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Przedstawiona  do recenzji  rozprawa doktorska  pani  mgr  Katarzyny  Anny Dejnek-

Kobylas  poświęcona została  jednej  z  najpopularniejszych  form rodzajowych współczesnej

literatury, często kojarzonej a nawet (nie do końca słusznie) identyfikowanej z fenomenem

literatury popularnej – a mianowicie beletrystyce realizującej światopoglądowe i artystyczne

założenia  fantasy,  wciąż  bujnie  rozwijającej  się  w  swych  zróżnicowanych  nurtach  i

odmianach podporządkowanych określonym potrzebom i oczekiwaniom czytelników. Warto

przy  tym  zauważyć,  że  autorka  dysertacji,  świadoma  niejednoznaczności  opinii  i  ocen

formułowanych przez badaczy i krytyków na temat  fantasy  zachowuje wobec nich wielce

pożądany dystans: akceptując więc ten typ twórczości i przyznając mu status pełnoprawnego

fenomenu  współczesnej  literatury  nie  zajmuje  pozycji  „wyznawcy”,  czy  używając

popularnego dziś określenia, „fana” opowieści o zdarzeniach rozgrywających się w światach

„alternatywnych” czy „równoległych”. Jasno i jednoznacznie wypowiada się jednak za taką

koncepcją  gatunku,  której  istotną  przesłankę  stanowi  wyrażone  w  najbardziej  chyba

przekonywający sposób przez Tolkiena przeświadczenie, iż wiązany z tym typem twórczości

eskapizm nie  musi  oznaczać  postawy jałowego marzycielstwa czy  chęci  uniknięcia  przez

odbiorcę  odpowiedzialności  za  własne  życie,  oznacza  bowiem  przede  wszystkim

opowiedzenie się za tymi – często uniwersalnymi – wartościami, które w realnym życiu są

nieobecne lub zagrożone. We  Wstępie  do rozprawy czytamy więc: „Niniejsza praca ma na

celu dotarcie do tych aspektów literatury fantasy, które ukazują, w jaki sposób skonstruowane

są i  jaką pełnią  rolę  fantastyczne  światy,  elementy,  mieszkańcy i  prawa nimi  rządzące  w

odniesieniu  do  życia,  marzeń  i  potrzeb  współczesnego  człowieka”.  (s.  6)  Podjęte  przez
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Doktorantkę zadanie określić trzeba jako nadzwyczaj ambitne i o wysokiej skali trudności,

przy jego realizacji niezbędne okazują się bowiem kompetencje badawcze spoza tradycyjnego

literaturoznawstwa,  przede  wszystkim  wchodzące  w  zakres  psychologii,  pedagogiki,

socjologii czy filozofii. Kategoria „potrzeb” (zwłaszcza ujmowanych w kontekście „marzeń” i

wyobrażeń o szczęściu) mimo pozornej „oczywistości” należy bowiem do pojęć kłopotliwych

i niejednoznacznych,  co potwierdzają podejmowane przez badaczy próby ich identyfikacji

oraz  typologicznego  uporządkowania,  dalekie  od  uzgodnienia  wspólnego  stanowiska  w

kwestii  chociażby  liczby  i  rodzaju  potrzeb  uznanych  za  podstawowe  i  uniwersalne.  W

odniesieniu  do  literatury  fantasy  interpretowanej  jako  swoista  forma zaspokajania

egzystencjalnych potrzeb rzeczywistych odbiorców taką próbę warto było jednak podjąć z

tego  przede  wszystkim powodu,  iż  w dotychczasowej  literaturze  przedmiotu  refleksja  na

temat  czytelniczych  potrzeb,  na  które  powieści  i  opowiadania  fantasy  stanowią  swoistą

odpowiedź, pojawia się raczej rzadko i ogranicza zazwyczaj do konstatacji o ich poczytności i

ogólnikowych wzmianek na temat  różnych aspektów sytuacji  rynkowej interesującego nas

typu twórczości, dominują natomiast dywagacje na temat definicji  fantasy  (w tym zakresie

mówić  wręcz  chyba  można  o  pewnego  rodzaju  „nadprodukcji”  artykułów  i  rozpraw

naukowych  tej  kwestii  poświęconych),  jej  źródeł,  relacji  wobec  gatunków  pokrewnych

(przede wszystkim baśni) a także wybranych dzieł poszczególnych autorów uprawiających

ten typ twórczości. Dla ostatecznej oceny dysertacji istotne znaczenie ma też dobór materiału

literackiego egzemplifikującego tezy formułowane przez autorkę. Podstawowy zbiór tekstów

literackich  stanowiący  podstawę  rozważań  podjętych  w  dysertacji  stanowią  więc  utwory

polskich pisarzy powstałe i opublikowane już w XXI wieku – między rokiem 2003 a 2015,

których autorzy należą, poza Krzysztofem Kochańskim (ur. w 1958) i „klasykiem” polskiej

fantasy Ewą Białołęcką (ur. w 1967) do młodego (Andrzej Pilipiuk 1974, Michał Studniarek,

1976), a nawet najmłodszego pokolenia pisarzy: Aneta Jadowska (ur. w r. 1981), Marta Kisiel

(1982), Milena Wójtowicz (1983). Decyzja skoncentrowania się przez p. mgr Dejnek-Kobylas

w  swych  rozważaniach  na  tekstach  najnowszych  –  przy  szerokim  jednak  uwzględnieniu

historycznoliterackiego  kontekstu,  w  którym  znaleźli  się,  powiedzieć  można  wszyscy

najważniejsi twórcy światowej oraz polskiej  fantasy (dołączona do rozprawy lista „utworów

przywoływanych kontekstowo” przedstawia się wręcz imponująco) – świadczy o wysokiej

kompetencji  czytelniczej  autorki  dysertacji,  jej  samodzielności  w  działaniach

interpretacyjnych a także swoistej  zdolności do rzeczowego, krytycznego oglądu i  analizy

tekstów,  wobec  których  z  oczywistych  względów  nie  mogła  dysponować  dystansem
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czasowym a także, co się z tym wiąże, stosowną literaturą przedmiotu: część utworów (cztery

powieści z heksalogii o Dorze Wilk Jadowskiej czy Zaginiona Pilipiuka) ukazały się więc w

druku  –  najprawdopodobniej  –  już  w  trakcie  przygotowywania  przez  Doktorantkę  jej

dysertacji co wydaje się dodatkowym potwierdzeniem, że dysponuje ona nie tylko ogromną

erudycją ale także samodzielnością i sprawnością warsztatową niezbędną w podejmowaniu

zadań nowych i ambitnych.

W  kompozycji  recenzowanej  dysertacji  zwraca  uwagę  swoista  dwudzielność,

charakterystyczna zresztą dla większości powstających dziś rozpraw doktorskich. W części

pierwszej,  wprowadzającej,  poddaje  więc  autorka  analizie  narzędzia,  które  użyte  będą  w

dalszej części pracy, koncentruje się na definicjach używanych pojęć, szczegółowo omawia

różne propozycje  badawcze.  Ta  część  prezentowanych  w dysertacji  rozważań świadczy o

dobrym  oczytaniu  autorki  w  literaturze  przedmiotu,  o  zdecydowanie  interdyscyplinarnym

charakterze,  a  także  o  godnej  podkreślenia  i  docenienia  skrupulatności  w  podejściu  do

prezentowanych  kwestii.  Czasem  przy  lekturze  tej  wprowadzającej  –  metodologicznej  i

teoretycznej  części  rozprawy  można  nawet  odnieść  wrażenie  nadmiernego  rozbudowania

niektórych fragmentów:  Fantasy w pigułce  okazuje się więc nie zapowiadaną powyższym

sformułowaniem krótką  rekapitulacją  lecz  obszernym wywodem na temat  istoty literatury

fantasy, różnych autorskich propozycji jej definicji, typologii i odmian stylistycznych. Część

druga – analityczna i interpretacyjna – zgodnie z zapowiedzią autorki wykorzystuje metody,

jakimi dysponuje filologia. Pisze więc Dejneka-Kobylas: „Cel, jakim jest badanie, na jakie

potrzeby  odpowiada  literatura  fantasy,  może  być  realizowany  różnymi  metodami,  także

socjologicznymi  czy  psychologicznymi,  na  przykład  metoda  ankiet,  w  których

wypowiedzieliby się sami zainteresowani. W niniejszej pracy rozważania pozostają jednak na

płaszczyźnie  literaturoznawczej  także  w  tym  sensie,  że  pytania  zadawane  są  przede

wszystkim tekstom literackim.  Drogą  analizy  i  interpretacji  utworu  próbuje  się  wyłuskać

odpowiedzi na stawiane pytania, które są zawarte w samych tekstach”. (s.7) Przyjęte przez

autorkę ograniczenie pola badawczego do „samych tekstów”, z wyłączeniem szeroko pojętej

sfery ich czytelniczej recepcji z właściwymi dlań świadectwami odbioru, wydaje się słuszne i

zgodne z jej podstawowymi kompetencjami. Warto jednak podkreślić, że sposób interpretacji

wybranych  do  analizy  utworów,  zastosowany  przede  wszystkim  w  rozdziałach  III

(Rzeczywistość z aneksem, czyli marzenia o lepszym świecie) i IV ((Nie)zwykli, czyli ludzkie

marzenia  i  potrzeby)  podporządkowany został  zaprezentowanej  w rozdziale  I  (Potrzeby  i

marzenia człowieka w świetle badań z zakresu psychologii,  pedagogiki,  filozofii  i  estetyki.
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Wybrane  zagadnienia) swoistej  opcji  psychologicznej,  polegającej  na  wyodrębnianiu  i

nazywaniu poszczególnych potrzeb, określaniu stopnia ich imperatywności oraz miejsca w

rekonstruowanej przez badaczy hierarchii potrzeb. W konsekwencji więc przyjmuje autorka w

swej  naukowej  narracji  swoisty styl  „wyliczający”  polegający na enumeracji  i  nazywaniu

poszczególnych  potrzeb  (np.  bliskości,  posiadania  rodziny,  miłości,  przyjaźni,

bezpieczeństwa, wolności i możliwości decydowania o sobie) a następnie egzemplifikowania

ich  materiałem  fabularnym  zaczerpniętym  z  tekstów  literackich  wybranych  do  analizy,

dystansując się przy tym, co może się już niekiedy wydać dyskusyjne,  od kwestii  „oceny

wartości  artystycznej  utworów”  (s.  92),  wiążąc  je  niejako  a  priori  z  kręgiem  literatury

popularnej: „Utwory fantasy należą do literatury popularnej i jako takie są nosicielami cech

właściwych tego typu literaturze.” (s. 92) W efekcie otrzymuje więc czytelnik prezentację

podstawowego, powiedzieć można, „zakresu możliwości”, jakim dysponuje, w interesującym

autorkę zakresie literatura fantasy, rodzaj zbioru podstawowych elementów składających się

na  świat  przedstawiony  utworów  charakterystycznych  dla  tego  gatunku,  którego  wartość

polega też na tym, że może (i powinien) zostać wykorzystany w dalszych badaniach nad tym

typem  twórczości,  stanowiąc  podstawę  do  formułowania  kolejnych  pytań  wobec

analizowanych  tekstów.  Autorka  rozprawy  miała  oczywiście  przy  tym  pełne  prawo  do

ograniczenia się do wybranego przez siebie stylu i porządku narracji, tym bardziej, że wydaje

się on adekwatny do „hasła tytułowego” rozprawy,  czasem jednak przydałyby się, jak się

zdaje, pewne dopowiedzenia czy uszczegółowienia ściśle związane właśnie z podkreślanym

przez  p.  Dejnek-Kobylas  statusem  wyzyskanych  w  dysertacji  tekstów  jako  „literackich”

właśnie,  a więc wyzyskujących określone sposoby artystycznego mówienia  pozostające w

istotnym  związku  z  tym  „jak”,  „do  kogo”  i  „w  jakim celu”  się  mówi.  W tym  zakresie

przydałoby  się  więc  w  rozprawie  wstępne  przynajmniej  rozpoznanie  kwestii  „innych

gatunków” uczestniczących w budowaniu świata przedstawionego  fantasy,  na przykład roli

genotypów sensacyjno-kryminalnych w cyklu opowieści o Dorze Wilk Jadowskiej). Brakuje

też,  w  opinii  recenzentki,  zwłaszcza  przy  lekturze  niektórych  fragmentów  rozprawy

odnoszących  się  do  Dożywocia  Marty Kisiel  jasnej  identyfikacji  podstawowej  dla  utworu

kategorii  estetycznej,  szczególnie,  co warto podkreślić cenionej  przez czytelników, a więc

komizmu. Przypominając (s. 126) o okolicznościach odziedziczenia przez głównego bohatera

niezwykłej rezydencji wraz z jej nadnaturalnymi mieszkańcami autorka dysertacji pozostawia

bez  komentarza  nazwę  „Licho”  w  oczywisty  sposób,  w  przywołanym  kontekście,

„niestosowną”  jako  imię  własne… Anioła  Stróża,  tymczasem  nadanie  tej  eufemistycznej
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nazwy, wiązanej przez nosicieli tradycji ludowej z diabłem, wysłannikowi niebios wydaje się

niezwykle ważnym sygnałem zastosowanej przez młodą autorkę powieści konwencji „świata

na  opak”,  wyrażającej  się  także  w  odwróceniu  tradycyjnych  relacji  między  ludzkim

bohaterem a jego niebiańskim opiekunem jak również w zastosowanym stylu wypowiedzi

bliskim estetyce  komizmu,  czasem groteski,  obfitującym w różnego rodzaju zabawy i  gry

językowe  (pseudopoprawne  formy  gramatyczne  mające  wyrazić  „rodzaj  nijaki”  anioła).

Zasygnalizowany problem wydaje się istotny nie tylko w związku z kwestią „poetyki dzieła”

ale także w kontekście centralnej dla rozprawy problematyki potrzeb, preferencji i oczekiwań

współczesnego  odbiorcy  literatury  fantasy  (zwłaszcza  w wersji  contemporary  fantasy),  w

którego horyzoncie oczekiwań mieści się przecież nie tylko fantasy mitopoetycka preferująca

„wysoki”,  niekiedy  patetyczny  styl  opowiadania  (o  której  wspomina  zresztą  autorka  w

rozdziale II), ale również inne, bliższe niekiedy wrażliwości współczesnego adresata, style i

sposoby narracji odsłaniające ludyczny czy autoironiczny punkt widzenia zarówno podmiotu

wypowiedzi literackiej jak i odbiorcy tekstu. Być może tego typu chwyty i humorystyczne

„dekonstrukcje” tradycyjnych ujęć w niektórych współczesnych realizacjach fantasy stanowią

nie  tylko  efekt  świadomej  zabawy  przyjętą  konwencją  gatunkową  lecz świadczą  też  o

potrzebie zachowania swoistej dyskrecji w wyrażaniu najgłębszych, często deprywowanych

potrzeb  jednostki  zagubionej  w  dzisiejszym  świecie,  odciętej  od  tradycyjnych  wzorców,

pozbawionej  zakorzenienia  w  najbliższej  sobie  rzeczywistości  społecznej  i  kulturowej,  o

czym  wspomniała  w  pewnym  wywiadzie  Dorota  Terakowska  („Guliwer”  1995,  z.  6),

stwierdzając iż współcześnie, często w odróżnieniu od tzw. „normalnej książki dla dorosłego”

właśnie  baśń  (i  fantasy)  okazać  się  może  gatunkiem najbardziej  uniwersalnym,  służącym

przekazaniu wszystkiego, co człowieka boli.”

Nie  zgłaszając  zastrzeżeń  co  do  istoty  naukowego  dyskursu  i  zasadniczych  tez

formułowanych przez p. mgr Katarzynę Dejnek-Kobylas chciałabym jednak zwrócić uwagę

na kilka drobniejszych potknięć zauważonych w pracy.

s.  115  „Pojawianie  się  takich  miejsc  realizuje  potrzebę  istnienia  miejsc  niezwykłych,

nieodkrytych  i  pobudzających  wyobraźnię”  –  sformułowanie  trochę  niezręczne:  w

przytoczonym  kontekście  idzie  raczej  o  „marzenie”  o  istnieniu  takich  właśnie  miejsc,

poprawne  jest  natomiast  (na  tej  samej  stronie)  sformułowanie:  „potrzeba  odkrywania  i

eksplorowania nieznanych przestrzeni”.

5



s. 215 „Do grupy potrzeb podstawowych, czyli  fizjologicznych należy potrzeba posiadania

pracy  i  godziwych  warunków  zatrudnienia.”  Wymienioną  przez  autorkę  potrzebę  trudno

zaliczyć do potrzeb fizjologicznych – na równi np. z potrzebą odżywiania się, odpoczynku

czy ochrony ciała. Decyzja autorki o takim zaszeregowaniu „potrzeby pracy” wynika chyba z

próby  włączenia  wyodrębnionej  w  toku  analizy  interesujących  ją  powieści  potrzeby

odczuwanej przez bohaterów w strukturę tzw. piramidy Maslowa, co – biorąc pod uwagę

wspomniany wcześniej brak jednej, powszechnie obowiązującej hierarchii potrzeb – nie było

konieczne.

s. 216 „potrzeba młodości” – raczej „marzenie” o młodości, zwłaszcza jeśli uwzględni się

ciąg dalszy tego wypowiedzenia „ lub/i długowieczności/nieśmiertelności”.

s. 223 „Przyjęło się uważać, że ten typ utworów [fantasy] zawsze kończy się szczęśliwie”.

Uogólnienie zbyt pośpieszne, kto tak sądzi? Przytoczona opinia była zazwyczaj formułowana

w  stosunku  do  baśni,  której  aksjologiczny  determinizm  fabularny  eliminuje  wszelkie

przejawy  losowości,  wiodąc  do  happy  endu,  w  odróżnieniu  od  założonej  „zawodności”

mechanizmu fantasy. (por. Lem, Pustowaruk, Lasoń-Kochańska). 

s.  184 „Decyzje,  które  stawiają  ją  przed  obliczem różnego rodzaju  niebezpieczeństwa”  –

niezręczne! Raczej „w obliczu niebezpieczeństwa”.

s.  226  „Z  kolei  jeden  mechanizm,  anulowanie,  polegający  na  rytualnym,  symbolicznym

odczynianiu  działań  lub  zapobieganiu  im  w  swej  strukturze  podobny  jest  do  praktyki

magicznej obecnej w utworach fantasy, która często bazuje na gestach czy rytuałach”. Zdanie

niejasne, zwłaszcza, że jako oddzielny akapit pozbawione jest kontekstu, który pozwoliłby

uchwycić jego znaczenie.

Czas na konkluzje. Przedstawioną do recenzji rozprawę doktorską p. mgr Katarzyny

Anny Dejnek-Kobylas  oceniam bardzo wysoko.  Jak już zostało  stwierdzone jest  to  praca

niezwykle  bogata  pod  względem  merytorycznym,  oparta  w  części  analitycznej  na

najnowszych  polskich  realizacjach  modelu  fantasy,  uwzględniająca  obszerną  polsko  –  i

angielskojęzyczną  literaturę  przedmiotu.  Mocną  stroną  rozprawy jest  próba  spojrzenia  na

fenomen  współczesnej  fantasy  z  punktu  widzenia  realnych  sytuacji  i  problemów

doświadczanych  przez  rzeczywistych  czytelników,  umożliwiająca  prześledzenie  na

wybranych  przykładach  działania  swoistego  mechanizmu  kompensacji  czy  wręcz  funkcji

terapeutycznej  pełnionej  przez  popularną  na  świecie  a  także  w Polsce  odmianę  literatury
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pozornie  tylko  „wyłącznie  ludycznej”.  Jak  konkluduje  autorka:  „Utwory  fantasy mogą

kompensować współczesne problemy z pracą czy anonimowością społeczną” (s. 226) i  ta

teza, podobnie jak i szereg innych szczegółowych ustaleń, wydaje się dobrze i wszechstronnie

uzasadniona.   Dysertacja  została poprawnie  wykonana,  przemyślana  pod  względem

kompozycyjnym a także, poza stosunkowo nielicznymi usterkami językowo-stylistycznymi

dobrze, rzeczowo i sprawnie napisana.

Biorąc więc pod uwagę odnotowane walory pracy pani mgr Katarzyny Anny Dejnek-

Kobylas   pt.  Rzeczywistość  z  aneksem.  Współczesne  marzenia  i  potrzeby  ukazane  w

wybranych nurtach polskiej literatury fantasy  pragnę stwierdzić, że recenzowana dysertacja

spełnia wszelkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim. Dlatego wnoszę dopuszczenie

pracy  pani  mgr  Katarzyny  Anny  Dejnek-Kobylas  do  kolejnych  etapów  przewodu

doktorskiego i do publicznej obrony.

Wrocław 29.02.2016 r.                                                         Prof. dr hab. Jolanta Ługowska
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