
1 
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   Dr hab. Zdzisław Kudelski 

    Instytut Filologii Polskiej 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

            Jana Pawła II 

 

Recenzja pracy doktorskiej mgr Katarzyny Dejnek-Kobylas 

„Rzeczywistość z aneksem. Współczesne marzenia i potrzeby ukazane w 

wybranych nurtach polskiej literatury fantasy” 

 

 Katarzyna Dejnek-Kobylas swoją pracę doktorską, napisaną pod 

kierunkiem prof. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej, poświęciła fenomenowi 

literatury fantasy, która mimo kryzysu czytelniczego cieszy się wielkim 

zainteresowaniem.  Autorka już na wstępie stawia pytanie: „[…] co takiego ma 

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

zdobyć serca tak wielu odbiorców.” [s. 5] 

I jednocześnie wyznacza sobie zadanie: „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.” [s. 6] 

Praca licząca 246 stron składa się z czterech rozbudowanych rozdziałów. 

W pierwszym zawarte są teoretyczne rozważania dotyczące potrzeb i marzeń 

człowieka, w którym autorka odwołuje się do koncepcji różnych myślicieli – 

psychologów i psychoanalityków. Relacjonuje przegląd stanowisk  

zaproponowany przez Stanisława Sieka teorii potrzeb ludzkich i zatrzymuje się 

na koncepcjach Raymonda Bernarda Cattella, Abrahama H. Maslowa, 

Henry’ego A. Murraya, Jerzego Konorskiego oraz Kazimierza Obuchowskiego.  

Czytelnik ma prawo zapytać, według jakiego klucza ten przegląd został 
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sporządzony.  Jednocześnie prezentacje poglądów domagają się dodatkowych 

informacji o samych myślicielach.   

Przydałaby się również dodatkowe wyjaśnienie, dlaczego przegląd 

Stanisława Sieka jest dla autorki reprezentatywny i wybrała go za przewodnika.  

W omawianych koncepcjach wielokrotnie przewija się kwestia znaczenia dla 

człowieka wyobraźni, fantazji i potrzeby marzeń. 

Jak pisze autorka: „Prześledzone w niniejszym rozdziale […] aspekty 

ujęcia zagadnień dotyczących marzeń, szczęścia, potrzeb, celów i mechanizmów 

ludzkiego myślenia, mimo że tak różne, mają służyć jednemu celowi – pomóc w 

odpowiedzi na pytania: dlaczego tak prężnie rozwijająca się w ostatnich latach 

konwencja fantasy jest, mimo szerokiej krytyki, tak popularna oraz jakie 

wartości niosą ze sobą utwory składające się na tego typu literaturę. Czy taki 

rodzaj »nieracjonalności« także ma wpływ pozytywny, pomaga bronić się przed 

negatywnym oddziaływaniem świata, zaspokajać potrzeby i osiągać cele?” [s. 

38] 

 

W rozdziale II pod żartobliwym tytułem „Fantasy w pigułce”, autorka 

odwołując się do rozróżnień Marka Pustowaruka, stara się odpowiedzieć na 

pytanie: czym jest fantasy?  Kolejno bada relacje fantasy a fantastyka, baśń, mit 

i horror.  Skupia się również na bohaterach utworów. 

Ciekawe rozważania jednocześnie prowokują do zadawania pytań. 

Dlaczego prezentując typologię literatury fantasy, autorka opiera się na pracach 

naukowych badaczy Marka Pustowaruka, Małgorzaty Tkacz, a przede 

wszystkim na uwagach Andrzeja Sapkowskiego, które niewątpliwie ciekawe, z 

naukowością nic wspólnego nie mają.  

Śledząc różne odmiany fantasy Katarzyna Dejnek-Kobylas podkreśla, że 

ich  autorzy „by uwiarygodnić dany świat używają różnych zabiegów, które 
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mają niejako wytłumaczyć i przekonać odbiorcę, że dana wizja ma prawo bytu. 

[…] Światy budowane w taki sposób mają więc w różnym stopniu solidne 

podwaliny w elementach świata realnego, co pozwala oswoić odbiorcę z 

proponowaną wizją uniwersum. Na oswajaniu jednak najczęściej się kończy. 

Elementy nawiązujące do realności najczęściej nie pełnią ważnej roli w kreacji 

świata, są tylko pretekstem do zbudowania całkowicie odrębnego uniwersum.” 

[s. 74] 

 

Autorka pracy włącza się w spór o literaturę fantasy powołując się na sąd 

J.R.R. Tolkiena, że zaspokaja ona „pierwotne ludzkie potrzeby” i oferuje 

„fantazję, uzdrowienie oraz ucieczkę i pocieszenie.”  [s. 83], a także umiejętność 

odnowienia kontaktu z rzeczywistością [s. 83]. 

Oprócz Tolkiena prezentuje również stanowiska polskich badaczy -  m.in.  

Bohdana Trochy, Tomasza Z. Majkowskiego, Anny Marchewki oraz Justyny 

Deszcz-Tryhubczak i  Marak Oziewicza.  

Podkreśla przy tym, że teksty fantasy utrwalają alternatywne doświadczenie, 

stanowią zapis spojrzenia niestereotypowego, które może umożliwić 

rozwiązanie realnych problemów człowieka. 

 

Relacjonując spory o fantasy Katarzyna Dejnek-Kobylas jest ich 

uczestniczką, gdy pisze:   „[…] jedną z funkcji literatury jest możliwość 

przeniesienia się do innej rzeczywistości i alternatywne przedstawienie kondycji 

świata i człowieka. Dzięki temu uzyskujemy dystans niezbędny do pełniejszego 

oglądu problemów, z którymi się borykamy, co w efekcie może zaowocować 

znalezieniem sposobów na ich rozwiązanie. W taki też sposób możemy 

urzeczywistniać swoje marzenia i zaspokajać własne potrzeby. Taką możliwość 

dają niewątpliwie utwory należące do konwencji fantasy.” [s. 88-89] 
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I dalej stwierdza: „[…] uciekanie od realności śmiało można 

określić jako cechę pozytywną, gdyż może służyć nie tylko jako dobra 

rozrywka, ale i sposób radzenia sobie z codziennym życiem”.[s. 88-

89]  

 

Słowa te niewątpliwie zasługują na komentarz – wrócę do nich na koniec.  

 

Rozdział III jest zatytułowany „Rzeczywistość z aneksem, czyli marzenia 

o lepszym świecie”. 

 

Autorka stwierdza: „Fantasy rodzi się z tęsknoty za tym, czego w realnym życiu 

nie można doświadczyć.” [s. 90] Polemizuje z powszechną opinią, że utwory 

fantasy „nie mają żadnego związku z rzeczywistością”.  Deklaruje, iż nie 

zamierza skupiać się na wartości artystycznej omawianych tekstów, natomiast 

poprzez ich analizę chce wskazać, za czym współczesny człowiek tęskni, 

pragnie i marzy [s. 92].   

Katarzyna Dejnek-Kobylas wybrała w tym celu szesnaście utworów 

młodych pisarzy: od Ewy Białołęckiej, Anety Jadowskiej, przez Krzysztofa 

Kochańskiego i Andrzeja Pilipiuka, aż po Michała Studniarka i Milenę 

Wójtowicz. Stanowią one   dla autorki pracy źródło informacji o marzeniach i 

potrzebach współczesnego człowieka.   

Analizuje „światy literackie” we wskazanych utworach.  Bardzo 

interesująco przywołuje dyskusje o tym, co rzeczywiste, czym są światy 

alternatywne.  
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Analizując przestrzenie miejskie i wiejskie w przywoływanych utworach 

śledzi „obraz złowrogiej rzeczywistości nieprzyjaznej i nieprzychylnej 

człowiekowi” [s. 98] – m.in. w utworach Studniarka, Wójtowicz, Pilipiuka. 

Konstatacjom o dążeniu do „samozniszczenia” człowieka towarzyszą 

szlachetne, niestety utopijne stwierdzenia: 

„Utwory przynoszą pochwałę przyrody, środowiska naturalnego i 

przestrogę przed upadkiem ludzi, jeśli odwrócą się od niej i nie będą jej 

szanować. Nie zachęcają jednak od radykalnej zmiany – powrót do przeszłości 

nie jest właściwą drogą, należy raczej szukać równowagi między rozwojem 

świata a szacunkiem dla jego fundamentów.” [s. 106] 

 

 

Jedną z części rozdziału III autorka opatrzyła znamiennym tytułem: 

Potrzeba niezwykłości ratunkiem dla świata.   

W rozważaniach tych wielokrotnie powraca problem rzeczywistości 

wzorowanej na świecie realnym – przestrzenie niezwykłe, magiczne – „enklawy 

niezwykłości” [s. 117], które  stanowią inną stronę rzeczywistości, różniącej się 

od ludzkiego świata, a jednocześnie z nim powiązaną [s. 121]. 

„[…] spełniają potrzebę eksploracji - stwierdza autorka pracy - 

niezbadanych przestrzeni, odkrywania tego, co niezwykłe i tajemnicze.  Ich 

wyjątkowość pobudza wyobraźnię i pozwala poczuć się jak bohater i odkrywca 

nieznanych dotąd światów.” [121] 

 

Gdy Katarzyna Dejnek-Kobylas pisze o jednym najważniejszych w 

dziejach człowieka toposie – Domu, z którym wiąże się potrzeba  schronienia, 

bezpieczeństwa, prywatności, spokoju, to warto rozważania te wzbogacić o choć 

bardzo wybiórczą literaturę przedmiotu.  



6 

 

Wspomniany rozdział jest rozbudowany i dotyczy niezwykłych 

elementów świata utworów fantasy (portale między rożnymi rzeczywistościami, 

magiczne rośliny i przedmioty, elementy uzbrojenia,  pamiątki przeszłości ) oraz 

sił wyższych, nadprzyrodzonych, którym opisywana rzeczywistość podlega – 

bogom, przeznaczeniu, magii.  [s. 145] 

Tę część rozważań autorka kończy stwierdzeniem, że w omawianych 

utworach wyrażane są potrzeby uniwersalne – pragnienie niezwykłości, 

bezpieczeństwa, sensu życia i wiary. 

 

Ostatni rozdział IV – „(Nie)zwykli, czyli ludzkie marzenia i potrzeby” -

skupia się na bohaterach utworów fantasy. Co ich wyróżnia, skoro często są 

osobami całkowicie zwyczajnymi? Odwołując się do stwierdzeń Andrzeja 

Sapkowskiego o dwóch typach bohaterów fantasy, autorka pracy w 

analizowanych powieściach wskazuje na reprezentatywne przykłady. 

Młodzi XXI wieku, „dzieci swoich czasów”- Adam Chors z powieści 

Michała Studniarka Herbata z kwiatem paproci, Konrad z Dożywocia 

Magdaleny Kisiel, Katarzyna z utworu Ewy Białołęckiej wiedźma.com.pl – są 

zwyczajni, „współcześni do bólu”, jak stwierdza autorka pracy, na niezwykłość 

reagują niedowierzaniem, nieufnością i strachem. A jednocześnie posiadają 

umiejętności, które ich wyróżniają.  

Bohaterowie utworów fantasy mimo zmienionej i odrealnionej scenerii, 

wyrażają m.in. potrzeby bliskości, posiadania rodziny, miłości, przyjaźni, 

bezpieczeństwa, szlachetności, dobra, wolności, wiary, sensu życia.  Cała 

końcowa część pracy dotycząca ludzkich potrzeb jest bardzo drobiazgowa,  

rzetelnie udokumentowana, a jednocześnie zaskakuje tym, jak uniwersalne i 

odwieczne potrzeby wybrane utwory i ich bohaterowie wyrażają. 
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Włączając się w spór o literaturę fantasy, autorka prezentuje własne 

stanowisko, poparte bogatymi przykładami. Nie zmienia to jednak faktu, że spór 

ten trwa i będzie trwał. Dla części badaczy, krytyków i czytelników świat 

literatury fantasy,  jego wymiar nadprzyrodzony, bohaterowie - nie wyrażają 

tęsknot i potrzeb człowieka, ale są raczej dowodem infantylizmu, upodobania do 

kiczu i popularnych schematów oraz – mimo wszystko dowodem „ucieczki od 

rzeczywistości”, a nie odnowienia z nią związku. 

Przechodząc do końcowych uwag pragnę podkreślić, że mimo 

sygnalizowanych miejsc polemicznych, praca doktorska mgr Katarzyny Dejnek-

Kobylas jest całością interesującą. Odznacza się czytelną i logiczną konstrukcją, 

zawiera bardzo bogatą, dobrze wyselekcjonowaną literaturę przedmiotu, do 

której autorka sprawnie się odwołuje w toku przedstawianych rozważań.  

Z recenzenckiego obowiązku wypada zauważyć nieliczne potknięcia przy 

opracowywaniu przypisów i rzadkie błędy stylistyczne. Czasem autorka 

nadużywa przymiotników i określeń kolokwialnych. Przyjęty skrótowy opis 

cytowanych utworów nie jest dla czytelnika pomocą i utrudnia śledzenie toku 

wywodu. [zob. wykaz skrótów tytułów „bazowych” utworów na s. 93].  

W niczym to jednak nie umniejsza oczywistych walorów całej pracy. 

Sama rozprawa jest dla autorki wyzwaniem intelektualnym podejmowanym z 

pasją i zacięciem polemicznym wyrażającym dojrzałość i samodzielność sądu. 

Konkluzja jest jednoznaczna: 

Praca mgr Katarzyny Dejnek-Kobylas w pełni spełnia wymogi 

stawiane pracom doktorskim. Wnoszę o dopuszczenie autorki do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.  

 


