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RZECZYWISTOŚĆ Z ANEKSEM. WSPÓŁCZESNE MARZENIA I POTRZEBY UKAZANE W
WYBRANYCH NURTACH POLSKIEJ LITERATURY FANTASY

Pierwszą  cechą  jaką  zauważa  badacz  konwencji  fantasy jest  jej  niezwykła

popularność. Jedną z inspiracji do napisania tej pracy była chęć odpowiedzenia na pytanie, co

takiego ma w sobie  fantasy,  że  udało jej  się  w takim stopniu podbić rynek czytelniczy i

zdobyć serca tak wielu odbiorców. 

W tym względzie trzeba przyjrzeć się  funkcjom utworów  fantasy.  Jedna z  nich to

niewątpliwie możliwość przeniesienia się do innej, czasem imitującej realność, rzeczywistości

i alternatywne przedstawienie różnego typu aspektów otaczającego nas świata. Pozwala to na

spojrzenie z dystansu na różnorodne problemy i na szukanie dróg ich rozwiązania oraz na

specyficzne spełnianie potrzeb i marzeń. 

Niniejsza praca ma na celu dotarcie do tych aspektów literatury fantasy, które ukazują,

w  jaki  sposób  skonstruowane  są  i  jaką  pełnią  rolę  fantastyczne  światy,  ich  elementy,

mieszkańcy i prawa nimi rządzące w odniesieniu do życia, marzeń i potrzeb współczesnego

człowieka. W tym celu zostały omówione i poddane analizie wybrane polskie utwory szeroko

pojmowanego  gatunku  (i  jego  pogranicza)  tak  zwanej  contemporary  fantasy.  Do

szczegółowej analizy wybrane zostały teksty reprezentujące różne warianty „rzeczywistości z

aneksem”, ukazujące rozmaite drogi i tendencje wzbogacania realnego świata w powieściach

fantasy. Nadrzędnym celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie funkcje spełnia tego typu

literatura oraz czego na jej  podstawie można dowiedzieć się o marzeniach, pragnieniach i

potrzebach współczesnego człowieka.

Praca podzielona jest na cztery rozdziały i zakończona jest Podsumowaniem. Rozdział

I służy omówieniu wybranych zagadnień dotyczących marzeń i potrzeb człowieka w świetle

badań z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii i estetyki, które zostały wykorzystane jako

podstawa teoretyczna w analizach zawartych w rozdziałach III i IV oraz są bazą do wniosków

zawartych w Podsumowaniu. Główny nacisk położony został na zdefiniowanie i wyjaśnienie

mechanizmów działania ludzkich marzeń i potrzeb, a także różnego typu złudzeń, które im

sprzyjają. W ramach tych rozważań poruszone zostały także zagadnienia dotyczące fantazji,

wyobraźni oraz szczęścia.



Rozdział  drugi  podzielony  jest  na  cztery  główne  części.  Pierwsza  prezentuje

zagadnienia  ogólne dotyczące  literatury  fantasy.  Kolejny podrozdział  prezentuje  typologie

utworów fantasy. Podrozdział zatytułowany Rzeczywistość z aneksem prezentuje zagadnienia

dotyczące gatunków  contemporary fantasy,  urban fantasy i  rural fantasy oraz wyjaśnia ich

wzajemne zależności.  Z  kolei  ostatnia  część  rozdziału  jest  odpowiedzią  na  pytanie,  jakie

wartości i funkcje prezentuje tego typu literatura oraz czy jej istnienie ma w ogóle jakiś sens. 

Rozdziały  III  i  IV  poświęcone  są  analizie  reprezentatywnych  utworów  z  zakresu

polskiej  literatury  contemporary fantasy powstałych w XXI wieku. Są to: wiedźma.com.pl

Ewy Białołęckiej  (Lublin 2008), cykl Anety Jadowskiej Heksalogia o Dorze Wilk, na który

składają się tomy:  Złodziej dusz (Lublin 2012),  Bogowie muszą być szaleni  (Lublin 2013),

Zwycięzca  bierze  wszystko  (Lublin  2013),  Wszystko  zostaje  w  rodzinie  (Lublin  2014),

Egzorcyzmy Dory Wilk (Lublin 2014), Na wojnie nie ma niewinnych (Lublin 2014) oraz tom

opowiadań uzupełniających cykl  –  Ropuszki  (Lublin  2015), Baszta  Czarownic Krzysztofa

Kochańskiego  (Warszawa  2003),  Dożywocie Marty  Kisiel  (Lublin  2010),  cykl  Andrzeja

Pilipiuka  Kuzynki  Kruszewskie,  na  który  składają  się  tomy:  Kuzynki (Lublin  2003),

Księżniczka (Lublin 2004), Dziedziczki (Lublin 2005) oraz Zaginiona (Lublin 2014), Herbata

z  kwiatem  paproci Michała  Studniarka  (Warszawa  2004)  oraz  Załatwiaczka Mileny

Wójtowicz (Lublin 2007).   Dobór tekstów został  podporządkowany temu, by uzyskać jak

najbardziej aktualne informacje dotyczące marzeń i potrzeb współczesnego człowieka. 

W celu dokonania rzetelnej analizy potrzeb i marzeń ludzkich należało przyjrzeć się

zarówno otoczeniu, w którym funkcjonują bohaterowie – otaczającym ich światom oraz ich

elementom, które wskazują na ludzkie potrzeby i marzenia (czemu poświęcony jest rozdział

III).  W  tym  aspekcie  ujawniły  się  i  zostały  omówione  między  innymi  potrzeby:

nowoczesności, ale i kontaktu z naturą, spokojnego życia, posiadania własnego miejsca w

świecie,  bezpieczeństwa,  doznawania  opieki,  uczuć,  emocji,  piękna,  marzeń,  nadziei,

pozostawienia  czegoś  po  sobie,  przechowywania  pamięci,  odkrywania,  tajemnicy  oraz

niezwykłości. W tym samym celu analizie poddani zostali sami bohaterowie literaccy (którym

poświęcony  jest  rozdział  IV).  Tu  przedstawione  zostały  potrzeby:  bycia  zwykłym

człowiekiem  lub  bohaterem  i  wybrańcem,  posiadania  niezwykłych  mocy  i  umiejętności,

relacji z innymi (takich jak bliskość, posiadanie rodziny, miłość i przyjaźń), bezpieczeństwa,

szlachetności,  dobra  i  sprawiedliwości,  szczerości  i  autentyczności,  pracy  i  godziwych

warunków  zatrudnienia,  wolności  i  możliwości  decydowania  o  sobie,  urody,  młodości,

długowieczności i nieśmiertelności, wiedzy i dobrego wykształcenia, wiary, życia w zgodzie

z naturą oraz sensu życia.



Pracę  wieńczy część  podsumowująca  analizy dokonane w dwóch poprzedzających

rozdziałach. Wnioski z nich wypływające zostały skonfrontowane z wiadomościami z dwóch

pierwszych rozdziałów: teoriami dotyczącymi marzeń i potrzeb człowieka i jego szczęścia

oraz  zagadnieniami  związanymi  z  pełnionymi  przez  literaturę  fantasy funkcjami  i

wartościami, jakie niesie ona ze sobą. 

Pierwsza  część  tego  Podsumowania prezentuje  zestawienie  marzeń  i  potrzeb

występujących  w  utworach  z  teoriami  dotyczącymi  marzeń  i  potrzeb  człowieka.  Druga

zestawia  te  informacje  z  zagadnieniami  dotyczącymi  szczęścia.  Trzecia  omawia  jedną  z

najważniejszych potrzeb ujawniających się w literaturze fantasy – potrzebę narracji. Wyjaśnia

w tym aspekcie rolę konstrukcji  tego typu utworów, a w szczególności rolę szczęśliwego

zakończenia. Zostaje także omówiona teza zakładająca, że literaturę fantasy można uznać za

jeden z mechanizmów obronnych osobowości człowieka, a cały fenomen tego typu literatury

opiera się na ostatniej z omówionych potrzeb – potrzebie niezwykłości.

Całe rozważania pozwalają spojrzeć na literaturę fantasy jako na, co dla wielu może

wydawać się paradoksalne, dokument naszych czasów. Teksty należące do tej konwencji są

bowiem  nie  tylko  wyrazem,  a  zarazem  nośnikiem  marzeń  i  potrzeb  ludzkich,  ale  także

świadectwem i diagnozą życia oraz kondycji współczesnego człowieka.


