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Caitlin R. Kiernan to autorka debiutująca na polskim rynku wydawniczym, o której 

próżno znaleźć ‒ wykraczające poza standardowe dane ‒ informacje w wydawniczych 

prospektach reklamowych. Jedynie pośrednio można wyrobić sobie opinię na temat jej 

klasy, biorąc pod uwagę, że jedna z jej powieści została przybliżona rodzimemu czytelni-

kowi w ramach prestiżowej serii „Uczta Wyobraźni”, publikowanej przez znaną z najwyż-

szych standardów wydawniczych oficynę MAG. 

Już sama świadomość tego faktu pozwala zgrubnie określić, z jakim wydarzeniem 

mamy do czynienia: oto nieznana wcześniej pisarka pojawia się w towarzystwie m.in. Jeffa 

Noona (Wurt,1993; wydanie pol. 1998) i Davida Mitchella (Atlas chmur,2004; wydanie 

pol. 2006). Nie jest to zresztą jedyna pisarka debiutująca w Polsce w ramach owej se-

rii; wystarczy wspomnieć o Laviem Tidharze ‒ autorze ważniej powieści Osama (2011; 

wydanie pol. 2012),bądź o Catherynne M. Valente, która w „Uczcie Wyobraźni” pojawiła 

się za sprawą Opowieści sieroty (2006; wydanie pol. 2009). Jednakże Tonąca dziewczyna 

‒ jakkolwiek wprowadza Kiernan na polski rynek ‒ nie jest jej debiutem; była nią powieść 

Silk z 1998 roku, za którą otrzymała International Horror Guild Award i Barnes and Noible 

Maiden Voyage Award w kategorii „Best First Novel”, oraz nominacje do Bram Stoker 

Award i British Fantasy Award.  

Również przedstawiana polskiemu czytelnikowi powieść doczekała się wielu na-

gród i nominacji, pośród których nie zabrakło nominowania do prestiżowej Nebula 

Award. Toteż dobrze się stało, że wydawnictwo MAG umożliwiło zapoznanie się rodzi-

memu miłośnikowi fantastyki z tak nietuzinkowym utworem znaczącej pisarki. Tym bar-

 
 Recenzja książki Caitlin R. Kiernan, Tonąca dziewczyna. Pamiętnik [The Drowning Girl: A Memoir], przekł. 

Paulina Braiter, Warszawa: MAG 2014, ISBN: 978-83-7480-417-2, ss. 282. 
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dziej że Tonąca dziewczyna to powieść szczególna, której nie sposób jednoznacznie zakla-

syfikować. Pozornie, biorąc pod uwagę fabułę, jest to fantastyka grozy. Zbyt wielki jednak 

jest położony w niej nacisk na fenomeny psychologiczne i życie wewnętrzne protago-

nistki, by można było utwór ten zamknąć w formule opowieści z dreszczykiem (nawet 

biorąc pod uwagę zjawisko horroru ekstremalnego); sama autorka często zresztą dawała 

wyraz niezadowoleniu, słysząc, jak jej utwory klasyfikowane są jako prezentujące nurt 

horroru ‒ reprezentatywny pod tym względem pozostaje jej wpis, poświęcony różnicy 

między grozą i przerażeniem1. 

Do migotliwości oceny przyczynia się zresztą w głównej mierze kreacja bohaterki, 

cierpiącej na schizofrenię, z perspektywy której czytelnik poznaje świat przedstawiony. 

Trudno w tej sytuacji, biorąc pod uwagę specyfikę choroby, rozstrzygnąć, które z pojawia-

jących się fenomenów należą do sfery jej wyobraźni, które zaś stanowią „obiektywną” ma-

nifestację sił irracjonalnych2. Z pewnością też, aby pełniej odczuć sytuację protagonistki, 

należałoby podjąć zaproponowaną przez autorkę grę i podporządkować lekturę strategii 

empatycznej; ta jednak niesie ze sobą niebezpieczeństwo utraty dystansu, niezbędnego 

do zrozumienia konceptu artystycznego Kiernan, któremu podporządkowała ona fabułę. 

Należałoby też pamiętać, że Tonąca dziewczyna to ‒ mimo osobliwej perspektywy narracji 

‒ nadal beletrystyka, nie zapis pozatekstowego doświadczenia w postaci literatury faktu 

bądź „sprawozdania” z leczenia przypadku chorobowego, jakkolwiek trudno nie przyznać 

racji Alexandrowi Niall, pozostającemu pod wrażeniem autentyzmu opisu przeżyć prota-

gonistki3. Tym niemniej traktowanie ustaleń medycyny jako kontekstu lekturowego może 

być tyleż pomocne, co prowadzić na interpretacyjne manowce. Zwłaszcza że tytuł odnosi 

się do obrazu, który bohaterka poznała jako nastolatka i który wpłynął na jej losy. Przed-

miot ten ma ‒ w ramach świata przedstawionego ‒ szczególną funkcję. Jakkolwiek bo-

wiem istotnie Philip George Saltonstall namalował zatytułowany tak obraz w 1898 roku i 

został on opisany na tyle szczegółowo na kartach powieści Kiernan, by nie można było 

 
1 Zob. C. R. Kiernan, Chapter [Two proceeds apace], w: „Low Moon Journal” 2002, http://www.caitlinrki-
ernan.com/2002/02/chapter-two-proceeds-apace.html [dostęp: 27 stycznia 2014]. 
2 Zob.: J. Rybakowski, Patogeneza schizofrenii, w: „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 1998, nr 7, s. 141-151; 
A. Kępiński, Schizofrenia, Kraków 2011, s. 132-267. 
3 . Niall Zob.: The Drowning Girl: A Memoir by Caitlín R. Kiernan, „Strange Horizons” 2012, http://www. 
strangehorizons.com/reviews/2012/05/the_drowning_gi.shtml [dostęp: 27 stycznia 2014]. Nie jest to zre-
sztą jedyny głos pochwalny; znamienny pod tym względem pozostaje tytuł omówienia powieści autorstwa 
Brita Mandelo: Necessary Fiction („Tor.com”, 2012, http://www.tor.com/blogs/2012/03/necessary-fic-
tions-a-review-of-the-drowning-girl-a-memoir-by-caitlin-r-kiernan). 
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mieć kłopotów z identyfikacją, to stylistyka, w jakiej to uczyniono, odnosi raczej do in-

nego, zatytułowanego w ten sam sposób dzieła malarskiego ‒ Drowning Girl (1963). Rów-

nież wbrew deklaracjom samej bohaterki (s. 14-16) to właśnie obraz chronologicznie 

późniejszy w bardziej adekwatny sposób oddaje atmosferę zagrożenia, jaką przesycona 

jest powieść. 

Tym samym należałoby ‒ w przypadku wykorzystania klucza medycznego w in-

terpretacji ‒ zwrócić uwagę na walory arteterapii jako terapii wspomagającej leczenie 

farmakologiczne4. Czy jednak ‒ biorąc pod uwagę specyfikę percepcji rzeczywistości 

przez bohaterkę ‒ nie będzie to błędny trop? A może czytelnik, jako „zwierzę interpreta-

cyjne” (określenie Wolfganga Isera5), skazany jest na owo błądzenie? 

Mimo naszkicowanych wyżej zastrzeżeń, nie można jednak uznać czasu lektury To-

nącej dziewczyny za stracony. Jest w powieści szczególna atmosfera, pociągająca aurą 

dwuznacznej czytelniczej przyjemności, płynącej tyleż z odkrywania innego ‒ podporząd-

kowanego chorobie ‒ spojrzenia na rzeczywistość, co  (nieco perwersyjnego) szaleństwa, 

które czasowo udziela się czytającemu. Ta zaś właściwość powieści umożliwia (auto)ob-

serwację odbiorcy egzotycznego dla niego świata choroby psychicznej, pokrewnej ama-

torsko przeprowadzonej superwizji6.  

Wrażenie to pogłębia szczególny rytm, w jakim prowadzona zostaje narracja, pod-

porządkowany fazom choroby bohaterki, będącej zarazem tą, z perspektywy której po-

znajemy opowieść. Jakkolwiek bowiem powieść opatrzona została podtytułem „pamięt-

nik”, można odnieść nieodparte wrażenie, że spośród wyróżnionych przez Małgorzatę 

Czermińską strategii pisania autobiograficznego najbliższe Tonącej dziewczynie pozostaje 

wyzwanie. Jeśli potraktujemy formułę pamiętnika jako sygnał imitowania przez powieść 

Kiernan prozy niefikcjonalnej, zyskuje ona podwójny status: utworu z kręgu beletrystyki, 

ale i zarazem dokumentu osobistego7. Tym samym jednak czytelnik zmuszony zostaje do 

gotowości do zmiany obranej strategii lekturowej, zależnie od tego, w jakim stopniu za-

wierzy w autobiograficzny charakter opowieści. Jest to jednak ‒ powtórzmy ‒ strategia 

 
4 Zob. I. Wierzchucka, Psychoterapia kreatywna w przebiegu schizofrenii, [w]: Sztuka w edukacji i terapii, red. 
M. Knapik, A. Sacher, Kraków 2004, s. 120-128; A. Kiełkiewicz, Popatrz ‒ ile tobie się udało… Przełożone z 
jednego języka na drugi, „Arteterapia” 2009, nr 2, s. 6-9. 
5 Zob. W. Iser, Zmienne funkcje literatury, przekł. A. Sieroszulska, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i 
komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 362-363. 
6 Zob. J. W. Aleksandrowicz, Superwizja w kształceniu psychoterapeutów, w: „Psychoterapia” 2010, nr 3, s. 
23‒30; A. Chanik i in., Psychoterapia po ludzku,Wrocław 2011, s. 45-47. 
7 Zob. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 11-18. 
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niebezpieczna z uwagi na potencjalnie możliwe nadużycia interpretacyjne; nie należy bo-

wiem zapominać, że ‒ w myśl sugestii Zbigniewa Jarosińskiego ‒ w dokumencie osobi-

stym wewnątrztekstowe „ja” zostaje utożsamione z konkretną osobą autora8. Być może 

jednak taki był zamiar autorki, skoro protagonistką swej opowieści uczyniła osobę okale-

czoną psychicznie. Tym bardziej że ‒ jak stwierdza sama protagonistka ‒ „Życie nie 

układa się w uporządkowane wątki, i to najgorszy z możliwych sztucznych zabiegów: 

upierać się, by opowiadane przez nas historie ‒ nam samym i innym ‒ musiały poddawać 

się wątkowej, linearnej narracji od A do Z, w trzech aktach, według zasad arystotelesow-

skich”9.  

Toteż warto zanurzyć się w ów „nieliniowy świat”, poszukując jego tajemnic, z 

przewodnikiem zdolnym do zrozumienia dziwności istnienia dzięki temu, że sam funk-

cjonuje na pograniczu dwu rzeczywistości: sensualnej, dostępnej innym, i fantasmago-

rycznej, stymulowanej własną chorobą. 

 

 
8 Zob: Z. Jarosiński, Proza dokumentu osobistego, w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. 
Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998, s. 325. 
9 C. R. Kiernan, Tonąca dziewczyna, przekł. P. Braiter, Warszawa 2014, s. 150. 


