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Bardzo chętnie zapomnę 

Po powieść Katarzyny Mlek sięgnęłam naiwnie spodziewając się fantastyki i niestety 

sromotnie się zawiodłam. Być może tropem interpretacyjnym powinna być 

(anonimowa) recenzja zamieszczona na stronie domowej autorki „Kiedy pada 

określenie >>literatura kobieca<<, na myśl przychodzą powieści lekkie i optymistyczne. 

Ale powieść kobieca to także literatura sięgająca w głąb, odnosząca się do emocji i 

intuicji… Właśnie taką lekturę proponuje nam Katarzyna Mlek”.1 Przyznam jednak 

otwarcie, że nie czytuję literatury kobiecej, trudno mi zatem powiedzieć, czy książka 

Mlek faktycznie wpisuje się w wymogi tego nurtu. Jeśli tak, utwierdza mnie to tylko w 

przekonaniu, że nie jest to literatura dla mnie. 

Pierwszym, co rzuca się w oczy przy lekturze, jest niezbyt prawdopodobne 

nagromadzenie na kartach powieści najpaskudniejszych elementów współczesnego 

świata. Mamy więc w jednej śląskiej rodzinie alkoholizm, nimfomanię, karygodne 

zaniedbanie i przemoc wobec dzieci, chorobę psychiczną, samookaleczenia, a nawet 

podejrzenie pedofilii. To jednak nie koniec, główną bohaterkę zdają się osaczać z każdej 

strony śmiertelne wypadki, ataki terrorystyczne, a nawet seryjne morderstwa na tle 

seksualnym. Wszystko to rzecz jasna w obskurnej scenerii, powielającej wszelkie 

stereotypy na temat Śląska. Nie jest to nic odkrywczego, zaznaczmy, wszak już u zarania 

współczesnej powieści, a więc w dziewiętnastym wieku, ogromnie wpływowy był nurt 

naturalistyczny. Najwyraźniej za przykładem Flauberta i Zoli, Mlek opisuje patologiczne 

niziny społeczne, śledzi rodzinne powiązania, tropiąc determinizm społeczny i 

genetyczny, nie szczędzi nam również wulgarnego języka i niesmacznych opisów.  Także 

 
 Recenzja książki: Katarzyna Mlek, Zapomnij patrząc na słońce, Gdańsk: Oficynka 2013, ISBN: 978-83-

62465-68-2, ss. 255. 

 
1 Katarzyna Mlek, Każdy ma swojego kruka, w: http://katarzynamlek.pl/kazdy-ma-swojego-kruka/ [dos-
tęp: 29 kwietnia 2015]. 
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brak zainteresowania spójnością narracyjną, ustępującą miejsca kolekcji „scen z życia 

wziętych” i turpistycznym opisom, mocno trąci myszką. 

Dodajmy do tego jeden jedyny fantastyczny wątek powieści – kruka, 

prześladującego od dziecka główną bohaterkę (i okazjonalnie jej matkę) we śnie i 

halucynacjach na jawie. Łatwo byłoby w tym naturalistycznym entourage’u uznać senne 

majaki za objaw (dziedzicznej zapewne) choroby psychicznej lub reakcję 

straumatyzowanej dziecięcej psychiki, gdyby kruk nie raczył bohaterek wysilonymi 

zagadkami, przepowiadającymi kolejne nieszczęścia zaczerpnięte wprost z codziennych 

gazet. Gorzej, że zagadki te nie tylko pozostają w dość sztampowej poetyce, nie wiadomo 

też czemu mają służyć. Wszystkie w zasadzie okazują się dla bohaterek zbyt trudne, 

nawet jednak gdyby udało im się w porę (czyli najwyraźniej, zanim rozwiązanie sprawy 

pojawi się w gazetach) rozwikłać ich znaczenie, nie jest jasne co miałoby to zmienić. Co 

więcej, nie jest wcale pewnym, że intencją kruka było zapobieganie, a  nie powodowanie 

kolejnych tragedii, kiedy bowiem Hance wreszcie zaczyna coś świtać, decyzje oparte na 

profetycznych wizjach doprowadzają do śmierci jej ojca i zamordowania niewinnego 

człowieka. Ostatecznie autorka nie sili się na jakiekolwiek wyjaśnienie czy pogłębienie 

tematu. Dyskusyjne pozostaje, czy, zgodnie z propozycją Stanisława Lema, komponent 

fantastyczny jest w tej powieści istotnie niezbędny dla rozwoju fabuły, czy raczej pełni 

rolę ozdobnika. Pozostaje nam uznać, że spełniać ma raczej funkcję symboliczną. Znów 

więc, zamiast obiecywanej głębi, dostajemy wyświechtaną rozdartą sosnę.  

Tym jednak, co najbardziej poirytowało mnie w Zapomnisz patrząc w słońce jest 

fakt, iż mimo istnego karnawału okropności, niewiele w niej tak naprawdę akcji, a 

dominującą postawą bohaterów jest bierność. Bierność otoczenia wobec ekscesów 

Sabiny. Bierność Janusza, niezdolnego do postawienia się żonie czy rozwodu. Bierność 

Hani wreszcie, potulnie zbierającej kuksańce i rozpaczliwie tęskniącej za psychotyczną 

matką. A nade wszystko bierność obu kobiet, wbrew logice narracji fantastycznych, 

niezdarnie lub wcale nie próbujących robić użytku ze swoich profetycznych wizji. Nawet 

tytuł książki nawiązuje wprost do rady powtarzanej jak mantra na pocieszenie 

przerażonemu koszmarami dziecku, zamiast podjąć jakieś działanie, choćby wysłać je na 

terapię. Kulminacją tego trendu jest absolutnie niesatysfakcjonujące zakończenie, 

nagradzające za niemrawe próby działania pozbawieniem kontaktu z rzeczywistością, a 

co za tym idzie – jakiejkolwiek siły sprawczej. Jeśli taki przekaz jest typowy dla 

literatury kobiecej, to biada nam i biada całemu dyskursowi feministycznemu. 
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Przerażające, że bohaterowie Mlek, zamiast wyłaniać się pogłębieni psychologicznie, 

załamani lub przeciwnie zahartowani, z kolejnych tragedii antycznych niemal proporcji, 

do końca pozostają miałcy, nijacy, bezbarwni, pretekstowi. 

Silnie naturalistycznie nacechowany obraz świata, eskalacja nieszczęść spadających 

na główną bohaterkę, koszmarna, acz dość konwencjonalna, stylistyka kruczych wizji, 

wątpliwy wreszcie happy end związany z postradaniem zmysłów mogłyby ewentualnie 

sytuować powieść Mlek w konwencji horroru. Obawiam się jednak, że wielbiciele tego 

gatunku nie znajdą satysfakcji w lekturze Zapomnij patrząc w słońce,  jak niżej podpisana 

bezskutecznie szukając sensu i celu, a przynajmniej spójności wewnętrznej świata 

przedstawionego.  

 

 


