wcale nie był do tego wszystkiego 
zdystansowany; był taki sam jak pozostali zgromadzeni tu ludzie” (124).

Utrata wiary w racjonalność wskutek wojny nie jest niczym nietypowym. 
W atmosferze ciągłego zagrożenia, pod wpływem wyczerpania i niewyspa-
nia, bohaterowie Barker są skłonni do podejmowania pochopnych decy-
zji. Relacje ulegają przewartościowaniu, zwiększa się swoboda obyczajo-
wa, następuje rozregulowanie moralnego kompasu. Mamy do czynienia 
z klimatem mrocznego karnawału, ze światem na opak, który nabiera nie-
pokojących, surrealnych cech i nieuchronnie zmierza w stronę rozpadu.

Kiedy londyńskie mieszkanie Paula i Elinor zostaje naruszone przez 
eksplozję, rozluźniają się więzy małżeńskie, zupełnie jak w wojennym pi-
sarstwie Elizabeth Bowen czy Grahama Greene’a, których duchy Barker 
przywołuje przez sieć intertekstualnych nawiązań. 

W opisach zagubienia obojga małżonków słychać wyraźne echa innych 
opowiadań, takich jak The Demon Lover (1949) i powieści The Heat of the 
Day (1949) Bowen, Ministerstwa Strachu (The Ministry of Fear 1943, wyd. 
pol. 1956) i Końca romansu (The End of the Affair 1948, wyd. pol. 1957) 
Greene’a. Na widok zniszczeń w dotychczas wspólnie zamieszkiwanym 
mieszkaniu Paul reaguje ekscytacją i niespodziewanym błyskiem w oku. 
Wskazówki zegarów, zatrzymane na godzinie wybuchu bomby, skłaniają 
go do oznajmienia żonie, że odtąd oboje wchodzą w nową rzeczywistość: 

[Elinor] przypomniała sobie w jakim dziwnym stanie był Paul, jakby niemal… 

w euforii. Patrzyła, jak schyla się nad zegarem, potrząsa nim delikatnie, żeby 

sprawdzić czy zacznie chodzić, wyciąga kluczyk i próbuje nakręcać. Była pewna, 

że będzie zmartwiony, nawet nieproporcjonalnie zmartwiony, ale kiedy odwró-

cił się do niej, oczy mu lśniły. „Znaleźliśmy się poza czasem”, powiedział (110).

18 Nawiązanie do wcześniejszej sytuacji w powieści, gdy wyrzuty sumienia z powodu 
Kenny’ego doprowadzają Paula do fizycznej zapaści i nawiedza go sen o zwłokach, „zbyt 
zwęglonych, żeby dały się zidentyfikować” (Barker 2015: 83). Jedna z martwych posta-
ci podnosi się i, mimo że nie ma ust, próbuje wydobyć z siebie głos.
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Ponieważ dom przestaje być bezpieczny, Elinor wyjeżdża na wieś, a Paul 
zamieszkuje w pracowni. Fizyczna separacja małżonków sprzyja pogoni 
za cieniem utraconej młodości – bohaterowie eksplorują alternatywną 
przestrzeń emocjonalną, badając dotychczas niewykorzystane potencjal-
ności. Paul nawiązuje przelotny romans ze znacznie młodszą koleżan-
ką z pracy. Po odkryciu zdrady Elinor chwilowo ulega (przeszłemu, wid-
mowemu) urokowi Kita Neville’a, którego oświadczyny odrzuciła wiele 
lat wcześniej, jeszcze przed Wielką Wojną. W subtelny, bardzo aluzyjny 
sposób Barker znowu przywołuje wątki i obrazy ze znanych już historii. 
Gdy pierwsze myśli o niezrealizowanej miłości kiełkują w głowie Kita, 
Elinor wsiada do taksówki, niczym bohaterka opowiadania Elizabeth Bo-
wen The Demon Lover19. Przed oddaniem się kochankowi ubiera fioleto-
wy sweter, który akcentuje cienie pod jej oczami, podkreśla zmęczenie 
i niemłody już wiek. Być może, tak jak pani Drover, Elinor nie pamięta 
dokładnie twarzy mężczyzny, który od lat na nią czeka – rysy Neville’a są 
zniekształcone z powodu rany po szrapnelu. Z kolei Paul cierpi na zabu-
rzenia świadomości, zupełnie jak Arthur Rowe z powieści Greene’a Mini-
sterstwo strachu. Trapi go poczucie winy z powodu oddalenia żony20, ocie-
ra się o świat ezoteryki, znajduje młodszą partnerkę. Jedna z recenzentek 
powieści Barker, Lara Feigel, zauważyła również liczne paralele między 
sytuacją Paula a biografią samego Greene’a. Na przykład postać Sandry, 
kochanki Paula, wizualnie i charakterologicznie przypomina Dorothy 
Glover, z którą pisarz miał romans podczas II wojny światowej, a schron 
w Bloomsbury, skąd Paul wyrusza na codzienne dyżury jako obserwator 
przeciwlotniczy, pokrywa się z miejscem pracy Greene’a (Feigel 2015)21. 
Sandra to także imię kobiety, z którą flirtuje bohater Końca romansu, do-
póki – tak jak na Kita Neville’a – nie zawali się na niego ściana budyn-
ku. Podobnych, mniej lub bardziej oczywistych odwołań, można wytro-
pić jeszcze wiele, ponieważ Noonday, a także pozostałe części trylogii, są 

19 „The Demon Lover” to opowiadanie o czterdziestoparoletniej mężatce, Kathleen Do-
ver, która podczas nalotów na Londyn odwiedza swe naruszone przez bombardowania 
mieszkanie i znajduje w nim list od dawnego ukochanego, żołnierza poprzedniej woj-
ny, który upomina się o spotkanie. Chcąc uciec, wsiada do taksówki, która wbrew jej 
woli zabiera ją w tajemniczą podróż. Czytelnicy i czytelniczki nie wiedzą do końca, czy 
mają do czynienia z opowieścią o duchach, czy z prozą psychologiczną opisującą nie-
stabilny stan umysłu głównej bohaterki. 

20 Greenowski Rowe co prawda posunął się dalej, bo poddał małżonkę eutanazji.
21 Niewykluczone, że Barker czerpała inspirację z książki Lary Feigel, The Love-charm of 

Bombs: Restless Lives in the Second World War (2013), opisującej losy pięciorga słynnych 
pisarzy podczas bombardowań Londynu, m.in. Elizabeth Bowen, Grahama Greene’a 
i Rose Macaulay. W Noonday można znaleźć liczne odniesienia do faktów z ich biografii. 
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powieściami naznaczonymi – nawiedzonymi wręcz – przez bogatą tra-
dycję brytyjskiego i irlandzkiego pisania o wojnie. Intertekstualna pro-
za Barker miesza się z głosami innych artystów, tak jak „żywi i umarli” 
mijają się „w przelotnych spotkaniach” w opisywanym przez nią zbom-
bardowanym Londynie. 

Świadoma obszerności istniejącego literackiego dziedzictwa Barker 
próbuje nawigować pośród tego, co zostało już powiedziane, starając się 
dookreślić własną tożsamość twórczą, która wypływa z zapośredniczo-
nej pamięci katastrofalnego konfliktu. Co ciekawe, wśród perypetii fik-
cyjnych postaci autorka znajduje także miejsce na wpisanie samej siebie, 
stając się, jak zauważa jedna z recenzentek powieści, „dzieckiem duchem, 
które wkrótce narodzi się, by opowiedzieć tę historię” (Prentiss Camp-
bell 2016). W opisie flirtu Paula z Sandrą Barker zawiera cień własnego 
poczęcia: przed wejściem w ściślejszą relację Sandra opowiada Paulowi 
o ukochanym, który nie powrócił z Dunkierki. Oznajmia też, że zgłosiła 
się do żeńskiej służby pomocniczej. Aby przydać sobie i dziewczynie ku-
rażu, Paul proponuje alkohol, z nadzieją, że ich potencjalna transgresja 
nie będzie mieć poważnych konsekwencji: 

Od samego początku ten romans, jeśli w ogóle się zdarzy, będzie ograniczo-

ny w czasie – i w stopniu zobowiązania. No cóż. Wziął szklanki. Tej jednej rze-

czy właśnie brakowało, by zupełnie nie mógł się jej oprzeć (Barker 2015: 143).

Po paru tygodniach, gdy Sandra wyjeżdża i przelotny związek się kończy, 
Paul uświadamia sobie, że bezkarność, na którą liczył, była jedynie ułudą. 
Elinor wdała się w romans z rywalem, zrobiła się niezależna i w dodat-
ku kupiła zegar, który bezlitośnie odmierza utracony przez małżonków 
czas. O ewentualnej ciąży Sandry książka nie wspomina; kochanka znika 
z kart powieści, a Paul nie interesuje się jej losem. W zgodzie ze swoimi 
założeniami nie zamierza przyjmować na siebie jakichkolwiek zobowią-
zań; poza tym ma nadzieję odbudować relację z żoną. Nie jest to jednak 
proste, gdyż Elinor, po zbliżeniu z Neville’em musi najpierw skonfronto-
wać się z własnymi niepokojami, wśród których jak zwykle dużą rolę od-
grywa pamięć o bracie. Jak zapisuje w pamiętniku:

To nie Paula zdradziłam – jestem mu winna dokładnie tyle lojalności, ile on 

okazał jej mnie, czyli, jak sam Bóg wie, bardzo niewiele – nie, ja zdradziłam 

Toby’ego. […] Kit. Nie mogę powiedzieć, jak Paul o tej swojej dziewczynie, San-

drze, czy jak tam ona miała na imię, że to nie było ważne. Że nie ma znaczenia. 

Było ważne. Ma znaczenie. Ale nie może trwać (230).
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Inaczej niż w Końcu romansu Greene’a niereligijna Elinor nie może wypro-
sić u Boga ocalenia dla kochanka, zgniecionego przez lawinę cegieł z wa-
lącego się muru. Gdy Neville umiera, serce mu pęka ostatecznie nie z po-
wodu świadomości, że nie połączy się już z Elinor, ale że nigdy nie zobaczy 
swej sześcioletniej córki, wychowywanej przez byłą żonę w USA. Ponownie, 
w historii wojennych zawirowań miłosnych, istotny okazuje się los osie-
roconych dzieci i kwestia ich niezaspokojonej tęsknoty za nieobecnym ro-
dzicem. To one, dotknięte konsekwencjami utraty bliskich, będą musiały 
zmagać się z duchami przeszłości. 

„Waliły się ściany, a my wyczuwaliśmy, choć nie widzieliśmy, siebie na-
wzajem” – pisała niegdyś Elizabeth Bowen o doświadczeniu londyńskie-
go blitzu, uzasadniając, w posłowiu do swych opowiadań, ich niesamo-
wity, paranormalny wydźwięk: „Chodząc w mrokach nocy przez sześć lat 
(w mrokach, które przekształciły stolicę w sieć nieodgadnionych kanio-
nów), rozwinęliśmy nowe, czujne zmysły” (Bowen 1944: 95). Pat Barker, 
sięgając po latach do tematyki II wojny światowej, postanowiła wyeks-
ponować ten właśnie jej aspekt i oprócz spodziewanej formuły powieści 
historycznej zaproponować czytelnikom i czytelniczkom metafizyczny 
dreszcz. Spojrzała także w twarz osobistym duchom. Grzebiąc we włas-
nej biografii i historii rodzinnej, uznała, że treści ocenzurowane i wypar-
te zasługują na narracyjne upodmiotowienie. Zgodnie z modernistyczną 
intuicją Anglia z czasów wojny odsłoniła się w jej powieści jako miejsce 
skomplikowane i niepokojące, choć jednocześnie dające poczucie zako-
twiczenia, w którym wyczuwa się ciągłość ludzkiego losu i z którego ona 
sama, i właściwie całe jej pisarstwo, się wywodzi. Wspominając pracę nad 
Noonday, autorka mówi o zaskakującym samopoznaniu, które przyniósł 
proces twórczy: „Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo kocham Lon-
dyn. […] Dopiero gdy czytam tę książkę, widzę tę miłość” (zob. Frostrup 
2015). Dodatkowym odkryciem przy lekturze Noonday jest także uwi-
docznienie intertekstualnych splotów, symbolicznie łączących twórczość 
Barker z dziedzictwem jej modernistycznych poprzedników. Nawiedzona 
przez głosy tych, którzy podejmowali wysiłek opisania wojennych losów 
Londynu, trylogia Life Class sytuuje się jasno w obrębie pewnej tradycji, 
kontynuując i przetwarzając znajome tropy. Jest to swoisty hołd odda-
ny przez uznaną pisarkę tym wszystkim, którzy ukształtowali jej twór-
czą wrażliwość.
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