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0. Wprowadzenie

Po prostu trudno uwierzyć, że książka o krasnalach, elfach i upiorach 

może zawierać coś sensownego.

P. Kuncewicz, Tolkien, czyli świat

0.1

Droga namysłu nad literaturą popularną prowadzi między Scyllą a Charybdą. 

Scyllą, potworem atakującym z góry, jest pokusa okazania wyższości czy wręcz 

pogardy wobec analizowanych utworów. Badacz porusza się wśród tekstów 

o rozmaitej, zwykle jednak co najwyżej przeciętnej jakości artystycznej. Draż-

ni go zatem uproszczony język, konieczny na kartach prozy, której modelowy 

odbiorca nie posiada apetytu na poetyzmy, a także uciążliwa schematyczność: 

bezustannie powracające fabuły, bohaterowie i problemy. Trudno utrzymać na 

wodzy nerw krytyczny i dokonać analizy, która nie byłaby pretekstem do szy-

derstwa, będącego skutkiem już to autentycznego zniechęcenia, już to obawy 

przed utratą naukowej powagi, którą gwarantuje rzekomo oddanie rzeczom 

wzniosłym – zwłaszcza zdaniem nieopierzonych jeszcze literaturoznawców, 

do których grona autor niniejszych słów podczas pracy nad książką niewątp-

liwie się zaliczał. W wypadku badań nad literaturą fantasy pojawia się nad-

to stygmat infantylizmu, ciążący niekiedy na gatunku tak obfi cie i świadomie 

czerpiącym z materii kulturowej, tworzącej również zaplecze baśni. Piętno to 

przenieść się może i na uczonego, gdy objawi nadmierną admirację dla przy-

gód hobbitów. Choć lęk i wstręt nie są całkowicie bezzasadne, postawa taka 

zawiera zalążek intelektualnej porażki: skoro obserwowane z wyżyn Parnasu 

poletko popularnego gatunku wydaje się rodzić mizerne owoce, mija pokusa, 

by ich pokosztować.

Gdy jednak nadmiernie oddalić się od kryjówki Scylli, otwiera się przed 

czytelnikiem otchłań Charybdy, nienasyconej głodem prawdziwego entu-

zjasty. Jest to postawa być może bardziej niebezpieczna, przeobraża bowiem 
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intelektualne priorytety. Stawia przed badaczem zadanie obrony ukochanego 

gatunku, który tylu dostarczył mu czytelniczych wzruszeń, przed bezpardono-

wymi, lub do rangi bezpardonowych urastającymi, atakami profanów. Zmie-

nia się zatem uczony w dysponenta sekretnej wiedzy i nie tyle wychodzi na 

spotkanie literaturze, ile objawia jej tajemne sensy oraz nieogarnione głębie, 

które mogłyby ujść uwagi nie dość wtajemniczonego czytelnika. Nabiera przy 

tym pokusy, by zamknąć się w swym gatunku niczym w bańce, analizować 

jego wewnętrzne napięcia oraz przeobrażenia, beztrosko ignorując fakt, że 

stanowi on składową literatury, w dodatku niekoniecznie mieszczącą się na 

najwyższej półce. Skutkuje to niekiedy metodologiczną przesadą, nakazującą 

zaangażowanie najwybitniejszych myślicieli Zachodu na służbę analizy teks-

tów artystycznie wątłych, innym znów razem profetycznym zadęciem, które 

wieszczy rychły triumf badanego zjawiska nad innymi przejawami literac kiej 

aktywności.

Ze zrozumiałych względów częściej natknąć się można na przejawy posta-

wy drugiej, skoro pierwsza w gruncie rzeczy unieważnia potrzebę namysłu, 

nim ten się jeszcze rozpocznie – zdarza się jednak, że elitaryzm przyjmuje po-

stać obrony konkretnego tekstu przed zakusami niskiego gatunku, pragnące-

go zwerbować arcydzieło w swoje szeregi. Częściej jednak występuje postawa 

odwrotna, eksponująca najwybitniejsze dokonania i rozciągająca ich wysoką 

wartość artystyczną na cały obszar gatunku, w myśl zasady, że skoro Wład-

ca Pierścieni jest powieścią wybitną, wybitna musi być cała literatura miecza 

i czarów1 (choć rozumowanie takie można przecież odwrócić: jeżeli noweli-

zacja gry komputerowej Diablo pióra Richarda A. Knaaka to literatura wyjąt-

kowo niskich lotów, powieść fantasy z konieczności jest mierna). Podobnie 

powszechną, a być może wręcz częstszą metodą jest korelacja literatury fantasy 

– która jest tematem niniejszego opracowania – z materiałem mitologicznym 

i analiza dokonywana w duchu antropologicznym, ujawniająca nieoczekiwa-

nie, że literacka stylizacja oraz autentyczne przeżycie duchowe to rzeczy toż-

same2. Zapoznając się z bibliografi ą opracowań krytycznych poświęconych 

literaturze magii i miecza, najczęściej przychodzi obcować z postawą przyda-

jącą fantasy nadmiernego znaczenia, upatrującą w tym gatunku potencjalnego 

zbawcy jeżeli nie mitu, to przynajmniej wielkiej tradycji dziewiętnastowiecz-

nej powieści. 

1 Zob. J.H. Timmerman, Other Worlds: the Fantasy Genre, Bowling Green 1983; G. Lasoń-

-Kochańska, Czytając fantasy..., Gdańsk 2002.
2 Nadużycia tego rodzaju obnaża P. Kowalski w eseju Mitologiczne mistyfi kacje, czyli 

interpretacje literatury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem fantasy [w:] idem, Popkultura 

i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfi kacji, Kraków 2004.



13 

I tak oto intelektualne koło zostaje domknięte: badacz, pragnąc zdystan-

sować się od niektórych ekscentrycznych konstatacji swoich poprzedników, 

kieruje okręt w pobliże ludożerczej Scylli3.

Jest przy tym rzeczą oczywistą, że na fantasy składają się w znakomitej 

większości teksty popularne, o niewielkich ambicjach artystycznych, obliczone 

na zaspokojenie niekoniecznie najsubtelniejszych gustów masowego odbiorcy. 

Z natury rzeczy odznaczają się one niewielką urodą narracyjną i tkwią w oko-

wach formuły, posługując się mocno skonwencjonalizowanymi, zgodnymi 

z oczekiwaniami czytelnika-klienta chwytami. Podobnie jednak jak z innych 

gatunków popularnych, również z tradycji magii i miecza wyrastają utwory, 

które bez wstydu egzystują na literac kich salonach: to one w większości sta-

nowią kamienie milowe formujące oblicze całego nurtu. Zdarzają się więc 

powieści podnoszące ważkie problemy współczesności, zmagające się z uni-

wersalnymi problemami i pozostawiające czytelnika w stanie intelektualnego 

pobudzenia (miast ukojenia, które oferować mu winna powieść popularna 

– by posłużyć się trafnym rozróżnieniem Umberto Eco4). Zadaniem, które 

sobie stawiam, nie jest jednak ocena jakości artystycznej literac kiego mate-

riału. Choć nie zamierzam przeczyć ani wielkości dzieła J.R.R. Tolkiena, ani 

przynależności powieści Terry’ego Brooksa do najmniej wymagającej odmiany 

powieści młodzieżowej, praca niniejsza nie ma ambicji stać się ani obroną, ani 

atakiem na gatunek.

Niechęć wobec wartościowania nie uchyla podstawowego zadania, które, 

jak sądzę, badacz literatury popularnej powinien mieć na uwadze – rozwi-

kłania zagadki popularności. Poczytność powieści miecza i czarów, mierzona 

wydawniczym sukcesem kolejnych powieści, jest bowiem bezsporna i niewąt-

pliwie ma swoją przyczynę, nazbyt często zbywaną jako objaw złego gustu lub 

wynoszoną do nadmiernej rangi5. Gatunek nie przywraca najprawdopodob-

niej utraconych wartości rozdartemu przez postmodernizm światu, zastępując 

3 Świadectwem tych postaw jest znakomita większość opracowań poświęconych literaturze 

fantasy, których wykaz znajduje się w bibliografi i. Szczególnie symptomatyczne jest stosowanie 

rozmaitych technik perswazji, by zaświadczyć o wysokiej randze artystycznej powieści 

magii i miecza: przywoływanie autorytetów, wskazywanie podobieństwa do mitologii oraz 

powoływanie się na pozytywne reakcje czytelników.
4 U. Eco, Superman w literaturze masowej, przeł. J. Ugniewska, Warszawa 1996, s. 83.
5 „Nic dziwnego, że książki tego gatunku są dla swoich autorów, a często i odbiorców, czymś 

więcej niż beletrystyką; są osobistymi, poetyckimi manifestami o tym, co nadaje sens ludzkiemu 

życiu, i zaangażowaną refl eksją o miejscu człowieka we wszechświecie. (…) Najbliższym 

modelem tego rodzaju opowieści jest oczywiście mit, szczególnie w swoim kulturotwórczym, 

quasi-religijnym wymiarze” – konstatuje badacz, jakby nieświadom istnienia zjawiska zwanego 

„literaturą”, która od czasów Homera po dzień dzisiejszy czyni obiektem refl eksji sens ludzkiego 

życia i miejsce człowieka w świecie. M. Oziewicz, Stulecie fantastyczne, stulecie fantasy: literatura 

fantasy, rehabilitacja mitu, http://www.khg.uni.wroc.pl/fi les/Microsoft %20Word%20-%20

oziewiczt.pdf, data dostępu 7 IV 2009.
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rzeszom czytelników święte księgi, jak chcieliby jego apologeci. Skala zjawiska 

nie pozwala jednak przyznać racji jego krytykom, zdaniem których popular-

ność magii i miecza jest objawem zepsucia literac kich preferencji lub brzyd-

ką aberracją na pięknym obliczu kultury Zachodu6. Choć praca niniejsza ma 

charakter literaturoznawczy i daleka jest od socjologii czytelnictwa, żywię na-

dzieję, że jej ustalenia pozwolą rzucić nieco światła na tajemnicę powodzenia 

magicznych krain w świecie technologii, informacji oraz globalizacji.

Wypada także nadać gatunkowi perspektywę w analizach krytycznych za-

zwyczaj nieobecną, czyli wskazać jego pozycję w konstelacji literatury. Przyjęło 

się bowiem sugerować, że powieść fantasy, z powodu niebagatelnej erudycji 

Tolkiena, przerzuca pomost ku tradycji mitologicznej i epickiej wczesnośred-

niowiecznej Europy7. Analizując tę metaforę, warto jednak zwrócić uwagę 

na otchłań, nad którą most ów się wznosi, a w której znika jakoby literatu-

ra od początku renesansu aż po wiek XX. Stąd bardziej może niż zależności 

wewnątrzgatunkowe8 frapują mnie związki między powieścią magii i miecza 

a literacką tradycją oraz sposób, w jaki kolejne teksty gatunku zapożyczają się 

poza jego granicami, zmagając się w ten sposób z ciasnym gorsetem konwen-

cjonalnych reguł. Pytanie o miejsce fantasy jest tym bardziej aktualne, iż co-

kolwiek ironiczną zasadą konstrukcyjną powieści jest kulturowy kolaż, a au-

torska inwencja wydaje się stanowić czynnik niepożądany9. Właściwość ta jest 

o tyle frapująca, że sprzeczna z oczekiwaniem: skoro bowiem zasadą gatunku 

jest przemieszczenie miejsca akcji w obszary całkowicie zmyślone, skąd nie-

chęć do zmyślenia właśnie?

0.2

Namysł nad fantasy musi nadto poprzedzać konstatacja, cóż termin ten 

oznacza. Kwerenda ujawnia, że pojęcie to tworzy centrum przedziwnego, 

6 „Jak wygląda nasza przyszłość, skoro dzieło to [Władca Pierścieni] jest dziś tak chwalone? 

I jaka jest rola opowieści, która zachęca nas, byśmy zniszczyli to, co budowaliśmy przez tyle 

wieków: technikę, której symbolem jest Pierścień?”. I. Smadja, Władca pierścieni albo Kuszenie 

zła, przeł. B. Spieralska, Warszawa 2004, s. 7. 
7 Zob. J.Z. Lichański, J.R.R. Tolkien, czyli sztuka przypominania [w:] J.R.R. Tolkien – recepcja 

polska. Studia i eseje, opr. J.Z. Lichański, Warszawa 1996; T.A. Olszański, Tolkien i mit arturiański, 

„Nowa Fantastyka” 2004, nr 8.
8 Opisane rzetelnie w opracowaniu G. Trębickiego Fantasy – ewolucja gatunku, Kraków 

2007.
9 Co nie bez złośliwości wytyka pisarstwu „w stylu Inklingów” H. Bloom. Zob. idem, 

Clinamen. Towards the Th eory of Fantasy [w:] Bridges to Fantasy. Essays from the Eaton 

Conference on Science Fiction and Fantasy Literature, opr. G.E. Slusser, E.S. Rabkin, R. Scholes, 

Carbondale 1982, s. 15.
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terminologicznego wiru, a wielu jego użytkowników – również wśród pro-

fesjonalnych literaturoznawców – stosuje je dość dowolnie. Wprawdzie po-

wszechna jest świadomość, że zapożyczenie to ma w polskiej tradycji krytycz-

nej znacznie węższe znaczenie niż na terytorium refl eksji angloamerykańskich, 

nie powstrzymuje to jednak części komentatorów do zupełnie uznaniowego 

wytyczania granic gatunku (czy może raczej, by pozostać w zgodzie z tradycją 

genologiczną, odmiany gatunkowej powieści), innych zaś do używania go bez 

jakichkolwiek prób defi nicji, jakby jego znaczenie było z dawna przyjęte i usta-

lone. Sytuacji nie poprawia bynajmniej powszechna wśród Anglosasów ten-

dencja do wyodrębniania subgatunków fantasy na podstawie najrozmaitszych 

kryteriów, a także całkowity brak zgody co do znaczenia terminu w języku, 

z którego pochodzi.

Odpowiedzialnością za ten nazewniczy chaos obarczyć wypada najpew-

niej trzy wybitne osobowości literatury XX wieku: J.R.R. Tolkiena, C.S. Lewi-

sa i, na gruncie polskim, Stanisława Lema, w dalszej zaś kolejności Edwarda 

M. Forstera, amerykańskiego teoretyka powieści. Tolkien w sławnym eseju 

O baśniach, który będzie stanowić punkt wyjścia moich rozważań jako doku-

ment erekcyjny współczesnej powieści miecza i czarów, używa terminu fantasy 

(dosł. ‘fantazjować’) jako czasownika na określenie pewnego rodzaju aktyw-

ności twórczej, której produktem jest intelektualna kreacja światów wtór-

nych10, odznaczających się wewnętrzną koherencją i prawdopodobieństwem, 

ukształtowanych wedle reguł znanych z powieści realistycznych. Tego rodzaju 

fantazjowanie różni się rzecz jasna od zwyczajnego bujania w obłokach, pod-

dane jest bowiem ścisłym intelektualnym rygorom i staje się podstawą techni-

ki pisarskiej samego Tolkiena. Przy tym wszystkim nie jest w żadnym razie na-

zwą gatunkową – dla produktów literac kiej wyobraźni rezerwuje autor termin 

„baśń” (faerie-story) w opozycji do dziecięcej „bajki” (fairy-tale).

Inne znaczenie przypisuje fantazji przyjaciel i intelektualny partner Tol-

kiena, współczłonek towarzystwa Inklingów – C.S. Lewis. On również ma 

kłopoty z nazwaniem odmiany literatury, którą wraz z Tolkienem uprawiają, 

wie tylko doskonale, że znajdują w niej upodobanie również jako czytelnicy. 

Z braku lepszego miana określa swoje pisarstwo nazwą fantasy właśnie, po 

raz pierwszy stosując go w charakterze nazwy powieści fantastycznej w typie 

tolkienowskim11. Nie wyznacza jednak ram dla rodzącego się gatunku i nie 

precyzuje jego właściwości, pozostawiając przyszłych czytelników ich własnej 

domyślności. Wśród tychże znajdzie się amerykański krytyk i popularyzator 

Lin Carter, który przeobrazi wprawdzie termin w heroic fantasy, „fantazję 

10 J.R.R. Tolkien, O baśniach, przeł. J. Kokot [w:] idem, Drzewo i liść, Poznań 1994.
11 C.S. Lewis, On Th ree Ways of Writing for Children [cyt. za:] M. Oziewicz, Magiczny urok 

Narnii. Poetyka i fi lozofi a „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa, Kraków 2005, s. 16.
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bohaterską”, sformułuje jednak pierwsze zestawienie utworów, które dają się 

za jego pomocą opisać12.

Ani Tolkien, ani Lewis nie byli jednak pionierami, gdy idzie o aplikację 

terminu fantasy (fantazja) na polu refl eksji genologicznej13. Wydaje się, że 

po raz pierwszy zastosował go w roku 1927 amerykański badacz E.M. For-

ster. W traktacie Aspects of Novel uzupełnił on tradycyjny w kręgu refl eksji 

angloamerykańskiej podział powieści (na powieść przygody, akcji i charakte-

ru) o kategorie prophecy i fantasy, defi niując tę ostatnią dość niejednoznacz-

nie jako tekst, który „implikuje pierwiastek nadprzyrodzony, ale nie musi go 

wyrażać”14. Zaliczając do tej kategorii zarówno parodie, jak i powieści z pogra-

nicza symbolizmu (np. Moby Dicka), zaproponował ujęcie znacznie szersze niż 

obydwaj angielscy pisarze. Próby uzgodnienia tych trzech stanowisk wydają 

się przyczyną terminologicznego i pojęciowego chaosu, który przenika więk-

szość prac poświęconych fantasy powstających w języku angielskim.

Teoria angloamerykańska przyjmuje zazwyczaj, że o przynależności do 

fantasy decyduje obecność w tekście wątków i motywów nadprzyrodzonych, 

w tym względzie idąc tropem Forstera. Rozszerza jednak pojęcie poza po-

wieść, zazwyczaj stosując termin również do krótkich form prozy, a niekiedy 

poezji epickiej, i odnosząc je czasem do wszystkich tekstów, w których domi-

nuje fantastyka (na przykład ballady romantycznej)15, innym razem – ogra-

niczając się do tych, w których fantastyczność nie jest motywowana niezna-

ną jeszcze, cudowną technologią (tym samym wyłączając z obrębu rozważań 

science fi ction)16. Czasem termin ten okazuje się jeszcze węższy, gdy w jego 

granicach nie mieści się fabuła, w której element fantastyczny stanowi wrogą, 

przerażającą ingerencję w świat ukształtowany wedle konwencji realistycznej 

(a więc opowieść niesamowita i horror) lub jest traktowany zgodnie z intuicją 

12 Zob. L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, przeł. A. Sylwanowicz, Warszawa 2003.
13 Należy rozróżnić tu precyzyjnie, że idzie właśnie o namysł nad gatunkowością. Termin 

fantasy funkcjonował bowiem w obiegu dyskusji o wyobraźni artystycznej oraz powinnościach 

literatury wobec świata od czasów romantyzmu. Jego ewolucję w tym kontekście relacjonuje 

S. Prickett. Zob. idem, Fantasy – Th e Evolution of a Word [w:] Th e Fantastic Literature: A Critical 

Reader, opr. D. Sandner, Westport 2004.
14 E.M. Forster, Aspects of Novel [cyt. za:] H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, 

Warszawa 1995, s. 224.
15 Zob. H. Bloom, Clinamen. Toward the Th eory of Fantasy, op. cit.; Ch.S. Brawley, 

Th e Sacramental Vision: Mythopoeic Imagination and Ecology in Coleridge, MacDonald, Lewis 

and Tolkien [oraz] E.S. Rabkin, Preface to Fantastic Worlds [w:] Fantastic Worlds. Myths, Tales 

and Stories, opr. E.S. Rabkin, Oxford 1979. Wydaje się, że powyżsi taktują „fantasy” i „fantastykę” 

jako synonimy – świadczy o tym szczególnie układ tekstów w antologii Rabkina.
16 W tym kierunku idzie wiele stanowisk. Zob. K. Hume, Fantasy and Mimesis. Responses 

to Reality in Western Literature, New York–London 1984, tudzież szereg propozycji zebranych 

w Th e Fantastic Literature: A Critical Reader, op. cit. (szczególnie C. Manlove i W.R. Irwin).
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Tolkiena i Lewisa, podobnie jak w tekstach polskich17. Najczęstsza wydaje się 

stosunkowo szeroka propozycja druga, której efektem jest zwerbowanie pod 

sztandary fantasy bardzo różnorodnego korpusu tekstów. By ogarnąć ich cha-

os, większość badaczy koncentruje swoje wysiłki na stworzeniu podkategorii, 

pozwalających uporządkować zagarnięte w obręb fantasy teksty wedle jedno-

rodnego kryterium: rodzaju bohaterów, sposobu motywowania fantastyki, 

typu fabuły czy ewokowanego nastroju. Ponieważ czynnościom tym patronuje 

zwykle intelektualne przyzwyczajenie, uznające za probierz gatunku powieść 

Tolkiena Władca Pierścieni, ich efektem bywają często kategorialne labiryn-

ty, przywodzące na myśl zmyśloną przez Borgesa chińską encyklopedię18. Nic 

dziwnego, że niektórzy badacze rezygnują w ogóle z prób kategoryzacji, za-

stępując metodę arystotelejską techniką deiktyczną: wskazują na teksty, które 

tworzą ścisły korpus gatunkowy19.

Podobnych rozterek nie przeżywają zwykle badacze polscy, którzy zapo-

życzony przez Stanisława Lema termin fantasy ujmują znacznie precyzyjniej 

i, jak się wydaje, zgodniej z powszechnym odczuciem czytelniczym. Lem 

w pierwszym tomie Fantastyki i futurologii wprowadza taksonomię fantastyki, 

dzieląc ją (jak twierdzi – za Rogerem Caillois20) na baśń, science fi ction, horror 

i fantasy właśnie. Ta ostatnia ma być współczesną odmianą baśni, która od 

swojej ludowej poprzedniczki różni się zerwaniem z determinizmem, wpro-

wadzeniem „gry o sumie niezerowej”21. Jakkolwiek wywód Lema, zilustrowany 

dowcipnym przykładem królewny i wróżki padających ofi arą wypadku drogo-

wego z udziałem rozpędzonej karety, wywarł ogromny wpływ na rozumienie 

terminu, niewielu badaczy zdaje się podążać „tropem baśniowym”22. Konsta-

17 Zob. L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit.; M. Oziewicz, Rozważając 

fantasy: Diany Waggoner propozycje typologii odmian gatunku, „Literatura Ludowa” 2000, nr 2; 

J.H. Timmerman, Other Worlds: the Fantasy Genre, op. cit.
18 „Zwierzęta dzielą się na: a) należące do Cesarza, b) zabalsamowane, c) tresowane, 

d) prosięta, e) syreny, f) fantastyczne, g) bezpańskie psy, h) włączone do niniejszej klasyfi kacji, 

i) miotające się jak szalone, j) niezliczone, k) narysowane cienkim pędzelkiem z wielbłądziego 

włosia, i) et cetera, m) które właśnie rozbiły wazon, n) które z daleka podobne są do much”. 

J.L. Borges, Analityczny język Johna Wilkinsa [w:] tenże, Dalsze dociekania, przeł. A. Sobol-

-Jurczykowski, Warszawa 1999. Taki charakter wydaje się mieć propozycja D. Waggoner, 

zrelacjonowana w języku polskim przez M. Oziewicza, czy klasyczny podział z Th e Readers 

Guide to Fantasy, przyswojony przez A. Niewiadowskiego.
19 Zob. B. Attebery, Th e Fantasy Tradition in American Literature: from Irving to Le Guin, 

Bloomington 1980
20 Przy czym taksonomia Rogera Caillois nie obejmuje fantasy i sugeruje nie równoczesność, 

a czasowe następstwo sposobów funkcjonowania fantastyki w teście literac kim. Zob. R. Caillois, 

Od baśni do science-fi ction, przeł. K. Dolatowska [w:] idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, opr. 

M. Żurowski, Warszawa 1967.
21 S. Lem, Fantastyka i futurologia, Warszawa 1996, t. 1, s. 68.
22 Kontynuują go wyłącznie wczesne opracowania. Zob.: G. Lasoń, Baśń a fantasy – podo-

bieństwa i różnice, „Fantastyka” 1984, nr 12; A. Niewiadowski, Fantasy, „Fantastyka” 1984, nr 9.
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tacja autora Cyberiady zawęziła jednak znaczenie fantasy do grupy utworów 

o pewnym powinowactwie z baśnią (i tym samym zbliżając je do produktów 

Tolkienowskiego „fantazjowania”). Choć niektórzy krytycy próbowali wyrwać 

się spod tego rygoru, by zaszczepić w Polsce angloamerykańskie, mgławicowe 

znaczenie terminu23, większość konstatuje, że podstawową własnością testów 

gatunku jest specyfi czna kreacja świata, obecność opisywanej zgodnie z ry-

gorem poetyki realistycznej, a motywowanej magicznie fantastyki oraz quasi-

-średniowieczny (czy, szerzej, dawny) kostium24.

Refl eksja polska wydaje się zatem bardziej owocna, a znaczenie terminu 

w rodzimym literaturoznawstwie daleko stabilniejsze. Stąd też, pokładając 

wiarę w konstatacji Michała Głowińskiego, że język, w którym uprawia się te-

orię, determinuje znaczenie terminów, również genologicznych25, przyjmuję je 

za obowiązujące, nie podejmując w rozprawie tropów, które wskazują rozterki 

Anglosasów. Wybór ten pozwala wyodrębnić zwarty korpus tekstów o wyra-

zistym podobieństwie – a w konsekwencji dokonać rzetelnej ich analizy bez 

konieczności bezustannego, niekiedy bezowocnego poszukiwania punktów 

stycznych, pozwalających zidentyfi kować gatunkową tożsamość tekstów tak 

różnych, jak Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena i Zmierzch Stephenie Meyer.

0.3

Gatunku nie rozumiem jednak w kategoriach formalnych bądź systemowych, 

jako zespołu cech koniecznych i wystarczających, by dokonać identyfi kacji 

konkretnego tekstu jako jego elementu. Fantasy wywodzi się bowiem z rea-

lizacji pewnego postulatu, artystycznego manifestu, a o gatunkowej przyna-

leżności decyduje raczej stosunek wobec tegoż postulatu niż rygorystyczne 

wypełnienie jego postanowień. Przyjmuję zatem za obowiązującą defi nicję 

gatunku literac kiego stworzoną przez Stanisława Balbusa, wskazującego, że 

identyfi kacja genologiczna zasadza się „na różnego rodzaju i różną metodą 

przeprowadzonych referencjach do odpowiednich obszarów przestrzeni her-

meneutycznej, pola tradycji literac kiej, w obrębie której gatunki bytują”26. 

Stąd też rozważania o literaturze fantasy rozpocznę od lektury jej manife-

stu: głośnego eseju Tolkiena poświęconego baśniom, w którym przedstawia 

23 Tropem tym próbował pójść A. Sapkowski. Zob. idem, Rękopis znaleziony w smoczej 

jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa 2001.
24 Defi nicję tę przyjmuje M. Oziewicz, G. Trębicki, K. Kaczor, A. Gemra.
25 M. Głowiński, Gatunek literac ki i problemy poetyki historycznej [w:] Proces historyczny 

w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965, opr. M. Janion, A. Piorunowa, 

Warszawa 1967, s. 36.
26 S. Balbus, Zagłada gatunków, „Pamiętnik Literac ki” 1999, nr 6, s. 37.
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on defi nicję i formułuje zadania dla powieści magii i miecza. Umożliwi mi to 

wyznaczenie przestrzeni literac kich odniesień w jej kształcie postulatywnym. 

Następująca lektura Władcy Pierścieni pozwoli określić jej wymiar praktyczny, 

a analiza kolejnych tekstów lokujących się wobec dzieła Tolkiena – ewentualne 

odkształcenia.

W centrum rozważań umieszczam zatem autora Władcy Pierścieni, zarów-

no jako literata, jak i uczonego, podejmując kolejne analizy przede wszystkim 

pod kątem stosunku do dzieła Tolkiena: dlatego właśnie w tytule niniejszej 

rozprawy zdecydowałem się umieścić Białe Drzewo Gondoru, symbol pisar-

stwa angielskiego uczonego. Ekspozycja podobieństw i różnic pozwoli wy-

odrębnić elementy, które wskazują na gatunkową przynależność i pozwalają 

zidentyfi kować powieść jako fantasy. W tym celu podejmę opartą na wyszcze-

gólnionych właściwościach próbę rekonstrukcji modelowego egzemplarza ga-

tunku, stanowiącego ośrodek prototypu oraz punkt odniesienia27. Konstrukcja 

taka pozwoli wyróżnić obszary mogące wywoływać literac kie polemiki bez 

niebezpieczeństwa odejścia od gatunkowej przynależności oraz niemożliwe 

do naruszania bez dezercji z obszarów fantasy. W ten sposób mam nadzie-

ję zaprezentować najistotniejsze treści powieści miecza i czarów, co być może 

pozwoli rzucić nieco światła na zagadkę popularności gatunku i odpowiedzieć 

na pytanie o relację do postulatów zgłoszonych przez Tolkiena w tekście zało-

życielskim.

Antologia, którą się w tym celu posługuję, jest stosunkowo obszerna, a pre-

zentacja kolejnych analiz bliźniaczo podobnych powieści przekroczyłaby za-

równo ramy rozprawy, jak i cierpliwość najbardziej nawet życzliwego czytel-

nika. Dlatego praca złożona jest z przykładowych interpretacji, eksponujących 

tendencje najbardziej charakterystyczne czy nowatorskie – choć niekoniecznie 

zestawiających teksty najciekawsze artystycznie. Nie jest jednak moim celem 

formułowanie gatunkowego kanonu, a nieobecność niektórych powieści, któ-

re cieszą się zasłużonym zainteresowaniem czytelników ze względu na wysoką 

literacką jakość, jest rezultatem ich niewielkiej przydatności analitycznej na 

potrzeby stojącego przede mną zadania. Przykładowo, chrystianizm C.S. Le-

wisa byłby wyłącznie potwierdzeniem chrześcijańskiej wizji Tolkiena, a kon-

sekwencją usunięcia analizy Opowieści z Narnii jest uchylenie konieczności 

prezentacji polemicznej trylogii Philipa Pullmana. Z kolei korpus tekstów rela-

cjonujących językiem współczesnej powieści legendę króla Artura, jakkolwiek 

nader interesujący, znajduje się na tyle daleko jądra gatunkowego prototypu, 

iż włączenie go w obręb rozważań nadmiernie poszerzyłoby ich perspektywę. 

27 W przekonaniu, że kategoryzacja faktycznie opiera się na mechanizmach opisanych przez 

Eleanor Rosch i George’a Lakoff a w rozszerzonej teorii prototypu. Zob. G. Kleiber, Semantyka 

prototypu – kategorie i znaczenie leksykalne, przeł. B. Ligara, Kraków 2003. 
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Koncert nieskończoności Grega Beara wprowadza wprawdzie interesujące roz-

ważania na temat koncepcji wyobraźni Samuela Taylora Coleridge’a, prezentu-

ję je jednak przy okazji polemiki z tezami romantyka podjętej przez Tolkiena. 

To tylko część tekstów, które byłem zmuszony pominąć, by wywód zachował 

klarowność i nie przeobraził się w powierzchowne wyliczanie kolejnych tytu-

łów, opatrzonych wyłącznie kilkuzdaniową glosą.

Większość omawianych tekstów powstała w języku angielskim i na pierw-

szy rzut oka wydaje się przynależeć do literatury anglosaskiej, antologia może 

więc budzić zdziwienie w pracy napisanej w języku polskim. Należy jednak 

zauważyć, że fantasy, choć mocno zakorzeniona w tradycji brytyjskiej, jest 

w pierwszym rzędzie fenomenem globalnej kultury popularnej, w której język 

angielski zdecydowanie dominuje. Przynależące do gatunku teksty funkcjo-

nują zatem w dwóch obiegach: powszechnym, obejmującym swoim zasięgiem 

kulturę światową (choć zapewne mocniej oddziałują na szeroko pojęty Za-

chód), oraz narodowym, ograniczonych do kręgów poszczególnych języków. 

Obiegi te wzajem się przenikają, choć rozdzielająca je granica wydaje się 

znacznie szczelniejsza, gdy idzie o eksport tekstów nieanglojęzycznych do ob-

szaru globalnego. Z kolei powieści powstałe w kręgu angloamerykańskim tra-

fi ają doń nieomal automatycznie i bardzo szybko przenikają na poziom naro-

dowy, zwykle w przekładzie. Stąd oblicze współczesnej fantasy, jej podstawowe 

konwencje oraz zaplecze architekstualne powstaje właściwie wyłącznie w ob-

szarze anglojęzycznym, a lokalne bestsellery przedostają się do niego z naj-

wyższym trudem. W rezultacie czytelnicy całego świata ekscytują się zarówno 

eskapadami Conana Cymeryjczyka, jak i heroiczną misją Froda Bagginsa – 

rzadziej natomiast poznają przygody bohaterów w rodzaju polskiego Geralta28 

czy rosyjskiego Wilczarza. Dlatego właśnie, pragnąc opisać fantasy w jej naj-

bardziej ogólnym i powszechnym kształcie, sięgam do tekstów funkcjonują-

cych w obiegu globalnym – sposób kształtowania się nurtów narodowych oraz 

różnice między nimi a nurtem ogólnoświatowym zostały omówione w dodat-

ku poświęconym najbardziej charakterystycznej fi gurze fantasy polskiej.

Praca ma charakter interpretacyjny, choć niepozbawiony kilku wycieczek 

na obszary teoretyczne. Najdłuższą z nich są umieszczone w pierwszym roz-

dziale rozważania o kategorii fantastyki – należy pamiętać, że wprowadzam je 

celem lepszego oświetlenia rozumowania Tolkiena wyłożonego w eseju O baś-

niach oraz mojego własnego. Ich kontekstem są obecne w literaturze, klasyczne 

defi nicje tego zjawiska, a cały wywód daleki jest od kompletności, nie uwzględ-

nia bowiem prawie wcale myśli romantycznej (pojawia się ona o tyle, o ile sta-

nowi obiekt polemiki Tolkiena) i ignoruje w znacznej mierze historię zjawiska. 

28 Który stał się dla odbiorcy globalnego przede wszystkim bohaterem gry komputerowej 

w związku z sukcesem produkcji studia CD Projekt Red.
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Oczywiście, kategoria ta może być przedmiotem fascynujących studiów, jed-

nak próba rozwinięcia tego wątku przekraczałaby możliwości niniejszej pracy, 

poświęconej przecież dość szczególnej odmianie literatury fantastycznej.

Konsekwencją przyjęcia perspektywy interpretacyjnej jest też redukcja 

kontekstu teoretycznego. Stosuję ten zabieg z pewną bojaźnią, ale świadomie. 

Przedmiotem rozprawy jest literatura fantasy – również w swoim nie najpięk-

niejszym wydaniu – i jej literac kie konteksty. Natrętna obecność przywoły-

wanej za każdym razem dla uzasadnienia wywodu teorii doprowadziłaby do 

przesunięcia akcentów i skomplikowała stojące przede mną zadanie, jakim 

jest wydobycie znaczeń z różnych realizacji gatunku, a nie ilustrowanie z jego 

pomocą partii teoretycznych. Co nie znaczy, że pracuję nieświadom literatu-

roznawczych metodologii i teorii, z których najważniejszą jest dla mnie kon-

cepcja chronotopu Michaiła Bachtina oraz teorie intertekstualności. Wykaz 

pozycji teoretycznych zainteresowany czytelnik znajdzie w bibliografi i.

Podróży do Krainy Czarów nie sposób ukończyć, wyprawiwszy się do niej 

samotnie. Szeroką czytelniczą perspektywę zapewniło mi wiele życzliwych 

osób, które otwarły przede mną drzwi swoich bibliotek. W szczególności 

dziękuję Joasi Słupek, Joannie i Maciejowi Szaleńcom, Michałowi Rokicie, 

Szymonowi Sokołowi, Michałowi Sołtysiakowi oraz Remigiuszowi Wilkowi, 

których księgozbiory łupiłem bez miłosierdzia, poszukując kolejnych powie-

ści. Chronili mnie oni również przed niebezpieczeństwem utraty perspektywy 

związanej z oczekiwaniami i strategiami lekturowymi czytelników popular-

nych, a więc właściwych odbiorców opisywanej przeze mnie literatury. W tym 

względzie nieoceniona okazała się także lektura portali internetowych prze-

znaczonych dla miłośników fantastyki, gdzie – bezpiecznie ukryty – mogłem 

pokątnie śledzić fanowskie dyskusje na temat powieści magii i miecza oraz 

zadawać niewinne pytania, by poznać opinię czytelników, zwanych w profesjo-

nalnym żargonie „naiwnymi”. Szczególnie przysłużyło mi się w tym względzie 

forum miłośników twórczości George’a R.R. Martina „Ogień i Lód”, którego 

uczestnikom składam serdeczne podziękowania. 

Pomoc ta ocaliła mnie przed Scyllą – uniknięcie Charybdy zawdzięczam 

pomocy wybitnych uczonych. Z całego serca dziękuję zatem recenzentom 

mojej pracy doktorskiej, której tekst stanowi podstawę niniejszej publikacji 

– prof. Danucie Ulickiej oraz prof. Jerzemu Jarzębskiemu za życzliwe uwa-

gi, cenne rady i spostrzeżenia, które w miarę moich intelektualnych możli-

wość starałem się pilnie uwzględnić, przygotowując książkę. Przede wszyst-

kim zaś prof. Stanisławowi Balbusowi, wzorowi promotorskiej cierpliwości. 

Jego życzliwe rady i sugestie wielokrotnie zawróciły mnie z fałszywej drogi, 

otwierały dodatkowe perspektywy bibliografi czne oraz zapewniały pożywkę 

dla namysłu. Dziękuję Profesorowi za zaufanie w obliczu mojej skłonności do 
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samotnych rozważań i niechęci do dzielenia się ich treścią oraz cierpliwość 

wobec opieszałości czy intelektualnych narowów.

W pierwszym rzędzie dziękuję jednak mojej żonie i koleżance, Małgorzacie 

Majkowskiej, z którą prowadziłem niekończące się i nader absorbujące dialogi. 

Zapewniły mi one bezcenną perspektywę językoznawcy oraz osoby o zdro-

wym rozsądku i intelektualnym wyrafi nowaniu. Mam jednak świadomość, że 

absorbowałem w ten sposób czas przeznaczony na jej własną pracę naukową. 

Za ofi arę tę dziękuję – i przepraszam.



1. Fantazja

Fantazja aspiruje do miana rzemiosła elfów, zaczarowania, i gdy 

jest udana, zbliża się doń najbliżej ze wszystkich rodzajów ludzkiej

sztuki.

J.R.R. Tolkien, O baśniach

1.1

Słynny esej J.R.R. Tolkiena O baśniach1 otwiera podwójne wyznanie – miłości 

oraz ignorancji. Autor przyznaje, że odkąd sięga czytelniczą pamięcią, był za-

pamiętałym admiratorem dyskutowanego przy okazji upamiętniania Andrew 

Langa2 gatunku i darzy go bezwarunkowym afektem. Jednocześnie deklaruje 

brak naukowych kompetencji, które pozwoliłyby mu mówić o baśniach rze-

telnie czy kategorycznie. O ile pierwsza deklaracja wątpliwości nie wzbudza, 

fascynacja baśniami przenika bowiem cały tekst Tolkienowskiego wywodu, 

o tyle druga wydaje się podejrzana, zwłaszcza iż w toku wywodu autor demon-

struje fi lologiczny warsztat oraz erudycję stojące z nią w jawnej sprzeczności. 

Rzecz wydaje się o tyle interesująca, iż pozostałe wpływowe eseje Tolkiena – 

poświęcone, kolejno, Beowulfowi oraz Zielonemu Rycerzowi3 – zawierają de-

klaracje raczej przeciwne, i choć autor zachowuje powściągliwość w ocenie 

własnych umiejętności, nigdy nie wyznaje niedostatecznego przygotowania 

czy niewiedzy. Przeciwnie, chętnie wytyka niedokształcenie lub brak wyob-

raźni swoim polemistom (co zresztą czyni również w omawianym tekście).

Dlaczego zatem tym razem Tolkien nie sięga do arsenału naukowych 

środków, by mówić o baśniach ex cathedra, i opatruje własne komentarze 

1 J.R.R. Tolkien, O baśniach, przeł. J. Kokot [w:] idem, Drzewo i liść, Poznań 1994.
2 Esej jest zapisem wykładu wygłoszonego przez Tolkiena na Uniwersytecie St. Andrews 

w cyklu Andrew Lang Lecture, poświęconym szkockiemu pisarzowi, antropologowi 

i kompilatorowi baśni. Odbywa się on od 1927 roku.
3 Obydwa dostępne w tomie: J.R.R. Tolkien, Potwory i krytycy i inne eseje, przeł. 

T.A. Olszański, Poznań 2000.
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wyznaniem niedostatecznych kompetencji? Początkowe partie tekstu zdają 

się ciążyć w stronę analizy historycznoliterac kiej, gdy autor próbuje (skądinąd 

bezskutecznie) dotrzeć do źródeł baśniowych historii i zakreślić wyraźne ge-

nologiczne granice między gatunkami pokrewnymi wprawdzie, lecz w opi-

nii Tolkiena niemożliwymi do pogodzenia – baśnią właściwą (faerie story), 

baśnią dziecięcą (fairy tale) oraz maską zwierzęcą (fable). Pewne usprawiedli-

wienie dla metodologicznej ostrożności przynosi fragment, w którym uczony 

zapuszcza się na obszary psychologii dziecięcej, pozostaje jednak zawsze na 

tyle blisko problemu recepcji tekstu literac kiego i hermeneutycznego wyzna-

nia własnych wspomnień lekturowych, by nie wziąć zupełnego rozbratu z li-

teraturoznawstwem. Dopiero część fi nalna poświęcona fantazji, fantazjowaniu 

oraz właściwościom baśni rzuca światło na tajemniczą skromność oksfordczy-

ka. Deklarując, że tekst nie będzie miał charakteru naukowego, Tolkien już 

w pierwszych słowach podkreś la, iż przyświeca mu zgoła inny zamiar.

Poświęcając esej baśniom, autor nie zamierza przedstawiać naukowej ich 

analizy, lecz sformułować estetyczne postulaty. Nie zajmuje go precyzowanie 

właściwości gatunku czy dociekanie rządzących nim prawideł, ani nawet ba-

dania pierwotnych, ludowych czy archaicznych postaci znanych tekstów, cze-

go można by oczekiwać od fi lologa wyspecjalizowanego w analizie tekstów 

staro angielskich. Zamiast dochodzić, czym baśń jest w istocie, Tolkien zmierza 

ku deklaracji programowej – obwieszczeniu, czym baśń być powinna. Analizy 

tekstów i źródeł oraz uwagi z pogranicza psychologii i estetyki składają się na 

spójną wizję wymogów, które postawić należy przed gatunkiem, by uniknąć 

jego dalszej infantylizacji i degradacji. Tym samym esej O baśniach okazuje się 

artystycznym manifestem, dokumentem precyzującym postać postulowanego 

gatunku. I to manifestem o tyle istotnym, że założona w nim odmiana powie-

ści okazała niezwykłą żywotność i w ciągu osiemdziesięciu lat, które upłynęły 

od wygłoszenia tego zdumiewającego odczytu, rozkrzewiła się bujnie w obsza-

rze literatury popularnej Zachodu.

Tradycyjne ustalenia dotyczące baśni, nader w ówczesnym angielskim li-

teraturoznawstwie skromne, nie satysfakcjonują oczywiście Tolkiena. Filo-

logiczny związek między nazwą gatunku (fairy-tale, opowieść o fairy) a wik-

toriańskim wyobrażeniem kwiatowych duszków (fairies), znanym chociażby 

z Piotrusia Pana Jamesa M. Barriego czy mistyfi kacji fotografi cznych Elsie 

Wright i Frances Griffi  ths, które zwiodły Arthura Conan Doyle’a, odrzuca jako 

bałamutny przejaw infantylizacji baśniowych treści. Zwraca jednak uwagę, 

iż termin fairy, tradycyjnie używany na określenie wróżek zamieszkujących 

kielichy kwiatów, pierwotnie opisywał nie tyle miniaturowe istotki występu-

jące w dydaktycznych opowiastkach i sentymentalnych stylizacjach, ile krainę 
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przez nie zamieszkaną4. I to właśnie owa magiczna kraina, czarodziejski „świat 

obok”, do którego przeniknąć może nieostrożny podróżnik, jest właściwym 

tematem prawdziwej baśni.

Motyw Krainy Czarów, często powracający w eseju O baśniach, jest chy-

ba najbardziej tajemniczym w Tolkienowskim wywodzie i nieuważny czytel-

nik z łatwością mógłby przyjąć, iż autor sugeruje fi zyczne istnienie tego nie-

zwykłego świata, zwłaszcza że uchyla się od jego opisywania, poprzestając na 

bardzo ogólnikowych konstatacjach. Królestwa Czarów nie można bowiem 

– zdaniem uczonego – „pochwycić w sieć słów (...) choć na pewno można 

go doświadczyć”5, a wyróżnia je istnienie magii oraz pewnej specyfi cznej, acz 

trudnej do sprecyzowania atmosfery tęsknoty za niemożliwymi do zrealizowa-

nia pragnieniami: zgłębienia tajemnic czasu i przestrzeni, komunii ze światem 

przyrody oraz ucieczki przed nieuchronnością śmierci. Baśniowość Zacza-

rowanej Krainy łatwo jednak rozproszyć, poddając ją racjonalizacji, gdy cza-

rodziejskie zdarzenia okazują się wynikiem snu lub halucynacji, wyjaśniając 

w kategoriach naukowo-technicznych (choćby sama technika była zupełnie 

niewiarygodna, jak w krytykowanym przez Tolkiena Wehikule czasu Herberta 

George’a Wellsa), wyśmiewając oraz przekształcając w alegorię. Zastosowa-

nie takich zabiegów jest dowodem, że pomimo wykorzystania motywu Nie-

bezpiecznego Kraju tekst nie jest właściwą, Tolkienowską baśnią i należy do 

jednego z pokrewnych gatunków – opowieści podróżniczej, bajki zwierzęcej, 

opowiadania fantastycznego czy fantastycznonaukowego.

To rygorystyczne rozróżnienie rzuca nieco więcej światła na metaforę Kra-

iny Czarów. Skoro jej elementy mogą się znaleźć w tekście, którego akcję osa-

dzono w realiach mniej lub bardziej realistycznych (na przykład w opowiada-

niu grozy), najwyraźniej nie jest ona wyłącznie miejscem akcji, a geografi czna 

część nazwy, „Kraina”, to przede wszystkim ukłon w stronę literacko-folk-

lorystycznej tradycji. Obecność Królestwa Magii to raczej funkcjonowanie 

w obrębie tekstu elementów, które w mniejszym lub większym stopniu prze-

czą prawom znanym z konwencji realistycznej oraz obserwacji rzeczywistości 

empirycznej (w myśl Tolkienowskiej metafory – jeśli realizm imituje elementy 

„świata pierwotnego”, fantastyka to naśladowanie elementów „wtórnego” uni-

wersum cudów, Niebezpiecznej Dziedziny). Innymi słowy, z Krainy Czarów 

wywodzi Tolkien centralne dla baśni i gatunków pokrewnych motywy, które 

współczesny czytelnik określiłby mianem „fantastycznych”. Waha się jednak 

przed sprecyzowaniem, czym elementy Zaczarowanego Królestwa miałyby 

się odznaczać. Wypada zatem podążyć wskazanym, lecz nie przebytym przez 

4 Tezę tę popiera Tolkien analizą fragmentu wiersza Johna Gowera Confessio amantis, zob. 

J.R.R. Tolkien, op. cit., s. 15.
5 Ibidem, s. 17.
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autora szlakiem i rozważyć, czym odznacza się konieczna dla zaistnienia praw-

dziwej baśni fantastyczność.

1.2

Fantastyka to pojęcie wieloznaczne i defi niowane wielokrotnie, z rozmaitym 

powodzeniem. Sam termin, konkurujący niekiedy z „cudownością” (i, przy-

najmniej w czytelnictwie polskim, zdecydowanie nad nią przeważający), wy-

wieść można od obserwacji Platona, wykazującego w Sofi ście6, że sztuka przed-

stawiająca ma charakter dwubiegunowy: jednym z biegunów jest umiejętność 

wykonywania wiernych podobizn (eikōn, Sofi sta 236), drugim natomiast kon-

struowanie złudnych wyglądów, nieposiadających odpowiedników w rzeczy-

wistości empirycznej (phantasma, Sofi sta 236B). Przeciwstawia zatem sztukę 

ikoniczną i fantastyczną. Ta opozycja i wzajemna nieredukowalność została 

również zaznaczona w Fajdrosie7, gdy Sokrates rozważa prawdopodobieństwo 

historii porwania Ifi genii przez Boreasza. Zagadnięty przez Fajdrosa o swoją 

wiarę w prawdziwość mitycznego przekazu udziela Sokrates zaskakującej od-

powiedzi: nie interesuje go dochodzenie prawdy w fantastycznej historii, gdyż 

wymagałoby to wysiłku niewspółmiernego do zamierzenia. Próba wytłuma-

czenia rzekomego uprowadzenia dziewczyny przez bożka w sposób racjonalny 

to pierwszy krok na drodze, przemierzając którą „musisz centaury stawiać na 

dwie nogi albo i Chimerę, a potem zatrzęsienie rozmaitych Gorgon, Pegazów 

i innych jakichś dziwolągów głupich i nie wiadomo do czego podobnych”8. 

Z jednej strony baśniowe istoty wydają się zatem niegodne uwagi, wręcz głu-

pie, z drugiej jednak Sokrates wyśmiewa nie tyle samą fantastykę mitycznego 

przekazu, ile próby odnoszenia jej do rzeczywistości (uempirycznienie, by po-

służyć się terminem Stanisława Lema9). Złudnych wyglądów nie da się prze-

kształcić w wierne podobizny, można je co najwyżej nimi zastąpić – wówczas 

jednak traci się (jak poucza w Sofi ście Gość z Elei) piękno, dla którego artysta 

rezygnuje z wiernego przedstawienia (236).

Obserwacja Platona wydaje się stanowić podstawę dla wszelkich teore-

tycznych rozróżnień, próbujących satysfakcjonująco przedstawić problem 

i charakter fantastyki. Wykorzystują one najczęściej jedną z dwóch zaryso-

wanych przez fi lozofa opozycji: relację pomiędzy złudnym wyglądem (ele-

mentem fantastycznym) a rzeczywistością empiryczną, w której – na mocy 

6 Platon, Sofi sta [w:] idem, Sofi sta. Polityk, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 32–33.
7 Platon, Fajdros, przeł. L. Regner, Warszawa 1993, s. 6.
8 Ibidem.
9 Zob. S. Lem, Fantastyka i futurologia, op. cit., t. 1, s. 87.
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platońskiej defi nicji – pojawić się on nie może, oraz dychotomię fantastycz-

ny–ikoniczny, w której ten drugi termin jest zwykle zastępowany określeniem 

„realistyczny”10. Należy dodać, że realizm rozumiany bywa rozmaicie: niekiedy 

intertekstualnie, jako ogólny zbiór strategii narracyjnych mających upodobnić 

świat, w którym rozgrywa się akcja tekstu, do rzeczywistości pozaliterac kiej, 

innym znów wewnątrztekstowo. Zyskuje wówczas charakter probierza spójno-

ści i prawdopodobieństwa narracji pojedynczego utworu. 

Wybór pierwszego stanowiska (za którym zdaje się opowiadać legion bada-

czy anglosaskich11) wiąże się z problemami, które można zwięźle wyprowadzić 

z defi nicji Michała Głowińskiego zawartej w Słowniku terminów literac kich, 

wedle której fantastyka to „typ twórczości literac kiej w swoisty sposób budu-

jący świat przedstawiony: składają się nań elementy, które nie odpowiadają 

przyjętym w danej kulturze kryteriom rzeczywistości, a więc wątki nadnatu-

ralne i wszelkiego rodzaju cudowności”12. Należy bowiem ustalić, co decydu-

je o „kryteriach rzeczywistości” i kto fantastykę do tychże kryteriów odnosi, 

a także na jakiej podstawie określa ich niezgodność. Innymi słowy, spór o to, 

czy tekst literac ki w ogóle może odnosić się do rzeczywistości, zostaje podnie-

siony do potęgi. Z jednej strony uznanie, że słowa bezpośrednio odnoszą się 

do rzeczy, nosi piętno literaturoznawczego anachronizmu, z drugiej – konsta-

tacja, iż nie istnieje związek pomiędzy światem tekstowym a empirycznym, 

zrównuje fi kcję ikoniczną i fantastyczną. Tym samym zadaje gwałt zdrowemu 

rozsądkowi oraz czytelniczemu odczuciu, które nie pozwala postawić znaku 

równości między Wokulskim Prusa a Wolandem Bułhakowa.

Problem ten interesuje, oczywiście, reprezentantów drugiej opcji, koncen-

trującej się na relacjach tekstowych i proponujących dwa możliwe rozwiąza-

nia. Pierwsze z nich polega na identyfi kacji fantastyki w zestawieniu z prozą 

realistyczną13 i pozwala uznać za fantastyczne to wszystko, co nie może wystą-

pić w tekście uznawanym za realistyczny. Nie rozwiązuje to jednak problemu, 

przesuwając go tylko, nader dogodnie, poza obręb fantastyki. Uznanie defi ni-

cji, w myśl której fantastyką jest to, co w prozie realistycznej się nie pojawia, 

wymaga jednocześnie kompetencji pozwalających wyodrębnić korpus tekstów 

10 W dalszej części pracy będę się posługiwał platońskim pojęciem „ikoniczny” na 

oznaczenie przedstawienia odnoszącego się do rzeczywistości pozaliterac kiej, by uniknąć 

zawartej w terminie „realizm” dwuznaczności: jego związku ze sztuką przedstawiającą oraz 

z modernistyczną formacją artystyczną. Termin „realistyczny” rezerwuję natomiast dla poetyki 

mimetycznej, to jest techniki literac kiej nadającej prezentowanej w tekście czasoprzestrzeni 

„spójność właściwą rzeczywistości”.
11 Zestawienie stanowisk badaczy oferuje nieoceniony zbiór Th e Fantastic Literature: 

A Critical Reader, op. cit.
12 M. Głowiński, Fantastyka [w:] Słownik terminów literac kich, red. J. Sławiński, Wrocław 

2008, s. 145.
13 Zob. R. Handke, Polska proza fantastyczno-naukowa. Problemy poetyki, Wrocław 1969.
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realistycznych, czyli pretendujących do przedstawiania rzeczywistości. W in-

nym wypadku defi nicja staje się niebezpiecznie tautologiczna, gdy o realistycz-

ności prozy decyduje brak elementów fantastycznych.

Opcja wewnątrztekstowa stawia problem fantastyki nieco inaczej, rezerwu-

jąc tę nazwę wyłącznie dla elementów, które kwestionują ustanowione wcześ-

niej reguły rządzące światem przedstawionym, rozbijające spójność świata. 

W tę stronę idzie chętnie cytowana propozycja Rogera Caillois, zdaniem któ-

rego „w fantastyce porządek nadprzyrodzony zakłóca spójność wszechświa-

ta. Cud staje się w niej groźną, niebezpieczną agresją, podważającą stabilność 

świata, którego prawa uważane były dotąd za nieodwracalne i niewzruszone”14. 

Teoretycznie zawęża to pole poszukiwań, w istocie jednak jest wyłącznie żon-

glerką terminologiczną: w typologii Caillois miejsce rezerwowane w niniej-

szym wywodzie dla terminu „fantastyka” zajmuje „cudowność” (właściwa za-

równo baśni, jak i science fi ction). Fantastyka natomiast staje się właściwością 

niejako niższego rzędu, pewnym specyfi cznym zastosowaniem cudowności 

charakterystycznym dla opowieści niesamowitej, popularnego w XIX wieku 

gatunku uprawianego z powodzeniem przez Auguste’a Villiersa de l’Isle-Ada-

ma, Ernsta Th eodora Amadeusa Hoff manna czy Edgara Allana Poego.

Podobnie rzecz ujmuje wpływowa defi nicja Tzvetana Todorova15, w myśl 

której fantastyka to stan wahania, gdy czytelnik (oraz bohater) nie potrafi  

zdecydować, czy nadzwyczajne wydarzenia są wynikiem omamu, a porządek 

świata nie został zakłócony, czy też wynikają z pogwałcenia reguł rzeczywi-

stości i mają charakter nadnaturalny. Znów dla opisu platońskich „złudnych 

wyobrażeń” defi nicja proponuje kategorię wyższego rzędu, nadnaturalność 

(czy nadprzyrodzoność), uznając, podobnie jak u Caillois, fantastykę za nazwę 

szczególnego gatunku literac kiego, w dodatku od dawna nieproduktywnego: 

„o ile elementy nadnaturalne oraz gatunek akceptujący je wprost, cudowność, 

istniały w literaturze od zawsze i dziś mają się dobrze, fantastyka żyła stosun-

kowo krótko”16. Defi nicja ta, mimo swej popularności, nie wyjaśnia zatem 

mechanizmów funkcjonowania tego, co w języku polskim zwykło się nazy-

wać fantastyką. Osadzona w tradycji krytyki francuskiej, zastępuje ten termin 

określeniem „cudowność”, a jej obfi te cytowanie w niewłaściwym kontekście 

powiększa pojęciowy galimatias.

Próbą wywikłania się z powyższego paradoksu jest uznanie mechanizmu 

opisanego przez Caillois za właściwy wyróżnik zjawiska fantastyki, a nie nazwę 

14 R. Caillois, Od baśni do science-fi ction, op. cit., s. 33.
15 T. Todorov, Th e Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre, przeł. R. Howard, 

Ithaca 1975.
16 Ibidem, s. 137, tłum. własne.
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genologiczną17, i zawężenie go do sytuacji, w których ukonstytuowane w tekś-

cie reguły, rządzące światem utworu, zostaną rozbite. Defi nicja taka wydaje się 

niezmiernie restrykcyjna, eliminując ogromną większość tekstów, w których 

– wedle opinii potocznych – fantastyczność dominuje: nie ma tu miejsca na 

baśń, science fi ction czy bajkę zwierzęcą. Pewnym kompromisem z powszech-

nym odczuciem jest zatem wprowadzenie pojęcia „ekwiwalentu fantastyki”, 

czyli sytuacji, w której element dzieła uznany zostaje przez nieoświeconych 

czytelników za fantastyczny, choć wymyka się restrykcyjnej defi nicji. Rozu-

mowanie to budzi jednak uzasadnione wątpliwości: koncepcja ekwiwalentu 

wydaje się sztuczna i elitarystyczna, a pierwotność właściwej fantastyki wobec 

tekstów ją imitujących – w najlepszym wypadku nieudowodniona.

Powyższe ujęcia ujawniają jedną jeszcze niekonsekwencję, czy może raczej 

synonimię – trudno na ich podstawie jednoznacznie ustalić, czy termin „fan-

tastyka” dotyczy pewnej kategorii utworów, w których pojawiają się „złudne 

wyglądy”, czy też techniki literac kiej, której rezultatem jest produkcja drobin 

Krainy Czarów. Nawet ujęcie potoczne, w myśl którego fantastyka jest prakty-

ką polegającą na wprowadzeniu do tekstu tego, co niemożliwe w świecie empi-

rycznym, jest w tym względzie niejednoznaczna. Popularny czytelnik rozróż-

nia bowiem wyraźnie „fantastykę” jako rodzaj literatury, na który składają się 

„fantastyczne gatunki”. Gąszcz ten wymaga spenetrowania.

1.3

Pobieżny przegląd stanowisk próbujących defi niować fantastykę przy jed-

noczesnej obronie autonomii tekstu literac kiego (niekiedy nader radykalnie 

rozumianej) wskazuje, że większość z nich okrężną drogą, poprzez kategorię 

cudowności bądź realizmu, powraca do wstydliwszej z platońskich dystynk-

cji – braku empirycznych odpowiedników dla elementów fantastycznych. Być 

może zatem zasadne byłoby jednak uznanie, że fantastycznymi należy nazwać 

elementy tekstu, które jawią się czytelnikowi jako niezgodne z wiedzą o świe-

cie pozaliterac kim i które nie mogłyby w nim zaistnieć: stanowią „otwarte 

pogwałcenie tego, co powszechnie uważa się za możliwe”18, „odejście od po-

wszechnie uznawanej rzeczywistości”19. Stanowisko to rodzi jednak dwa prob-

lemy: po pierwsze, konfrontacji świata przedstawionego w tekście ze światem 

17 A. Zgorzelski, SF jako pojęcie systemu historycznoliterac kiego, [w:] idem, System i funkcja. 

Ustalenia metodologiczne i propozycje teoretycznoliterac kie, Gdańsk 1999.
18 W.R. Irwin, Th e Game of the Impossible [cyt. za:] G. Trębicki, Fantasy – ewolucja gatunku, 

op. cit., s. 13.
19 K. Hume, Fantasy and Mimesis…, op. cit., s. 21.
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empirycznym; po wtóre, nieprecyzyjnej kategorii „powszechnej zgody” wobec 

tego, co możliwe, decydującej o zgodności ze światem empirycznym lub jej 

braku.

Nawet jeśli przyjmiemy (słuszne skądinąd) założenie, że świat opisany 

w dziele literac kim nie jest tożsamy z rzeczywistością dostępną pozalitera-

cko, problem pierwszy daje się rozstrzygnąć stosunkowo łatwo. Chociaż słowa 

nie odnoszą się do rzeczy bezpośrednio, pozostają w relacjach wobec pojęć 

konstytuujących wiedzę czytelnika. W procesie lektury czytający konfron-

tuje zatem tekst ze swoim wyobrażeniem na temat rzeczywistości, będącym 

rezultatem doświadczenia zarówno życiowego, jak i literac kiego – umieszcza 

go w obrębie swego hermeneutycznego horyzontu czy, innymi słowy, odnosi 

do swojej uschematyzowanej wiedzy20. Niezależnie więc od tego, iż tekst nie 

wchodzi w fi zyczne związki z rzeczywistością empiryczną, zostaje w procesie 

lektury porównany z jej wyobrażeniem. Stąd uprawnione wydaje się stwier-

dzenie, iż czytelnik dysponuje kompetencjami pozwalającymi mu określić, czy 

dany składnik tekstu należy do porządku „ikonicznego”, czyli zgodnego z jego 

wyobrażeniem o świecie, czy też od niego odbiega, stając się tym samym ele-

mentem nieposiadającym odpowiednika, „fantastycznym”.

Złożenie kompetencji identyfi kowania fantastyki w ręce czytelnika nie 

rozwiązuje jednak problemu tego, co „powszechnie uznawane za możliwe” 

i budzi demony indywidualnej recepcji. Pozostawiony samemu sobie czytel-

nik może przecież identyfi kować element fantastyczny z dużą dowolnością, 

przesądzając o przynależności motywu wyłącznie na podstawie własnego do-

świadczenia. Kuszące wydaje się więc zastrzeżenie, iż o obecności fantastyki 

powinny decydować mechanizmy wewnątrztekstowe, a więc wzajemny stosu-

nek elementów fantastycznych i ikonicznych, jak to proponuje Andrzej Zgo-

rzelski (oraz, w pewnym stopniu, Caillois). Jest ono jednak poprawne tylko 

o tyle, o ile pamięta się, iż nawet jeśli tekst przekazuje czytelnikowi dyrektywy 

dotyczące właściwej identyfi kacji motywu, mogą one zostać zignorowane na 

skutek niewiedzy, braku uwagi lub przeobrażenia realiów21. Właściwe będzie 

więc przyjąć (zgodnie z ustaleniami U. Eco22), że tekst może zakładać Czytel-

nika Modelowego, identyfi kującego niektóre jego elementy jako fantastyczne, 

sama fantastyka nie jest jednak koniecznie zależna od właściwości utworu – 

pojawia się nie wówczas, gdy jest przez tekst zapowiadana, leczy gdy czytelnik 

20 Zob. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Kraków 2006, 

s. 108 –128.
21 Jak słusznie konstatuje Stanisław Lem, „Stary mężczyzna, który żyje, bo ma w piersi 

serce młodej kobiety, do niedawna stanowił obiekt fantastyczny, jakim dziś nie jest”. S. Lem, 

Fantastyka i futurologia, op. cit., t. 1, s. 21.
22 Zob. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. 

P. Salwa, Warszawa 1994.
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ją rozpozna. Parafrazując znane anglosaskie przysłowie – fantastyczność tkwi 

w oku patrzącego.

Dowodów na poparcie tak postawionej hipotezy dostarczyć mogą różni-

ce w identyfi kacji (oraz interpretacji) motywów uznawanych za fantastyczne 

przez członków różnych kultur, czytanych w różnych epokach czy nawet przez 

członków tej samej wspólnoty, różniących się wiedzą i przekonaniami. Przy-

kładu na pierwszą różnicę dostarcza Stanisław Lem, rozważając we wstępie do 

Fantastyki i futurologii problem fantastyki i wiary: „chrześcijaninowi nie wol-

no wszak uważać, że anioł – to istota zmyślona, nie posiadająca realnego bytu. 

Zgodnie z dogmatem, w jaki wierzy chrześcijanin, anioł istnieje, jakkolwiek 

w inny sposób niż chmury czy stołki. (…) Dlaczego więc sześciorękiego Sziwę 

albo psa Cerbera uznamy za fantastyczne istoty? Ani chybi dlatego, ponieważ 

owo bóstwo pochodzi z obcego nam kręgu kulturowego, a pies – z mitologii 

wiary od dawna martwej”23. Przykłady tego rodzaju można oczywiście mno-

żyć, rozbudowując katalog chociażby o rozmaite praktyki magiczne, opisywa-

ne przez badaczy folkloru i traktowane jako pożywka dla działania artystycz-

nego przez twórców powieści fantasy z innego kręgu kulturowego24.

Różnice w identyfi kacji elementów fantastycznych mają również charakter 

historyczny. Dotyczy to na przykład powszechnie czytanego i kopiowanego 

rzekomego listu Księdza Jana do cesarza Bizancjum Manuela Komnena z roku 

1165. Choć Prezbiter miesza w nim zwierzęta rzeczywiste z nieistniejącymi 

(lamie sąsiadują tu ze świerszczami, a gryfy z tygrysami), twierdzi, że włada 

ludźmi rogatymi, jednookimi czy olbrzymimi, a samo królestwo sąsiaduje 

z ziemskim rajem, kolejne odpowiedzi i wyprawy w poszukiwaniu jego sie-

dziby – a zwłaszcza fakt wysłania do niej przez Stolicę Apostolską nuncjusza 

– pozwalają sądzić, iż wiara w prawdziwość relacji nieistniejącego władcy nie 

była powszechnie podważana, a opisy bogactw królestwa nie sprawiały wraże-

nia fantastycznych, a co najwyżej egzotycznych25. Współcześnie nie sposób dać 

im wiary i identyfi kowane są jako fantastyczne – przynajmniej przez czytelni-

ków dobrej woli, którzy nie traktują tekstu w kategoriach czysto werystycznych 

i nie odrzucają rewelacji Księdza Jana jako jawnie kłamliwych. Nadto, gdy owe 

wytwory średniowiecznej wyobraźni pojawiają się w tekstach współczesnych, 

zazwyczaj identyfi kowane są jako fantastyczne26.

23 S. Lem, Fantastyka i futurologia, op. cit., t. 1, s. 20. Skądinąd w XXI wieku anioły stały 

się elementem stałego repertuaru fantastycznych motywów i są chętnie wykorzystywane 

w literaturze, komiksie i fi lmie.
24 Problem szczegółowo opisany, choć nie zawsze równie gruntownie przemyślany w wielu 

tekstach problematyzujących gatunek fantasy.
25 Zgadzały się przecież z relacjami autorytetów starożytnych, zwłaszcza Herodota oraz 

Pliniusza, chętnie rozprawiającego o monstrualnych odmianach gatunku ludzkiego.
26 By wspomnieć wyłącznie Baudolino Umberto Eco, Podróż Wędrowca do Świtu C.S. Lewisa 

czy… Porwanie Baltazara Gąbki Stanisława Pagaczewskiego.
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Analogiczny mechanizm wydaje się zachodzić w wypadku lektury mitolo-

gii – a przynajmniej ich sfabularyzowanych wersji, które prezentują warstwę 

narracyjną mitu zamiast antropologicznej analizy tegoż. Choć niektórzy ba-

dacze wykluczają mitologię z obszaru fantastyki (jako zapis niegdysiejszych 

wierzeń)27, zastanawia częstotliwość, z jaką autorzy tekstów zaliczanych do po-

tocznie rozumianej „fantastyki” sięgają po mitologiczne motywy (co szczegó-

łowo omówię później) oraz popularność, jaką sfabularyzowane zbiory podań 

cieszą się wśród rozsmakowanych w fantastyce czytelników. Argumentacji do-

starcza dodatkowo Platon w przytaczanym fragmencie Fajdrosa, gdy Sokrates 

dowodzi, że niektórzy współcześni starają się ocalić treść mitu, odrzucając jego 

fantastyczność (czego, jak pamiętamy, fi lozof nie pochwalał) i jednocześnie 

określając mitologiczny zwierzyniec jako „głupoty”. Podobnie romans dworski, 

choć zbudowany z elementów przetworzonych wierzeń celto-germańskich, nie 

starał się być wiarygodny, a jego czytelnicy identyfi kowali (i wciąż identyfi ku-

ją) olbrzymy czy czarnoksiężników jako elementy fantastyczne (o tym, czym 

kończy się pomieszanie wywiedzionej z romansu fantastyki z wiedzą o świecie 

empirycznym, traktuje wszakże Don Kichot).

Nie zawsze jednak zmiana identyfi kacji elementu tekstu i przeniesienie go 

z obszaru „ikonicznego” do „fantastycznego” są związane z niszczycielskim 

działaniem czasu, poddającym erozji systemy wierzeń – dokładnie ten sam 

zespół motywów może być identyfi kowany jako fantastyczny i realistyczny 

w tym samym czasie: tak rzecz ma się, na przykład, z relacjami o UFO. Lata-

jące talerze, należące do kanonicznego repertuaru motywów wczesnej fanta-

styki naukowej, przez część czytelników są traktowane ze śmiertelną powagą, 

a obszerne opisy obserwacji tychże lub teorie o pozaziemskim pochodzeniu 

ludzkiej cywilizacji konstruowane są i studiowane według kanonów nauko-

wych (przynajmniej w warstwie formalnej). Warto zwrócić przy tym uwagę, 

że czytelnik, który w UFO nie wierzy, studiuje poświęcone mu traktaty, iden-

tyfi kując znaczną część materiału jako fantastykę, o ile potraktuje ufologiczne 

traktaty jak literaturę, a nie naukę.

Aby jeszcze mocniej unaocznić omawianą kwestię, zwróćmy uwagę na pa-

radoksalną zależność występującą pomiędzy zwolennikami teorii Ericha von 

Dänikena a wierzącymi chrześcijanami. Ci pierwsi dostrzegają w biblijnej 

Księdze Rodzaju złożoną metaforę początków ludzkiej cywilizacji jako tworu 

pozaziemskiej ingerencji, przytaczając na poparcie tej tezy szereg znajdujących 

się w biblijnym tekście dowodów (z których koronnym jest stwierdzenie, że 

„Elohim”, słowo, którym określa się Boga, jest liczbą mnogą – a więc odnosi się 

27 Jak chce Słownik terminów literac kich.
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do wielu stwórców)28. Jednocześnie uznają relację chrześcijańską za fantastycz-

ną, nie dając wiary w stworzenie z niczego. Czytając ten sam tekst, katolicy 

również widzą w nim metaforę, tym razem jednak boskiego aktu, pieczołowi-

cie stosując tomistyczną koncepcję działania Boga poprzez naturę. Postrzegają 

przy tym wizję dänikenistów jako fantastyczną, identyfi kując cywilizacje poza-

ziemskie jako motyw rodem z prozy fantastycznonaukowej29.

Powyższe paradoksy są oczywiście nierozstrzygalne na gruncie literaturo-

znawstwa, pozwalają jednak unaocznić, iż fantastyka jest uzależniona od 

odbioru. Nieprawdziwe wydaje się więc kategoryczne zastrzeżenie, iż diabeł 

pojawiający się na kartach Biblii nie jest fantastyczny, w przeciwieństwie do 

czarta z Igraszek z diabłem Jana Drdy (czy jakiegokolwiek innego literac kiego 

szatana)30. Zupełnie wiarygodna jest przecież sytuacja, w której zapiekły ateista, 

wyznawca hinduizmu czy New Age czyta Biblię jak tekst o mocnym elemencie 

fantastycznym – zupełnie jak chrześcijanin zapoznający się z pismami scjento-

logów31. Pytanie, czy diabeł Drdy może być z równym prawdopodobieństwem 

zidentyfi kowany jako ikoniczny, zdaje się jednak nieco bardziej złożone.

1.4

W swoim eseju poświęca Tolkien wiele miejsca problemowi związku baśni 

i dzieci, którego nienaruszalność uznaje za fałszywą i szkodliwą. Opowieści 

wykorzystujące fantastyczne elementy Krainy Czarów zesłano, jak powiada, 

„do dziecinnego pokoju” ze względu na ich niewiarygodność, utożsamioną 

z nieprzydatnością: „dorośli już ich nie chcą, a więc nie mają nic przeciwko 

temu, by używano ich niezgodnie z przeznaczeniem”32. Niechęć ta wydaje 

się wynikiem niewiary w Zaczarowane Królestwo oraz niemożności uzna-

nia elementu fantastycznego za prawdopodobny i uprawniony w obrębie 

powieści przeznaczonej dla bardziej krytycznego czytelnika. Na poparcie tej 

tezy przywołuje Tolkien sąd zbieracza baśni, Andrew Langa, przypisującego 

28 Zob. W. Stoczkowski, Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, przeł. R. Wiśniewski, 

Warszawa 2005.
29 Podobnych sporów, które można rozstrzygnąć na rzecz fantastyczności lub ikoniczności 

relacji, jest znacznie więcej, by powołać się tylko na dyskusję między darwinistami i kreacjo-

nistami czy fakt, że istnieje religia oparta w całości na koncepcji fantastycznonaukowej stwo-

rzonej przez niespełnionego autora tego gatunku. 
30 Które formułuje Ryszard Handke.
31 Kuszące byłoby w tym miejscu postawienie hipotezy, że sacrum i fantastyka są dwiema 

stronami tej samej monety, a opowieści fantastyczne są wynikiem procesu desakralizacji 

mitologicznych tekstów. Zebrany materiał i charakter analizy nie pozwalają jednak na przepro-

wadzenie solidnego w tym względzie wywodu, hipoteza musi zatem pozostać nieudowodniona.
32 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 39.
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dziecięcemu odbiorcy wiarę w opisywane zdarzenia zbliżoną do naiwnych 

przekonań prymitywnych i niewykształconych odbiorców, nabożnie słucha-

jących fantastycznych opowieści u zarania dziejów33. Opinia ta jest o tyle iro-

niczna, że wśród zebranych i zaadaptowanych przez Langa tekstów znajdu-

je się choćby opowieść o podróży Guliwera do krainy Liliputów, stworzona 

wszakże przez oświeceniowego erudytę.

W ten sposób wyeksponowany zostaje kolejny problem, związany z relacja-

mi między fantastyką i powieścią przeznaczoną dla dorosłego odbiorcy. Kwe-

stię tę krytyka wydaje się podnosić niechętnie – dość zestawić nader szczupłą 

bibliografi ę tekstów poświęconych powieściowej fantastyce z monumentalną 

liczbą prac, programów oraz opracowań omawiających związki prozy z rze-

czywistością, określane zwykle mianem realizmu. Wydaje się, iż przyczyn ta-

kiego stanu rzeczy należałoby szukać w treści osiemnastowiecznych dyskusji 

dotyczących współczesnej powieści in statu nascendi, poświęconych różnicom 

między nowym gatunkiem a dogorywającym romansem. Upatrywano ich 

wszakże we właściwej powieści zdolności przedstawiania życia współczesnych 

takim, jakim jest w istocie: „Romans to opowiadanie bohaterskie traktują-

ce o bajkowych postaciach i sprawach. Powieść jest obrazem realnego życia 

i obyczajów, i czasów, w których została napisana”34. Wczesnomodernistyczne 

programy artystyczne przyniosły intensyfi kację tego rodzaju obserwacji, tym 

razem formułowanych w postaci zadań stawianych przed dominującą formą 

literacką, a skumulowanych w sławnej Stendhalowskiej metaforze powieści – 

zwierciadła przechadzającego się po gościńcu. Wydaje się zatem, iż zadanie 

stawiane przez osiemnastowiecznych teoretyków przed powieścią przeobra-

ziło się niepostrzeżenie w pogląd o właściwościach tej formy wypowiedzi 

literac kiej, przypisujący jej moc formułowania prawdziwych sądów o świecie35. 

Przeświadczenie, że właściwością prozy artystycznej jest prawdziwe (a za-

tem wiarygodne) prezentowanie rzeczywistości, zaowocowało opisywanym 

przez Tolkiena (i zwalczanym przez całe życie, jak się okazuje – z powodzeniem) 

33 Ibidem, s. 41.
34 C. Reeve, Th e Progress of Romance [cyt. za:] H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, 

op. cit., s. 29. Pozycja ta szczegółowo prezentuje spory wokół zadań powieści i konsolidowanie 

się programów artystycznych modernistycznej powieści realistycznej.
35 Należy pamiętać, że tekst Tolkiena powstał w latach trzydziestych XX wieku i brak 

mu perspektywy powieści dwudziestowiecznej, która dość dobitnie zakwestionowała związki 

prozy i ikonicznego realizmu. Ten uproszczony sąd zachowuje jednak aktualność w obrębie 

kultury popularnej, bardzo przywiązanej do formuły realistycznej, również w tekstach 

zawierających komponent fantastyczny. Zob. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, op. cit.; 

K. Mroczkowska-Brand, Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze 

światowej XX i XXI wieku, Kraków 2009; N. Abercrombie, S. Lash, B. Longhurst, Przedstawienie 

popularne: przerabianie realizmu, przeł. E. Mrowczyk-Hearfi eld [w:] Odkrywanie modernizmu. 

Przekłady i komentarze, red R. Nycz, Kraków 2004.
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poszukiwaniem adresata opowieści fantastycznych wśród czytelników zdol-

nych rzekomo do wiary w cudowne wypadki36. Innymi słowy, czytelników 

łatwowiernych, niezdolnych do wydawania sądów o świecie i niepewnych 

kształtu empirycznej rzeczywistości, którzy dadzą się przekonać do prawdzi-

wości „złudnego wyglądu”. Tymczasem jednak, jak sugeruje Tolkien, rzecz ma 

się zgoła inaczej: przyczyną pytania o prawdziwość baśni, sugerowanego przez 

Langa, jest w istocie „pragnienie dziecka, by zorientować się w typie propono-

wanej mu opowieści. Dziecięca wiedza o świecie jest z reguły zbyt uboga, by 

mogła pozwolić na samodzielne i natychmiastowe odróżnienie tego, co fan-

tastyczne, od tego, co tylko dziwne (a więc rzadkie bądź odległe)”37. Innymi 

słowy, dziecko na równi z dorosłym pragnie zorientować się, czy proponowany 

tekst przedstawia „złudne wyglądy”, czy też „przedstawienia”.

Ustalenie to pozostaje w zgodzie z dotychczasowymi obserwacjami do-

tyczącymi zmiennych kolei fantastyki, które pozwalają przemieścić element 

tekstu z obszaru wiarygodnego (identyfi kowanego jako ikoniczny, zgodny 

z wiedzą czytelnika o świecie) do domeny rzeczy nie do wiary (fantastycz-

nych, czyli, wedle najlepszej wiedzy czytelnika, nieposiadających odpowiedni-

ków w świecie empirycznym). Jasne wydaje się, że dla identyfi kacji fantastyki 

– właściwego określenia statusu motywu podejrzewanego o fantastyczność – 

kluczowy staje się stan przekonań, wiara czytelnika. Tam bowiem, gdzie wierzy 

on, iż budzący wątpliwość element dzieła ma odpowiednik w rzeczywistości, 

zostaje on zidentyfi kowany jako ikoniczny. To zresztą zasada konstruowania 

tekstów realistycznych, posługujących się strategiami zmierzającymi do wy-

wołaniu u czytelnika wiary w prawdopodobieństwo prezentowanych wypad-

ków, miejsc czy postaci38.

Przyjmując literacką wiarę za podstawę odbioru tekstu, niektórzy spośród 

badaczy zakładają, że czytelnik musi na równi uwierzyć w element fantastyczny 

(a więc uznać za zgodny z jego wiedzą o świecie), by móc go przyjąć. Ponieważ 

jednak stoi to w sprzeczności z doświadczeniem, posiłkują się Coleridge’owską 

36 Szczególnie w opracowaniach akademickich oraz programach literac kich (zob. 

H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą). Nie znaczy to oczywiście, że fantastyka literacka 

zniknęła: wiek XIX przyniósł rozwój powieści fantastycznonaukowej czy opowieści niesamowitej, 

będącej bezpośrednim spadkobiercą fantastyki romantycznej.
37 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 43.
38 Literatura dotycząca realizmu, próbująca go defi niować bądź dezawuować, jest 

niezmiernie obszerna – problem lokuje się wszakże w centrum zainteresowania powojennej 

teorii literatury. Rekapitulacja obszernych dyskusji na ten temat nie jest moim zadaniem, 

warto jednak może przytoczyć przekonujące jego wyznaczniki, sformułowane przez Nicholasa 

Abercrombiego, Scotta Lasha i Briana Longhursta: „1) realizm podaje się za okno na świat; 

2) realizm wykorzystuje opowiadanie, które ma racjonalnie uporządkowane związki między 

wydarzeniami i bohaterami; 3) realizm ukrywa autorstwo i maskuje proces produkcji tekstu”. 

N. Abercrombie, S. Lash, B. Longhurst, Przedstawienie popularne: przerabianie realizmu, op. cit., 

s. 387.
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formułą „zawieszenia niewiary”, rzekomo koniecznego, by literaturę silnie na-

syconą fantastyką czytać39. Jednocześnie jednak to właśnie niewiara w ikonicz-

ność motywu rozstrzyga o identyfi kacji tegoż jako fantastyki – na co wskazuje 

paradoks anioła i boga Sziwy przytoczony przez Lema. Oznacza to zatem, że 

o rozstrzygnięciu, jakim jest uznanie motywu za fantastyczny, decyduje nie 

tyle literacka wiara, ile jej brak. Zawieszenie niewiary – powodujące, iż na czas 

lektury identyfi kuje się wszystkie elementy tekstu jako godne zaufania – pro-

wadziłoby zatem do rozpoznawania wszystkich motywów jako na równi iko-

nicznych.

Na problem ten wskazuje również Tolkien, poddając formułę „zawiesze-

nia niewiary”, udawania, iż wierzy się bez zastrzeżeń w prawdziwość relacji, 

gruntownej krytyce. Proponuje w jej miejsce zjawisko „wiary wtórnej”, będącej 

wyłącznie probierzem wewnętrznej spójności tekstu. Pozwalałaby ona kontro-

lować, czy „wszystko, o czym się mówi, jest ‘prawdziwe’ w ramach tego świa-

ta: jest zgodne z prawami wykreowanej rzeczywistości”40, będąc jednocześnie 

przeciwieństwem uprzejmego udawania wiary w prawdziwość historii, którą 

niekiedy popisują się dorośli, słuchając dzieci relacjonujących szczegóły swojej 

zabawy. Pomyślna lektura baśni, czy innej opowieści fantastycznej, możliwa 

jest zatem, wedle Tolkiena, gdy uznać autonomiczność tekstu – przyjąć, iż ob-

cuje się ze „światem wtórnym”, który może rządzić się prawami niekoniecznie 

stosownymi dla rzeczywistości empirycznej.

Nieuchronnie należy zatem skonstatować, że jest w najwyższym stopniu 

nieprawdopodobne, by rozumienie fantastyki wymagało uwierzenia w ele-

menty fantastyczne. Co więcej, taka wiara prawdopodobnie zniszczyłaby fan-

tastyczność, uniemożliwiając rozróżnianie między ikonicznymi elementami 

tekstu a pojawiającymi się na jego kartach „złudnymi wyglądami” – spraw-

na identyfi kacja wymaga przecież, by czytelnik przypisał motyw do porządku 

fantastycznego lub ikonicznego, umieszczając go w stosownej domenie. A że 

ten pierwszy wyklucza wiarę, można wręcz postawić tezę, że element fanta-

styczny jest ze swojej natury niewiarygodny i tak właśnie przez czytelników 

traktowany. Dla właściwego jego odbioru ważniejsze zdaje się przyzwolenie 

na literacką grę, tolkienowska wtórna wiara: oto dostrzegam, iż coś takiego 

zdarzyć się w gruncie rzeczy nie może, ciekaw jestem jednak, co z tego wynik-

nie. Podobnie opisywane przez Tolkiena dzieci słuchają baśni nie dlatego, że 

uznają je za prawdziwe, lecz ponieważ są nimi zaciekawione.

Różnicę między wiarą wtórną a zawieszeniem niewiary precyzyjnie una-

ocznia następujący przykład, wykraczający wprawdzie poza obszar literatury, 

lecz tym dobitniejszy. Otóż istnieją ludzie z przyjemnością oglądający stare 

39 Chętnie robi to, na przykład, Maciej Parowski; zob. idem, Czas fantastyki, Szczecin 1990.
40 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 41.
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seriale fantastyczne (na przykład Star Trek z lat 1966–1969), których technicz-

na doskonałość pozostawia wiele do życzenia, a dekoracje, kostiumy i efekty 

specjalne rażą sztucznością. Miłośnicy zawieszają jednak niewiarę, przyjmu-

jąc wszelkie burzące iluzję techniczne niedoskonałości za dobrą monetę. Jed-

nocześnie ta sama grupa precyzyjnie odróżnia elementy ikoniczne fabuły od 

wątków fantastycznych i nie dopuszcza możliwości istnienia rasy Klingonów 

w niezmierzonych otchłaniach kosmosu – nie wierzy w serialową fantastykę 

ani przez moment. Z drugiej strony seriale takie bywają również oglądane 

ironicznie, po to właśnie, by wykpić techniczne niedociągnięcia, przez osoby 

niechętne zawieszaniu niewiary. One także precyzyjnie rozpoznają motywy 

fantastyczne, na równi z fanami odmawiając im prawdopodobieństwa.

Do obcowania z fantastyką czytelnik przyzwyczajany jest od najmłodszych 

lat, kiedy w dzieciństwie uspokaja się go, iż narracja, z którą się zapoznaje, nie 

relacjonuje wydarzeń prawdziwych (stąd konwencjonalne otwarcie baśni, któ-

re sytuuje miejsce akcji dawno i daleko). Rola baśniowej fantastyki w kreowa-

niu wyobraźni dziecka jest nie do przecenienia, jednocześnie wydaje się mało 

prawdopodobne, by wiara w prawdziwość tekstów tego gatunku była wśród 

dzieci powszechna (na co zwraca uwagę Tolkien). Obcując z baśnią, młody 

czytelnik uczy się jednak ważnej czytelniczej kompetencji, pozwalającej mu 

odróżniać motywy ikoniczne od fantastyki, niewiarygodnej nawet, jeśli pozo-

staje w zupełnej zgodzie z modelem świata prezentowanym przez tekst.

Dodatkowego argumentu na rzecz powyższego mechanizmu dostarcza fakt, 

iż fantastyka literacka ma zdeklarowanych przeciwników, czytelników odrzu-

cających każdy tekst, w którym ją odnajdują. Dzieje się tak, gdyż uznają go za 

niewiarygodny, a zatem kłamliwy lub infantylny, jeśli żywią przy tym przeko-

nanie, że dzieci gotowe są uwierzyć w rewelacje, którym nie da wiary żaden 

dorosły. Gdyby opozycja między wrogami Krainy Czarów a jej miłośnikami 

kształtowała się na podstawie wiary tych drugich, przypominaliby oni zwo-

lenników Dänikena, czerpiących wiedzę o świecie z Rydwanów bogów41 (czy 

wyznawców innych systemów przekonań, broniących swojej wiary). W istocie 

jednak sugestia, jakoby dawali wiarę sądom wyrażanym w powieściach fanta-

stycznych, budzi zwykle oburzenie fanów42.

Teksty posługujące się fantastyką nie próbują zatem być przekonują-

ce – a perswazja, która pojawia się obok elementów zidentyfi kowanych jako 

fantastyczne, budzi sprzeciw (stąd częste oburzenie amatorów science fi ction 

41 O wzajemnych zależnościach między fantastyką a dänikenizmem zob. też: W. Stoczkowski, 

Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, op. cit.
42 Wyjątkiem są niektórzy miłośnicy fantastyki naukowej, którzy traktują pojawiające 

się w niej wątki fantastyczne jak ekstrapolację rozwoju cywilizacji. Jednak i oni przyznają, że 

literacka rzeczywistość SF nie jest tożsama z modelem realistycznym i w obecnym momencie 

wykluczona.
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podczas lektury tekstów ufologicznych). Nie znaczy to jednak, że fantastyka 

zwolniona jest z prawideł, którym podlega literacka fi kcja. Choć niewiarygod-

na, musi być spójna z tymi elementami modelu, które są identyfi kowane jako 

ikoniczne. Dlatego, na przykład, protestu ani zdumienia nie powoduje metal 

lżejszy od powietrza pojawiający się na kartach Lalki. Czytelnik zazwyczaj nie 

daje wiary, że taka substancja istnieje w świecie empirycznym (a więc umiesz-

cza ten motyw w domenie elementów fantastycznych). Minerał jest jednak 

wynikiem naukowego eksperymentu, rezultatem wieloletnich dążeń i badań, 

ma więc swoje miejsce w pozytywistycznym porządku świata powieści. Nie-

mniej łatwo sobie wyobrazić, że gdyby w powietrze bez wyraźnej przyczyny 

wzbił się sam Wokulski, to skandaliczne wydarzenie nadmiernie nadwyręży-

łoby czy wręcz zniszczyło spójność powieściowej narracji (choć, jednocześnie, 

analogiczna lewitacja jest całkiem na miejscu w Stu latach samotności Gabriela 

Garcii Márqueza).

1.5

Powyższa analiza udzieliła odpowiedzi na jedną tylko część problemu rysu-

jącego się w defi nicjach fantastyki opartych na relacji „złudnego wizerunku” 

i świata empirii (czy raczej wiedzy odbiorcy o tymże), pozostawiła jednak 

otwartą kwestię kryterium „powszechnie przyjętej rzeczywistości” – a zatem 

źródeł, na których opiera się czytelnik, decydując o fantastyczności bądź iko-

niczności budzącego wątpliwości elementu tekstu. Choć bowiem podejmuje 

tę decyzję samowładnie, nie jest przecież pozostawiony samemu sobie i wypo-

sażony wyłącznie w swoją wiedzę o świecie pozaliterac kim. Odbiera sygnały 

nadawane przez sam tekst, wyposażony jest też w perspektywę intertekstualną, 

w której tekst umieszcza (i która pozwala mu identyfi kować elementy niezgod-

ne z jego wiedzą o świecie).

Pierwsza z kategorii, czyli wiedza czytelnika o świecie, nie jest rzecz jasna 

przedmiotem badań literaturoznawstwa, sygnalizuję ją jednak dla porządku 

wywodu. Jasne wydaje się, że pomyłka wynikająca z niedostatecznej znajo-

mości lub wadliwej percepcji rzeczywistości jest zazwyczaj świadectwem ig-

norancji lub zaburzeń psychicznych, i jako taka staje się prowincją medycyny 

– a w najlepszym razie badań kulturowych. By pozostać wiernym literaturze, 

pozwolę sobie jednak przypomnieć, że ta zna przypadki osób popełniających 

omyłki w ocenie elementu fantastycznego, z których najbardziej prominen-

tną jest nieszczęsny Alonso Quixano. Analiza i ocena przypadku poczciwego 
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szlachcica z La Manczy jest jednak przedmiotem refl eksji historycznoliterac-

kiej, w którą nie chcę wkraczać43.

Sygnały wysyłane przez sam tekst pełnią oczywiście rolę pomocniczą i czę-

sto polegają po prostu na odpowiednim określeniu prezentowanego elementu 

(nazwaniu go wprost „niezwykłym”, „magicznym”, „sprzecznym z naturą” czy 

podobnie44) lub stosownym jego zestawieniu z elementami identyfi kowanymi 

jednoznacznie jako ikoniczne, jak dzieje się w opowieściach niesamowitych, 

gdy duchy i niezwykłe zjawiska zadają gwałt prawom świata przedstawionego. 

Należy zauważyć przy tym, że sygnał taki nie musi być – wbrew pozorom – 

rozstrzygający. W pierwszym przypadku sugestia, iż element jest fantastycz-

ny, może zarówno służyć faktycznemu opisowi jego właściwości, jak i stano-

wić mistyfi kację lub element strategii udziwnienia. Dość przypomnieć sobie 

przedwojennych fotografi ków, zachęcających pozujące dzieci, by spojrzały 

w „magiczne pudełeczko” (które rzecz jasna nie ma w sobie nic z magiczno-

ści – jest aparatem fotografi cznym), czy wyobrazić sobie narrację prowadzoną 

z perspektywy Piętaszka, który po raz pierwszy spotyka się z nowoczesną tech-

nologią. W obydwu przypadkach czynnikiem rozstrzygającym jest wówczas 

nie tyle sygnał tekstu, ile odwołanie do wiedzy czytelnika o świecie i ufność, 

że rozpozna on obiekt na podstawie prezentacji jego właściwości. Oczywiście, 

gdyby posługujący się tym chwytem tekst trafi ł w ręce społeczności Piętasz-

ków, ci na podstawie swojej wiedzy o świecie trafnie zidentyfi kowaliby opisy-

wany za pomocą udziwnienia element jako fantastykę, nieposiadającą odpo-

wiedników w świecie empirycznym – co raz jeszcze dowodzi, że ostatecznym 

arbitrem fantastyczności staje się czytelnik.

Drugi przypadek, czyli skontrastowanie elementów fantastycznych z iko-

nicznymi, to chwyt powszechny i – wbrew pozorom – znacznie mniej mylą-

cy. W postaci najmocniej zantagonizowanej zestawienie to stanowiło ulubio-

ny chwyt wczesnych postaci literatury fantastycznej i po dziś dzień pozostaje 

zasadą konstrukcyjną opowieści niesamowitej45. Nie znaczy to jednak, że nie 

występuje w tekstach, które nie są zbudowane na zasadzie wrogiej ingerencji 

43 By zapoznać się z przeciwnymi stanowiskami interpretacyjnymi, zob.: E. Auerbach, 

Zaczarowana Dulcynea [w:] idem, Mimesis, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 2004; A. Melberg, 

Imitación Cervantesa [w:] idem, Teorie mimesis. Repetycja, przeł. J. Balbierz, Kraków 2002.
44 Czytając: „Nie sposób opisać tej Rzeczy – nie ma słów dla tak niesamowitych zjawisk 

będących zaprzeczeniem materii, siły i porządku panującego w kosmosie” (H.P. Lovecraft , Zew 

Cthulhu, przeł. R. Grzybowska [w:] idem, Kolor z przestworzy, Warszawa 1996, s. 44), odbiorca 

z dużym prawdopodobieństwem zorientuje się, że ma do czynienia z elementem niemającym 

odpowiednika w rzeczywistości, w który zdecydowanie nie należy dawać wiary.
45 Gatunku, który R. Caillois nazywa „fantastyką”, reprezentowanego choćby przez 

E.A. Poego, V. de l’Isle-Adama, G. de Maupassanta, S. le Fanu czy E.T.A. Hoff manna. Zob. 

R. Caillois, Od baśni do science-fi ction, op. cit.
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elementu fantastycznego w świat pretendujący do miana „realistycznego”46. 

W najjaskrawszej, niesamowitej postaci zabieg ten polega na wprowadzeniu 

w tekst, który w całości skonstruowany jest z poszanowaniem reguł ikonicz-

nego realizmu, elementu niemogącego w nim zaistnieć (najczęściej przybysza 

z zaświatów) i, zazwyczaj, budzącego przerażenie bohaterów oraz – rzekomo – 

czytelnika. Cały tekst zwraca wówczas uwagę czytającego na opozycję między 

tym, co znane, a tym, co niemożliwe, radykalnie i ostentacyjnie eksponując 

element fantastyczny. Dodatkowym wskaźnikiem jest tu reakcja literac kich 

postaci, które expressis verbis informują odbiorcę, z jakiego rodzaju motywem 

ma do czynienia.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet zbudowany w ten sposób tekst nie 

zawsze przesądza o obecności fantastyki i niekiedy pozostawia czytelnikowi 

decyzję odnośnie do swojej wiarygodności47. Tak skonstruowany jest chociaż-

by Król Olch Johanna Wolfganga Goethego, gdzie zadaniem czytającego jest 

określić tekst jako prawdopodobny i wiarygodny, ikonicznie prezentujący ma-

jaki rozgorączkowanego chłopca, lub uznać prawdziwość (w obrębie utworu) 

jego wizji, decydując się tym samym na fantastyczną grę.

Relacje między elementem fantastycznym i ikonicznym zachodzą również 

w tekstach, które nie są oparte na powyższej regule, prezentując świat spójny 

i jednorodny, gdzie elementy fantastyczne mają swoje miejsce w porządku co-

dzienności. Jednak i w tym wypadku obecność elementów zgodnych z wiedzą 

czytelnika o świecie pozwala – na zasadzie kontrastu – określić przynależność 

motywów niewiarygodnych do domeny fantastyki, opierając się na konwen-

cjonalnej wiedzy na temat narracji ikonicznych oraz omówionej już znajo-

mości świata empirii48. Bohater poddany działaniu (fantastycznego) zaklęcia 

nie musi się zdumiewać ani przestraszać, a swoją sytuację może potraktować 

wręcz rutynowo. Do identyfi kacji fantastyki wystarczy, by zdumiał się czytel-

nik, orientując się, że oto ikoniczny człowiek, bez dwóch zdań posiadający 

odpowiednik w świecie empirycznym (o czym czytający wie z osobistego do-

świadczenia), znalazł się w sytuacji, która jest niemożliwa wedle reguł reali-

zmu, w pozaliterac kim świecie zdarzyć się nie może i – co niezwykle istotne – 

nie jest wynikiem pisarskiej omyłki49. W ten sposób, w obrębie samego tekstu, 

fantastyka staje się ujemnym biegunem opozycji tego, co możliwe, i tego, co 

46 Czyli zabieg, w którym A. Zgorzelski upatruje właściwej fantastyki. Zob. idem, Fantastyka, 

utopia, science fi ction. Ze studiów nad rozwojem gatunków, Warszawa 1980; idem, SF jako pojęcie 

systemu historycznoliterac kiego, op. cit.
47 Przypomnijmy, że ów stan wahania określał mianem „fantastyki” T. Todorov.
48 Choć stanowisko moje zbliża się w tym momencie, jak widać, do ustaleń R. Handkego, 

nie jest z nim tożsame, nie wyklucza bowiem osobistych przekonań czytelnika na temat 

rzeczywistości pozaliterac kiej.
49 Do tej niezmiernie istotnej dystynkcji powrócę za chwilę.
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zaistnieć nie może. Ta dychotomia pozwala czytelnikowi na właściwe rozpo-

znanie oraz wybór strategii lektury: wtórną wiarę, czyli podjęcie gry z niemoż-

liwym zamiast irytacji wywołanej rysą na spójności świata przedstawionego.

Dyspozycję, pozwalającą poprawnie identyfi kować fantastykę, czytelnik 

czerpie nadto z relacji międzytekstowych – prawideł gatunkowych oraz związ-

ków pomiędzy konkretnymi tekstami. Ryszard Handke zauważa, iż do właś-

ciwego rozpoznania elementu fantastycznego niezbędna jest znajomość kon-

wencji realistycznej, która pozwala dostrzec ewentualne z nią sprzeczności. 

Poniekąd na zależność tę zwraca uwagę Andrzej Zgorzelski, który wprawdzie 

odmawia nazwy fantastyki wszystkiemu, co wykracza poza ramy opisywanego 

przezeń przypadku relacji wewnątrztekstowych, zgadza się jednak, iż w pew-

nym korpusie tekstów istnieje ekwiwalent fantastyki, czyli elementy, które 

wprawdzie nie zachowują gatunkowej czystości (jak ją rozumie), ale zostają 

uznane za fantastyczne przez czytelnika zaznajomionego z prawdziwą, czystą 

fantastyką i identyfi kującego je poprzez podobieństwo.

Spostrzeżenie to, wprawdzie nieco ekwilibrystyczne, jest jednak trafne: 

istnieją teksty programowo „fantastyczne”, skonstruowane w taki sposób, by 

podkreś lać podobieństwo do innych tekstów zawierających „złudne wyglądy”. 

Ta zbieżność i wspólnota elementów mają stanowić dla czytelnika wskazówkę 

dotyczącą statusu elementów niezgodnych z jego poczuciem racjonalności – 

ma identyfi kować je jako fantastyczne, skoro w pokrewnych tekstach tak właś-

nie je rozpoznawał. Prowadzi to oczywiście do silnego skonwencjonalizowania 

zarówno elementów fantastycznych, jak i struktur narracyjnych oraz fabular-

nych. Schematyzacja ta najdalej posunięta jest w baśni50, która od pierwszych 

słów podkreś la swoją gatunkową przynależność, dając jednocześnie sygnał 

czytelnikowi, że motywy niewiarygodne, które się w tekście pojawią, powinny 

zostać rozpoznane jako fantastyka, a nie element urągający logice i prawdzie.

Istnieje zatem cały katalog motywów, które – raz rozpoznane – mają być 

traktowane konsekwentnie jako fantastyczne. Oczywiście, niektóre teksty po-

sługują się tą automatyzacją, by przeciwstawić się oczekiwaniom czytelnika 

i zaproponować identyfi kację innego rodzaju, czy wręcz przeobrazić motyw 

fantastyczny w ikoniczny51. Zazwyczaj jednak, gdy tekst sięga do tych schema-

tycznych środków, czyni to, by ulokować się w odpowiednim miejscu literac-

kiej tradycji rozpoznawania fantastyki.

Elementy, o których mowa, mogą posiadać bardzo różnorodną postać: po-

cząwszy od konwencjonalnej budowy świata przedstawionego (takim chwytem 

50 Patrz badania Władimira Proppa. Abstrahuję tu od dydaktycznej roli baśni i koncentruję 

się wyłącznie na jej konstrukcji narracyjnej.
51 Dzieje się tak od zarania istnienia powieści fantastycznej – wedle tej zasady pryskały 

gotyckie cuda w powieściach Ann Radcliff e, a powieść fantasy przeobraziła się w konwencję 

science fi ction w utworze Jeźdźcy smoków z Pern Anne McCaff rey.
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jest, dajmy na to, umiejscowienie akcji na innej planecie), poprzez wprowa-

dzanie łatwo rozpoznawalnych motywów (mutantów, widm, czarodziejskich 

różdżek), wątków (podróż w czasie, powrót zza grobu), konwencjonalnych bo-

haterów (elf, szalony naukowiec), po konstrukcję narracyjną (konwencjonalne 

rozpoczęcie baśni) i elementy metatekstowe (mapy w powieściach fantasy)52. 

Choć ich celem jest przede wszystkim ułatwienie identyfi kacji motywu fanta-

stycznego poprzez odwołanie do architekstualnej tradycji, która właśnie w ten 

sposób nakazuje je rozpoznawać, stają się jednocześnie wskaźnikami genolo-

gicznymi, otwierając przestrzeń hermeneutyczną, która pozwala umiejscowić 

operujący konkretnym fantastycznym rekwizytorium utwór wśród tekstów 

również się nim posługujących53. Oznacza to zatem, że zgodnie z intuicją Tol-

kiena (oraz powszechnym odczuciem czytelniczym) istnieją gatunki, których 

zakres jest wyznaczany przez prawidłową identyfi kację elementu fantastycz-

nego. Co więcej, stała świadomość tradycji literac kiej (ta sama, która pozwa-

la zestawiać teksty w obrębie gatunku) umożliwia rozstrzygnięcie Lemowego 

paradoksu mężczyzny z sercem kobiety. Choć przeszczepy narządów są dziś 

codziennością, którą zachodni czytelnik najpewniej zidentyfi kuje jako mo-

tyw ikoniczny (choćby ze względu na stałą jego obecność w popkulturze – na 

przykład w serialach medycznych), wiedza o konwencjach literac kich powieści 

dziewiętnastowiecznej umożliwia umieszczenie tego motywu w domenie fan-

tastyki, gdy się na kartach takiego dzieła pojawia. 

Wedle tej samej zasady ikoniczny jest Czerwony Październik z powieści 

Toma Clancy’ego, fantastyczny natomiast – Nautilus Jules’a Verne’a. Przykład 

ten nabiera dodatkowej pikanterii, gdy uświadomić sobie, iż łodzie podwodne 

(zgoła podobne do okrętu kapitana Nemo, choć daleko mniej wyrafi nowane) 

wykorzystywane były podczas wojny secesyjnej, na siedem lat przed publi-

kacją powieści54. Czytelnik, tak ówczesny, jak dzisiejszy, mógłby zatem iden-

tyfi kować niezwykły pojazd zbuntowanego kapitana jako element ikoniczny, 

nieznacznie tylko wyolbrzymiający właściwości swojego rzeczywistego odpo-

wiednika (w przeciwieństwie do, dajmy na to, latającej łodzi Robura z innej 

powieści Verne’a). Mocniejsze okazuje się jednak działanie związków inter-

tekstualnych i Nautilus pozostaje wehikułem fantastycznym na mocy literac-

kiej konwencji, w myśl której motyw niezwykłego środka podróży oraz wątek 

Atlantydy przesądzają o złudności przedstawionego wyglądu.

52 Oraz wszelkiego rodzaju metateksty będące etykietami: nazwy serii wydawniczych, 

opinie krytyków, przytaczane na okładkach czy bezpośrednie informacje o gatunku (w rodzaju 

„fantasy”, „horror”).
53 Zgodnie z genologiczną zasadą sformułowaną przez S. Balbusa, Zagłada gatunków, op. cit.
54 C.S.S. Hunley, pierwszy wykorzystany z powodzeniem okręt podwodny, zatonął 

17 października 1864 roku, zatopiwszy jednostkę nieprzyjaciela.
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Powyższy mechanizm wskazuje ponownie, że odpowiedzialność za roz-

poznanie elementu fantastycznego ciąży na czytelniku i odbywa się tak samo 

jak identyfi kacja gatunku. Jeśli więc przy okazji odwołuje się do odczuwanego 

w danej kulturze intersubiektywnie „poczucia rzeczywistości”, to wyłącznie 

prawem statystyki – gdy poglądy i wiedza odbiorcy nie odbiegają akurat od 

przekonań jego ziomków. Konstatacja ta nosi w sobie jednak zalążek kolej-

nego problemu – pytanie, czy każdy element tekstu, dla którego czytający nie 

znajduje odpowiednika w swojej wiedzy o świecie pozaliterac kim oraz prozie 

realistycznej, staje się elementem Krainy Czarów.

1.6

Śmiertelnik wkraczający do Krainy Czarów czuje się samotny, zagubiony, lecz 

i oczarowany niezwykłością tego cudownego miejsca, a dobra baśń traktuje 

właśnie o jego przygodach. Ten zdawkowy komentarz Tolkiena wskazuje na 

pewną istotną właściwość fantastyki – tekst narracyjny, w całości fantastyczny, 

dotyczący wyłącznie elfów, czy też skonstruowany tylko ze złudnych wyglą-

dów, bez możliwości odniesienia do wiedzy czytelnika o świecie, byłby zupeł-

nie niezrozumiały55. Porzucony na jego pastwę odbiorca zginąłby ze szczętem 

w świecie ułudy, niezdolny do umieszczania fantastycznych wątków i moty-

wów w ramach tego, co jest mu znane. Stąd pojawia się konieczność tempero-

wania fantastycznych ekscesów i łączenia ich z elementami zgodnymi z ocze-

kiwaniami czytającego. To właśnie techniki splatania motywów fantastycznych 

z ikonicznymi wydają się stanowić najpoważniejsze ograniczenie dla ekspansji 

złudnych wyglądów i przesądzają o ich akceptacji.

Czytelnik Odysei z dużym prawdopodobieństwem identyfi kuje jako fanta-

styczną przemianę towarzyszy Ulissesa w świnie. Trudno wymagać od niego, 

by dał takiej metamorfozie wiarę, godzi się on jednak zaakceptować fanta-

styczną grę, pozostać we „wtórnym świecie” i nie przerywa lektury, zacieka-

wiony, co też się będzie działo. Nie znaczy to, że gotów jest przyjąć rzecz bez 

zastrzeżeń i w każdej możliwej postaci. Bo nawet gdy nie podaje w wątpliwość, 

że nieszczęśni marynarze obrócili się w zwierzęta, nie oczekuje, iż w tej postaci 

powrócą z Odysem na statek i podejmą żeglugę (co byłoby wszakże motywem 

nie mniej fantastycznym, a może wręcz bardziej wiarygodnym, niż cudowna 

metamorfoza). Muszą najpierw zostać przywróceni do pierwotnej postaci – 

póki bowiem pozostają świniami, mogą wyłącznie pokwikiwać w chlewiku.

Mając na względzie gęstość elementów fantastycznych w Odysei, trud-

no postawić wniosek, by inny obrót spraw – a więc prosięta stawiające żagle 

55 Przyjmując, że w ogóle jest możliwy.
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i napierające na wiosła – przekraczały jakiegoś rodzaju „próg niewiary” lub 

wykraczały poza ramy fantastycznej gry. Skąd więc konieczność przywrócenia 

porządku zgodnego z wiedzą czytelnika o świecie przed podjęciem żeglugi? 

Nie jest ona założeniem kompozycyjnym tekstu (gdyby każda przygoda Odysa 

kończyła się powrotem do stanu pierwotnego, szybko prysłaby klątwa Poli-

fema). W grę wchodzi raczej pewna dbałość o spójność narracji, o umiesz-

czenie elementów fantastycznego i ikonicznego na właściwych miejscach oraz 

ich wzajemną nieprzenikalność. Oto bowiem czytelnik akceptuje przemianę 

towarzyszy Odysa z ludzi (którzy są elementem ikonicznym) w równie iko-

niczne zwierzęta za pomocą motywu fantastycznego (magia różdżki Kirke) – 

oczekuje jednak równocześnie, że zarówno ludzie, jak i świnie nie przekroczą 

ram, które wyznacza im czytelnicza wiedza o właściwościach czy możliwych 

zachowaniach obydwu rodzajów istot w świecie empirycznym. Ludzką zatem 

jest rzeczą żeglować, a świńską – jeść brukiew. Żaden fragment tekstu nie syg-

nalizuje, że miałoby być inaczej, a efektem czarów pięknej wróżki miałoby być 

powstanie czarodziejskich (fantastycznych) zwierząt, które mogłyby beztrosko 

zadać gwałt przedstawieniom ikonicznym, sadowiąc się na ławkach wioślarzy.

Oczywiście, umieszczanie każdego wątku fantastycznego w kontekście 

ikonicznym nie jest zgoła konieczne. Jeśli przypomnimy sobie inny przykład 

literac kiej metamorfozy, a mianowicie eksperymenty doktora Moreau, zauwa-

żymy, że możliwy i akceptowany jest przypadek, w którym ikoniczne zwie-

rzęta przeobrażają się fantastycznym sposobem, dzięki sprzecznym z prawami 

natury procedurom medycznym (które spełniają tę samą funkcję co różdżka 

Kirke), w element fantastyczny: hybrydę, istotę pośrednią między człowiekiem 

i zwierzęciem. Nie istnieje zatem porządek nakazujący obudowanie elemen-

tu fantastycznego dwoma motywami ikonicznymi – łatwo jednak dostrzec, iż 

granica między przedstawieniami a wyglądem złudnym jest nieprzekraczalna. 

To, co identyfi kowane jako fantastyczne, może zatem dowolnie przekra-

czać ramy racjonalności – motywy ikoniczne natomiast muszą zachowywać 

się zgodnie z wiedzą i oczekiwaniami. Wszelkie przeobrażenia, przemiesz-

czenia między domenami, muszą zostać przez tekst usprawiedliwione – Daf-

ne nie obraca się w drzewo laurowe, a żona Lota w słup soli bez przyczyny, 

mocą samej narracji. Wokulski nie może poszybować pod niebo, jeśli do pasa 

nie przyczepiłby stosownej ilości minerału profesora Geista. I choć niekiedy 

pojawia się stan opisanego przez Tzvetana Todorova wahania, gdy czytelnik 

nie jest jeszcze pewny, do której domeny przyporządkować budzący zdumie-

nie element, kiedy jednak identyfi kacja się dokona, pozostaje nienaruszona, 

póki tekst wprost nie podsunie alternatywnego wyjaśnienia56. Kiedy więc po 

56 Nie wydaje mi się zresztą, by stan wahania mógł trwać długo, i nawet podczas lektury 

Przemiany Franza Kafk i, koronnego przykładu Todorova, czytelnik szybko decyduje, czy 
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korytarzach gotyckiego zamczyska kroczyć zaczyna podzwaniające pokutni-

czymi łańcuchami widmo, czytający – mocą znajomości konwencji oraz włas-

nego przekonania, że zakute w pęta widma nie istnieją – natychmiast identy-

fi kuje je jako element fantastyczny i może przenieść je do domeny ikonicznej 

wyłącznie, gdy tekst wprost podsunie mu taką informację (deklarując, iż było 

omamem odurzonego narkotykiem bohatera lub rezultatem przebieranki).

By lepiej rzecz zilustrować, przypomnijmy często przywoływany w litera-

turze fantastycznonaukowej „paradoks dziadka”. Przedstawia on nierozstrzy-

galną sytuację, w której bohater posiadający możliwość cofania się w czasie 

odnajduje swojego dziadka w okresie, gdy był on jeszcze młodym człowie-

kiem, i odbiera mu życie. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa anuluje tym 

samym własne istnienie – skoro jego przodek nigdy nie miał dzieci, to i sam 

bohater nie został spłodzony. Oznaczałoby to jednak, że nieistniejący osobnik 

nie mógł zabić swojego dziadka – co z kolei pozwala mu zaistnieć i dokonać 

morderstwa. Podróż w czasie jest motywem fantastycznym usankcjonowanym 

literacką tradycją od czasów Wellsa, jednak jej obecność w tekście nie sprawia 

żadną miarą, że czytelnik żywi inne oczekiwania wobec genealogii oraz na-

stępstwa pokoleń. Objaśnienie paradoksu poprzez identyfi kację fantastyki jest 

niewystarczające – skoro tekst nie podsunął informacji, że we „wtórnym świe-

cie” istnieją fantastyczne reguły rozrodcze, czytelnik pozostaje w przeświad-

czeniu, iż każdy bohater jest synem swego ojca i wnukiem swego dziadka. Tak 

oto fantastyka nie może sprawić, by motyw zachował się w sposób niezgodny 

z oczekiwaniami, nie tracąc przy tym swej ikoniczności (i odwrotnie: jak do-

wodził Sokrates w Fajdrosie, nie można tłumaczyć racjonalnie fantastycznych 

motywów mitologicznych, nie stawiając centaurów na dwóch nogach). Stąd 

wysiłki, które podejmują twórcy opowieści o podróżach w czasie, mnożąc 

mniej lub bardziej prawdopodobne (a więc zgodne z wiedzą projektowanego 

czytelnika o świecie) wyjaśnienia piętrzących się sprzeczności.

Wydawać by się mogło, iż kłopoty tego rodzaju dotyczą wyłącznie literatu-

ry science fi ction i są konsekwencją przyjmowanej przez nią konwencji „fan-

tastyki racjonalnej”. Jednak zachowanie odrębności elementu realistycznego 

i fantastycznego dotyczy nawet baśni (czy, jak wskazałem wcześniej, homeryc-

kiego eposu). Wszakże i głupi Iwan (człowiek, a więc element ikoniczny) nie 

może zacząć oddychać pod wodą (która również przedstawiana jest zgodnie 

z wiedzą czytelnika o świecie) na samej mocy baśniowej konwencji – woda 

metamorfoza dokonała się naprawdę, czy jest wyłącznie efektem omamów głównego bohatera. 

Pozostawanie w stanie wahania, analiza kolejnych tropów wskazujących to na jedną, to na 

drugą możliwość, jest raczej właściwością interpretacji, a nie zjawiskiem występującym podczas 

lektury. Analogicznie, niewielu czytelników Odysei zadaje sobie pytanie, czy fantastyczne 

przygody Ulissesa faktycznie były jego udziałem, czy też blagą, którą bohater, skądinąd znany 

łgarz, zmyśla na potrzeby króla Alkinoosa.



46  

musi pierwej okazać się magiczna (czyli fantastyczna), lub bohater wyposa-

żony w fantastyczną własność, która mu to umożliwi (obojętne, czy będzie to 

czarodziejski pierścień, czy skrzela, podarowane przez wdzięczną za uwolnie-

nie z haczyka rybę). Gdyby nasz Iwan, nie przerywając wędrówki, zszedł pod 

wodę, naraziłby fabułę na szwank – czytelnik musiałby zadecydować, czy pod-

jąć grę (uznając jednocześnie, że istniał fantastyczny sposób, dzięki któremu 

Iwan zwiedza morskie odmęty), czy odrzucić tekst jako wadliwie skonstru-

owany (czyli przyjąć, że element ikoniczny zachowuje się niezgodnie z jego 

wiedzą o świecie).

Oznaczałoby to jednak, że nie każdy motyw, któremu czytelnik nie daje 

wiary i który nie zgadza się z jego wiedzą o empirycznej rzeczywistości (i kon-

wencjach jej prezentowania), zostaje zidentyfi kowany jako fantastyka. Niekie-

dy rozpoznany zostaje jako ikoniczny, lecz nieudolny, zwłaszcza gdy rzecz nie 

zostanie w sposób satysfakcjonujący objaśniona. Jeśli zatem tekst zaproponu-

je czytelnikowi scenę, w której blok marmuru unosi się na wodzie, niektórzy 

dostrzegą w nim element fantastyczny, inni zaś przerwą lekturę, zadając so-

bie pytanie o kompetencje intelektualne autora. Wątpliwości tego rodzaju nie 

wzbudzi jednak ten sam blok, gdy nadawać będzie jednoznaczny sygnał, że jest 

elementem fantastycznym (tekst poinformuje, iż jest on magicznym zwiastu-

nem, który przed laty puścił na wodę czarownik)57.

By rozpoznać fantastykę, nie wystarczy więc dostrzec w utworze czegoś, co 

nie zgadza się z wiedzą o rzeczywistości – należy jeszcze uzyskać potwierdze-

nie, że element posiada motywację fantastyczną, korzystając z sygnałów same-

go tekstu oraz jego architekstualnego zaplecza. Dzięki temu czytelnik potrafi  

odróżnić fantastykę, ów przebłysk Krainy Czarów, od omyłki, nieudolności 

czy lapsusu, rozbijających spójność narracji. 

Uznając, że fantastyczne są te elementy tekstu, które „nie odpowiadają 

przyjętym w danej kulturze kryteriom rzeczywistości”58, musimy skonstato-

wać, iż czytelnik natrafi ając na nie podczas lektury, może postąpić nie dwo-

jako, dzieląc wedle swego stanu wiedzy na to, co ikoniczne oraz złudne, ale 

na trzy sposoby: mimo wszystko uznać motyw za ikoniczny (czyli dać wiarę 

w to, że posiada odpowiednik w świecie empirycznym – dzieje się tak, kiedy na 

przykład uzna tekst za źródło wiedzy, której dotychczas nie posiadał), odrzucić 

jako fi asko narracji (nie uwierzyć weń i w związku z tym podważyć wiarygod-

ność całego tekstu – uznać, że jest „bzdurny”) lub zidentyfi kować jako fanta-

stykę (zdecydować, że nie jest wiarygodny, lecz podjąć grę i założyć, iż stanowi 

57 Tak rzecz się ma oczywiście w arturiańskiej Wulgacie, gdzie kamień, w który wbito 

miecz, zostaje spuszczony na rzeczny nurt przez Merlina, by dotarł do Camelotu jako zwiastun 

przybycia Galahada, rycerza bez skazy.
58 Czyniąc przy tym zastrzeżenie, że indywidualny czytelnik posiada wprawdzie pewną 

dowolność w ocenie, co odpowiada rzeczywistości, podlega jednak również presji kultury.
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składnik tekstu spójny z elementami ikonicznymi i nie zagraża ich wiarygod-

ności). W tym celu niezbędna jest właściwa identyfi kacja, której czytelnik do-

konuje na podstawie swojej, uwarunkowanej przez znajomość kulturowych 

konwencji, wiedzy o świecie pozaliterac kim. Jest to jednak selekcja negatywna: 

pozwala wyłącznie stwierdzić, że element nie mieści się w konwencji reali-

stycznej, nie rozstrzyga jednak na korzyść „fantastyki” lub „bzdury”. W doko-

naniu wyboru pozytywnego wspiera czytelnika sam tekst, sygnalizujący status 

analizowanego elementu, oraz jego architekstualne wyposażenie.

Przyjmuję zatem, iż fantastyka to właściwość elementu fi kcji literac kiej 

(świata przedstawionego, wątku, motywu), sprawiająca, że choć czytelnik 

uznaje go za niezgodny z przyjętymi przezeń kryteriami empirycznej rzeczy-

wistości i wedle jego najlepszej wiedzy nieposiadający odpowiednika w świecie 

pozaliterac kim oraz nieobecny w tekstach, które uznaje za realistyczne, godzi 

się w ramach literac kiej gry uznać go za prawdopodobny (choć nie wiarygod-

ny) w obrębie konstruowanej fi kcji i decyduje, że nie narusza on spójności 

narracji.

Defi niując fantastykę w ten sposób, godzę się oczywiście na to, że gra nie 

zawsze podejmowana jest świadomie i zdarzają się sytuacje, w których elemen-

ty w autorskim zamierzeniu ikoniczne identyfi kowane są jako fantastyka (tak 

dzieje się, gdy mitologia przestaje funkcjonować jako system wierzeń i prze-

kształca się w literacką fi kcję), a fantastyczne wkraczają w dziedzinę realizmu 

(kiedy tekst przekona czytelnika o, dajmy na to, istnieniu Świętego Graala). 

Kompetencje te czerpie czytelnik zarówno ze swoich osobistych przekonań 

oraz literac kiego zaplecza, jak i z konwencji przyjmowanych przez kulturę, 

która go ukształtowała (vide utrata wiary w opowieści mitologiczne, którą re-

lacjonuje Platon w Fajdrosie). Może również dochodzić do sytuacji, w której 

elementy – zarówno ikoniczne, jak i fantastyczne – są identyfi kowane przez 

czytelnika jako niezgodne zarówno z jego wiedzą, jak i kompetencją pozwala-

jącą mu rozpoznawać fantastykę, a więc „bzdurne”. Istnieje też cała kategoria 

osób, które znajdują przyjemność wyłącznie podczas lektury prozy realistycz-

nej, odrzucając jakąkolwiek fantastykę i bezlitośnie tropiąc „nielogiczności” 

w obrębie fabuł – wrogowie złudnych wyglądów, którzy niczym Tolkienowski 

Mizomitos określają ją mianem „tchnienia kłamstwa przez srebro”59. Cały pro-

ces ma więc charakter kognitywny. Poznając tekst, czytelnik umieszcza kolej-

ne informacje w trzech podstawowych domenach: „ikoniczne”, „fantastyczne” 

oraz „bzdurne”, przy czym ta ostatnia wskazuje, że spójność narracji jest zagro-

żona, a dzieło nieudolnie skonstruowane60.

59 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 57.
60 Na temat domen kognitywnych w procesie lektury tekstu literac kiego zob.: P. Stockwell, 

Poetyka kognitywna…, op. cit.
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1.7

Jeśli nie uwierzymy w faktyczne istnienie Krainy Czarów, źródła fantastycznej 

cudowności, należy postawić pytanie, jaki mechanizm umożliwia konstruo-

wanie fantastycznych wizji i czy jest on wyłącznie literac ki, czy też objawia 

się na obszarze innych sztuk przedstawiających. Problem ten wyraźnie frapuje 

Tolkiena, gdy penetrując źródła baśniowości, dociera do problemu intelek-

tualnej, czy może artystycznej kompetencji, którą nazywa fantazją (fantasy). 

Jest to umiejętność łączenia obrazów, które podsuwa wyobraźnia, elementów, 

które odznaczają się „dziwnością i obcością”61, w spójne wyobrażenie, będą-

ce produktem działalności artystycznej – dzieła sztuki. To właśnie odróżnia 

ją od marzenia lub majaków, że jest celowym produktem trzeźwego umysłu, 

który z określonych artystycznych powodów wykracza poza katalog motywów 

ikonicznych, używa jednak fantastyki tak, by nie naruszyć spójności konstru-

owanego utworu.

Tak rozumiana fantazja wymaga niebagatelnych umiejętności – Tolkien 

konstatuje, że „jak wykazuje praktyka, ‘wewnętrzna spójność charakteryzują-

ca rzeczywistość’ jest tym trudniejsza do osiągnięcia, im bardziej wykreowane 

obrazy i przetworzenia podstawowego materiału niepodobne są do układów 

pierwotnego świata”62. A zatem fantazją posługuje się artysta, którego dzieło 

jednocześnie zawiera elementy wprost z Krainy Czarów, czyli produkty jego 

imaginacji, i nie popada przy tym ani w sprzeczność, ani w banał – lecz od-

znacza się konsekwencją (czy może jej iluzją), w której odnaleźć można echo 

rzeczywistości empirycznej.

W postulacie tym słychać echa wczesnomodernistycznej teorii powieści 

oraz dyskursu estetycznego tamtej doby63, dotyczącego problemu ikonicznego 

realizmu. Tolkien wprost deklaruje, że właściwością sztuki jest przede wszyst-

kim „wytworzenie obrazu, pochwycenie jego implikacji, kontrola nad nim 

(…) umiejętność wyrażenia, które (mniej czy bardziej udatnie) nadaje temu, 

co wyobrażone ‘spójność cechującą rzeczywistość’”64, a więc realizm przedsta-

wienia. Rzecz jasna, nie jest on pojęty tak radykalnie jak w pismach realistów 

francuskich, dążących do ukazania życia we wszystkich jego przejawach, i kła-

dzie wyraźny nacisk na konieczność zachowania reguł prawdopodobieństwa. 

Tolkienowski autor dokonuje przecież aktu „wtórnego stworzenia”, dzięki któ-

remu powstaje literacka przestrzeń, w której czytelnik porusza się mocą „wtór-

nej wiary” – choć nie odnosi bezpośrednio przedstawienia do rzeczywistości, 

61 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 50.
62 Ibidem, s. 79.
63 Zob. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, op. cit.
64 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 50.
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daje się przekonać, iż świat powieści jest nie mniej od niej koherentny. Wyko-

rzystuje więc najwyraźniej strategię mimesis.

W centrum swego realizmu lokuje jednak Tolkien fantastyczność, kwe-

stionującą przecież możliwość odniesienia tekstu do wiedzy czytelnika o rze-

czywistości. Co więcej, chętnie podkreś la, że utożsamienie „świata wtórne-

go” z kopią rzeczywistości empirycznej jest fałszywe, twórczość artystyczna 

polega bowiem w znacznej mierze na konstruowaniu spójnych obrazów przy 

wykorzystaniu zaledwie fragmentów rzeczywistości i pozwala na pomijanie 

rozmaitych jej elementów, o ile nie rozbija to konsekwencji narracji. W ten 

sposób Tolkien odwraca o dziewięćdziesiąt stopni problematykę mimesis 

obecną w dyskursie o prozie realistycznej. Występując przeciwko przekonaniu, 

iż zadaniem sztuki jest komentować lub przedstawiać świat empiryczny w roz-

maitych jego przejawach, czyniąc zamach na lustro Stendhala, nie rezygnuje 

jednak z technik budujących iluzję spójności i prawdopodobieństwa. Mime-

sis interesuje go nie jako program artystyczny realistów, lecz instrumentarium 

sprawiające, że „wtórny świat” tekstu, choćby nie wiedzieć jak niewiarygodny, 

wydaje się rządzić tymi samymi prawami przyczynowości, które czytelnik ob-

serwuje na co dzień.

Koncepcję taką, szalenie odległą od współczesnego Tolkienowi rozumie-

nia problemu mimetyczności65, można również odnaleźć w Poetyce Arysto-

telesa. Rozważając problem fantastyki, warto pamiętać, iż Stagiryta, który 

wszakże czyni z mimesis probierz wartości dzieła sztuki, wcale przeciwko 

niej nie występuje, stawiając jednak warunek: gotów jest złudny wygląd za-

akceptować, o ile zachowuje zasadę spójności tekstu: „poeta powinien przed-

stawiać raczej zdarzenia niemożliwe, lecz prawdopodobne, niż możliwe, ale 

nieprawdopodobne”66 (1460a 25). Rzecz jasna, fi lozof doradza w tym wzglę-

dzie ostrożność, udatność wplatania w tekst „rzeczy sprzecznych z rozumem” 

(1460a 10) zależy bowiem w znacznej mierze od obranego gatunku oraz talen-

tu mimetycznego twórcy. Sama zaś umiejętność naśladowania nie polega na 

odzwierciedlaniu rzeczywistości (to, co jest błędem w anatomii, nie jest nie-

dostatkiem sztuki poetyckiej), a umieszczanie w tekście elementów niemoż-

liwych (fantastycznych) jest usprawiedliwione, o ile znajduje miejsce w logice 

fabuły – jest prawdopodobne. Arystotelesowska mimesis (na obszarze poezji) 

jest zasadą konstruowania fabuły w sposób wiarygodny i prawdopodobny, 

a nie wierny rzeczywistości (to bowiem jest prowincja pisarstwa historyczne-

go) (1461b). Stawia więc problem niemal identycznie jak Tolkien, ceniąc fan-

tastykę, o ile nie rozbija iluzji spójności fabuły dzieła.

65 Wyrażonego choćby w pomnikowym dziele Ericha Auerbacha, który utożsamia 

mimetyzm z realizmem, jak się zdaje, psychologicznym i przedstawia koleje form artystycznych 

Zachodu jako następstwo coraz doskonalszych imitacji.
66 Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 79.
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Powinowactwo łączy także poglądy Tolkiena i przekonanie Stagiryty, że 

właściwym medium dla niemożliwego, a więc również dla fantastyki, jest epos. 

Czar pryska bowiem, gdy przedstawić ją na scenie – gdyby widzowie mogli 

obejrzeć pościg Hektora i Achillesa wokół murów Troi, w tle widząc bezczyn-

ne wojska Achajów, którym ani w głowie przerwać gonitwę, scena straciłaby 

wiarygodność. Opowiedziana przez Homera nabiera literac kiego czaru i bieg 

o fantastycznych przecież proporcjach przyjęty zostaje jako prawdopodobny 

(1460a 10–15). Tę samą właściwość dramatu – choć sformułowaną w tonie 

krytyki – prezentuje autor Władcy Pierścieni, wskazując, że próby przedstawie-

nia elementów fantastycznych na scenie są pozbawione prawdziwych właści-

wości fantastyki (owej specyfi cznej niewiary) i zmieniają się wyłącznie w popis 

pomysłowości, odarty z wszelkiej magii Krainy Czarów. Los ten dotyka choćby 

czarownice z Makbeta – podczas lektury sztuki dopuszczalne, stają się nieznoś-

ne i sztuczne w przedstawieniu. Być może prawdopodobieństwo nie pryskało, 

gdy sztukę oglądano w czasach polowań na czarownice, wówczas jednak, jak 

konkluduje autor, nie były one zgoła fantastyczne i powszechnie podzielano 

wiarę, iż posiadają odpowiedniki w świecie pozaliterac kim, są więc ikoniczne.

Waga, którą Tolkien przywiązuje do fantazji w tekście literac kim (wraz 

z przekonaniem, że jej uprawianie jest trudniejsze i w gruncie rzeczy donio-

ślejsze niż realizm), na pierwszy rzut oka pozwalałaby ulokować jego pro-

gram artystyczny w sąsiedztwie poglądów romantycznych, w szczególności 

S.T. Coleridge’a, którego wpływowe rozważania na temat roli wyobraźni oraz 

ich praktyczne wcielenie w postaci Pieśni o starym marynarzu ukształtowały 

stosunek kolejnych pokoleń romantyków angielskich do fantastyki. Coleridge 

również wiązał jakość artystyczną dzieła z aktywnością wyobraźni (imagina-

tion), którą nieco nieprecyzyjnie dzielił na dwie odmiany. Druga z nich, wyob-

raźnia wtórna („wtórny” to przecież jeden z kluczowych terminów w tekście 

Tolkiena), to moc, dzięki której artysta potrafi  powoływać do życia byty ide-

alne, rozszczepiać obiekty, jednoczyć je i nadawać im jedność – a tym samym 

powoływać je do nowego życia. Wyobraźni przeciwstawia Coleridge pomy-

słowość (fancy), która również jest działaniem artystycznym, polega jednak 

wyłącznie na rekombinacji istniejących elementów i jest funkcją pamięci, a jej 

produktem są nowe układy martwych części. Wyobraźnia pozwala przekra-

czać granice natury, tworząc obrazy nowe, fantastyczne i nadnaturalne67.

Żarliwa wiara romantyka w potęgę wyobraźni wydaje się zgodna z równie 

kategorycznymi przekonaniami Tolkiena, a pozorne niekonsekwencje termi-

nologiczne łatwo odrzucić jako przypadkowe. Właściwsze wydaje się jednak 

bliższe spojrzenie na Tolkienowską leksykę – i on sięga po termin „wyobraźnia”, 

67 Zob. S.T. Coleridge, Biographia Literata, http://www.online-literature.com/coleridge/

biographia-literaria.
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opisuje go jednak jako umiejętność kreowania fi kcyjnych obrazów „przed 

oczyma duszy”, przyznając prymat artystyczny fantazji. Takie słownictwo nie 

jest przypadkowe – ożywiając tę dychotomię, oksfordczyk nie tylko odsyła 

do myśli Coleridge’a, lecz wdaje się w subtelną polemikę z nim i tradycją ro-

mantyczną w ogóle68. O ile bowiem łączy ich przekonanie o wyższości tworów 

umysłu nad naśladowaniem rzeczywistości w sztuce i analogicznie opisują 

dwie odmiany czynności imaginacyjnych, biegunowo różnią się w ich ocenie.

Tolkienowska fantazja ma przede wszystkim charakter językowy i zdaje 

się w ogóle właściwością języka. Wszelką fantastyczność wiąże autor z możli-

wością nazywania właściwości rzeczy: „Jakże więc potężnym odkryciem, jakże 

stymulującym dla zdolności umysłu było wynalezienie przymiotnika: żadne 

zaklęcie, żadna magia Krainy Czarów nie ma większej mocy. (…) Umysł, który 

pomyślał o ‘lekkim’, ‘ciężkim’, ‘szarym’, ‘żółtym’, ‘nieruchomym’ i ‘bystrym’, po-

czął także i magię, która czyni ciężkie rzeczy lekkimi i gotowymi wznieść się 

w powietrze, przemienia szary ołów w żółte złoto, a nieruchomą skałę w by-

strą wodę”69. Językowa zdolność wydzielania części z całości oraz odróżnia-

nia obiektów i ich właściwości jest pierwszym krokiem tworzenia kombinacji, 

które nie występują w naturze – stopniowego oddalania się od układów pier-

wotnego świata w stronę Krainy Czarów. Pozostaje jednak operacją dokony-

waną przy użyciu istniejących jednostek języka – jego rola nie ogranicza się 

do prób prezentacji niezwykłych obrazów, podsuwanych przez nieokiełznaną, 

Coleridge’owską wyobraźnię, lecz staje się punktem wyjścia dla jakiejkolwiek 

fantastyczności. Twórczość żywa i nieograniczona, która miała być właściwoś-

cią romantycznej imaginacji, jest niemożliwa do urzeczywistnienia, faktycz-

ny bowiem proces artystycznej kreacji ma językowy, a więc rekombinacyjny 

i antropocentryczny charakter. Ograniczeniu temu podlega nawet fantazja, 

czego dowodzi będący jej produktem motyw żywej, nieskrępowanej sztuki el-

fów – wyraz niemożliwej do zaspokojenia tęsknoty za twórczością zwolnioną 

z językowych ograniczeń. Fantazja Tolkiena więcej ma zatem z pomysłowości, 

którą romantyk tak chętnie krytykował jako narzędzie osiemnastowiecznych 

racjonalistów.

Nie aprobuje ponadto Tolkien utożsamienia „fantastycznego” z „nadnatu-

ralnym”, twierdząc uporczywie, że nie ma nic bardziej naturalnego niż Krai-

na Czarów, i chętniej uznałby człowieka za nadnaturalnego wobec elfów niż 

przeciwnie. Po trosze wiąże to z przekonaniem, że prawdziwa baśń – ów wy-

twór fantazji w najszlachetniejszej postaci – jest odpowiedzią na najbardziej 

68 Opozycja wyobraźnia–fantazja zdaje się wywodzić z krytyki Jamesa Russella Lowella, 

który przeciwstawiał się nieporozumieniu, jakim jest mylenie twórczej wyobraźni ze zwykłą 

fantazją, umiejętnością rojenia marzeń właściwą wszystkim ludziom. Zob. S. Prickett, Fantasy – 

Th e Evolution of a Word, op. cit.
69 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 28.
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pierwotne pragnienie człowieka, pożądanie jedności z naturą, doskonałej 

harmonii między nim a światem, z którego czuje się wyobcowany. Z drugiej 

strony zdolność do fantastycznych rekombinacji uznaje autor za podstawo-

wą, naturalną skłonność sztuki narracyjnej. Kpiąc ze znanego sformułowania 

Maxa Müllera, określającego mitologię mianem „choroby języka”, i ironizu-

jąc, że równie dobrze można by nazywać język „chorobą mitologii”, dowodzi, 

że ludzka zdolność do generalizacji oraz abstrahowania, której zawdzięczamy 

rozdzielenie przedmiotu i jego właściwości, wskazuje, iż myślenie, opowiada-

nie i fantazjowanie są z sobą nierozerwalnie związane. Twórca, który poważa 

się tworzyć fantazję, konstruując spójny „świat wtórny” z niewystępujących 

w rzeczywistości elementów, jest w gruncie rzeczy bliżej natury niż wierny jej 

naśladowca, dociera bowiem do sedna naturalnych możliwości opowiadania.

Ruch, do którego tęskni Tolkien, kieruje zatem człowieka w stronę świa-

ta, wskazując jego naturalne miejsce i zaspokajając tęsknoty, które dręczą go 

w rzeczywistości. Jest on przeciwieństwem romantycznego postulatu ducho-

wej wyprawy, przedsiębranej, by za pomocą wyobraźni przekroczyć granice 

realności i przekształcić ją wedle swojego upodobania. Program Tolkiena nie 

jest prometejski, autor nie pragnie bowiem odmienić świata – nawet świata 

własnej psychiki – za pomocą daru wyobraźni. Nie ciąży też w stronę arty-

stycznej oryginalności i niepowtarzalności, wskazując raczej na wartość twór-

czego przetworzenia i zakorzenienia w naturze oraz tradycji70. Działalność 

artystyczną opisuje poprzez metaforę drzewa opowieści i liścia pojedynczej 

narracji, która nie ma w sobie nic z postulatu buntowniczej, romantycznej 

oryginalności71 – dzieło jest koniecznym rezultatem kulturowych uwarunko-

wań, co nie odbiera mu zgoła estetycznej wzniosłości. W gruncie więc rzeczy, 

mimo powierzchownego podobieństwa, Tolkien oddala się od romantycznej 

koncepcji wyobraźni, przeciwstawiając jej związaną z rekombinacyjną fanta-

zją konieczność sztuki mimetycznej, krępującą swobodne i deliryczne ekscesy 

imaginacji.

Precyzując podstawę swojego programu, autor Władcy Pierścieni wskazuje 

na wysoką (i w dobie powstania eseju O baśniach niemal całkowicie zapozna-

ną) wartość utworów, które zbudowano przy udziale fantazji, owej zdolności 

języka do tworzenia takich układów przedmiotów oraz właściwości, które 

w świecie pierwotnym nie występują i występować nie mogą. Stawia im jednak 

niebagatelne wymagania, domagając się takiego wkomponowania elementów 

fantastycznych w tekst utworu, by nienaruszona pozostała jego mimetyczna 

spójność. „Każdy, kto włada tym wspaniałym narzędziem, jakim jest ludzki 

70 Na temat romantycznych poszukiwań duchowych i roli fantastyki w tychże zob.: 

H. Bloom, Internalization of the Quest Romance [w:] Romanticism and Consciousness. Essays in 

Criticism, opr. H. Bloom, New York 1970.
71 Zob. J.R.R. Tolkien, Liść, dzieło Niggle’a [oraz] Mythopeia [w:] idem, Drzewo i liść, op. cit.
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język, potrafi  powiedzieć ‘zielone słońce’. Wielu jest w stanie je sobie wyobrazić 

lub narysować (…). Aby stworzyć wtórny świat, w którym zielone słońce było-

by do przyjęcia przez wtórną wiarę, potrzeba nie tylko wysiłku myśli, ale nade 

wszystko szczególnych zdolności, owego daru elfów [do artystycznego wyko-

rzystania fantazji – przyp. T.Z.M.]. Niewielu porywa się na coś tak trudnego. 

Ten, kto się tego zadania podejmie i choćby w pewnym stopniu się z niego 

wywiąże, dokona czegoś niezwykłego w sztuce: dotrze do samej istoty i źródeł 

możliwości sztuki narracyjnej”72.

1.8

Tropiąc przyrodzony związek, który dostrzega między naturą, opowiadaniem 

historii oraz fantastyką, zapuszcza się Tolkien w pradzieje baśni ludowej, którą 

płynnie wyprowadza z historii bohaterskiej, tę natomiast wiąże ściśle z opo-

wieścią mitologiczną. Jednocześnie niechętnie odnosi się do folklorystyki oraz 

antropologii, katalogujących opowieści wedle podobieństwa jednostek fabu-

larnych i zestawiających je w grupy inwariantów. Chętniej koncentruje się na 

różnicach, stanowiących o kolorycie i przesądzających o literac kiej wartości 

tekstu, dla oksfordczyka istotniejsza jest bowiem analiza konkretnej realizacji 

opowieści, traktowanej jako pełnoprawny tekst literac ki, niż antropologiczne 

tropienie znaczeń uniwersalnych, religijnych oraz kulturowych mitu. Dobitnie 

daje temu wyraz zarówno w omawianym eseju, jak i w swoim najsławniejszym 

opracowaniu akademickim, broniącym wysokiej jakości artystycznej poematu 

o Beowulfi e. To w nim sięga po efektowną alegorię wieży, rozebranej przez 

potomków budowniczego na pojedyncze cegły celem ustalenia, skąd pochodzi 

budulec. Dociekliwi destruktorzy tropią pochodzenie kolejnych kamieni, by 

ostatecznie uznać, iż wieża była dziełem eklektycznym, niespójnym, niepo-

mni że celem jej wzniesienia było nie tyle zachowanie kanonów, ile estetyczna 

potrzeba: rozebrawszy rzecz na elementy, nie mogą już odkryć, że ze szczytu 

budowli widać było morze. Rozkład na elementy składowe i zestawianie ich 

pomiędzy różnymi tekstami jest, zdaniem Tolkiena, badaniem jeśli nie cał-

kiem jałowym, to nadmiernie uogólniającym, smak tekstu literac kiego (a za 

taki uznaje Tolkien baśnie oraz ich formy pokrewne) leży bowiem w różnicy, 

a nie w podobieństwie.

Równie krytycznie traktuje autor postrzeganie tradycyjnych baśni oraz 

nasyconych fantastyką literac kich zabytków jako rezerwuaru wiedzy o wie-

rzeniach ich autorów. Po pierwsze, wskazuje na spekulatywność takich badań 

i niemożność rozstrzygnięcia, czy mitologiczna fi gura wywodzi się z reguł 

72 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 52.
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dawnego kultu, czy też postaci przyrodzonej, która utożsamiona została z ja-

kąś legendarną właściwością. Innymi słowy, nie da się jednoznacznie ustalić, 

czy skandynawski bóg piorunów Th or jest alegoryczną personifi kacją sił natu-

ry, czy pozostałością pamięci o pradawnym jarlu, ze względu na gwałtowność 

charakteru porównywanym z błyskawicą. Argument ten wspiera obserwacją, 

że historia literatury zna dobrze przypadki postaci, których historyczność jest 

gorzej lub lepiej udokumentowana, a które związano z fantastycznymi fabuła-

mi – do których, jak powiada, „przykleiły się” rozmaite opowieści. W poczet 

takich na poły fantastycznych, czy może ufantastycznionych, herosów zalicza 

Bertę, matkę cesarza Karola (do której „przykleiła się” fabuła baśni Gęsiarka 

pochodzącej ze zbioru braci Grimm), króla Hrothgara wraz z dworem czy Ar-

tura, władcę Brytów, choć katalog ten można by z pewnością uzupełnić o sa-

mego Szarlemana, Teodoryka Gota (pod imieniem Dietrich von Bern) czy 

kniazia kijowskiego Włodzimierza.

Oczywiście tak sformułowanej argumentacji z łatwością można postawić 

zarzut nieprzestrzegania własnych wymagań – spekulacja Tolkiena dotycząca 

pochodzenia dawnych bóstw, a więc sugestia, że mogli z ludzkiej postaci wy-

rosnąć na bogów, jest tak samo niemożliwa do udowodnienia. Autor dostrzega 

tę mieliznę, posługując się nią wyłącznie dla obnażenia słabości kategorycz-

nych sądów antropologicznych wywiedzionych z materiału literac kiego. Sam 

deklaruje przy tym, iż sens takich dociekań jest wątpliwy, podobnie jak zain-

teresowanie baśniami wyłącznie ze względu na ich dawność, sankcjonującą 

autentyczność opisywanych w nich wierzeń. Po pierwsze, uznaje ich rezultat 

za niepewny, skoro bowiem opowieść przetrwała w obrębie kultury oralnej, 

zapewne była w jakiś sposób niezwykła. Zbliżając się do problemu trapiące-

go Fajdrosa, konstatuje zatem: „najmniej sensownym pytaniem dotyczącym 

Ifi genii, córki Agamemnona, jakie zadać mogliby bądź na jakie mieliby odpo-

wiadać krytycy literaccy, jest problem, czy opowieść o jej ofi erze w Aulidzie 

pochodzi z czasów, gdy powszechnie praktykowano ofi arę z ludzi”73. Po wtóre, 

przekonanie, że baśnie oddają stan ducha swych pradawnych twórców, jest tyl-

ko o krok od twierdzenia, że nie dostrzegali oni różnicy pomiędzy człowiekiem 

i zwierzęciem albo tym, co możliwe i niemożliwym – innymi słowy, przypisa-

niem im nie tylko ignorancji, ale i nieznajomości zjawiska metafory. Po trzecie 

wreszcie, jeśli nawet uznać związek fantastyczności i przebrzmiałych wierzeń, 

trudno wytłumaczyć, dlaczego niezliczone pokolenia bajarzy zachowały pew-

ne fragmenty baśni, dowolnie przekształcając inne – co zaobserwować można, 

zestawiając różne postaci tej samej bajki ludowej. Tolkien upatruje przyczyn 

tego zjawiska nie tyle w przekonaniu o wyjątkowej, religijnej wadze jakiegoś 

fragmentu opowiadanej historii, ile w nie zawsze uświadomionym docenieniu 

73 Ibidem, s. 76.
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jego artystycznej wartości, umożliwiającej uniwersalną, uniezależnioną od 

dogmatów pradawnych religii, interpretację.

Powyższe nie oznacza jednak, że autor odwraca się od literac kich trady-

cji i antecedencji analizowanego gatunku. Interesują go jednak nie tyle źródła 

i antropologiczne tropy, prowadzące wykwalifi kowanych fachowców ku od 

dawna martwym obrzędom, ile ich współczesne oddziaływanie oraz wpływ 

na literacką tradycję w ogóle. Interpretacje folklorystyczne niewiele mówią 

o wadze baśniowości (czy fantastyki) dla kultury, są bowiem niedostępne dla 

czytelnika, podczas gdy „baśnie to na pewno nie kamienne złoża, z których 

dopiero specjalista geolog może wydobyć cenne kopaliny”74. Sprzeciw ten 

wydaje się dodatkowo związany z przekonaniem Tolkiena o żywotności baś-

niowego gatunku. Wprawdzie dostrzega on związek między nim a kategorią 

„dawności” – co więcej, oświadcza, iż „zbiory baśni to ze swej natury strychy 

i lamusy”75, wnet pyta „jak te relikty przeszłości oddziałują na nas dzisiaj?”76. 

Wydaje się, że Tolkien postrzega ową ciągłość tradycji, fakt, że gatunek nie tyl-

ko trwa przez niezliczone wieki, ale wciąż pozostaje produktywny (na co wska-

zują przykłady prozy George’a MacDonalda czy Gilberta Keitha Chestertona, 

na które się powołuje) jako element wspomnianej wyżej „naturalności” baśni. 

To właśnie dzięki niej współczesny czytelnik może wejść w związek, odczuć, 

jak otwiera się przed nim „bezimienna Północ Sygurda Wölsunga i Fafnira, 

księcia smoków”77, zbliżyć się do praźródła narracji artystycznej.

Właśnie w przekonaniu o artystycznych wartościach baśniowej narracji 

leży najważniejsza różnica pomiędzy spostrzeżeniami Tolkiena a ustaleniami 

mitologii porównawczej oraz przyczyna jego sprzeciwu wobec folklorystycz-

nych dociekań. Autor jest świadom, że opowieść o Krainie Czarów zawdzięcza 

swoją czarowność temu właśnie, iż nie jest wiarygodna, a przedstawione przez 

nią cudowności nie należą do porządku rzeczywistości („Nigdy nie przyszło 

mi do głowy, że smok jest zwierzęciem tego samego rodzaju co na przykład 

koń. […] Smok nosił wyraźne piętno Królestwa Czarów: jeśli gdzieś żył, to było 

to w innym świecie”78 – wspomina własne doświadczenia dziecięcej lektury). 

Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że fantastyczność rodzi się z rekombinacji 

i łączenia przyrodzonych elementów, językowych i kulturowych. Tradycję po-

równuje do kotła, do którego trafi ają wszystkie zestawiane przez gawędziarzy 

motywy, zarówno historyczne, jak i religijne czy po prostu zmyślone. To właś-

nie tu lądują wszystkie teksty, które zostaną uznane za baśniowe, przesycone 

atmosferą Zaczarowanej Krainy – baśnie ludowe i literac kie, antyczne mity czy 

74 Ibidem, s. 37.
75 Ibidem, s. 40.
76 Ibidem, s. 36.
77 Ibidem, s. 45.
78 Ibidem, s. 45.



56  

bohaterowie wątpliwej autentyczności, jak Artur Pendragon czy Sygurd, albo 

niepodważalnie historyczni – cesarz Karol czy król Aleksander. Tam gotują się 

pospołu, przenikając nawzajem swoim smakiem – stąd cudowne opowieści 

o przygodach legendarnych władców, wątek Perseusza i Andromedy włączony 

w tok legendy o świętym Jerzym, rzymskim żołnierzu i męczenniku oraz za-

skakujące podobieństwo pomiędzy rozmaitymi opowieściami ludowymi. 

Tolkiena nie interesują jednak kości, na których zupę ugotowano – a raczej 

(by pozostać przy kulinarnej metaforze) smak potraw gotowanych na bazie 

tego wywaru. Nie chce tropić pochodzenia motywów ani przyczyn ich fanta-

styczności, lecz zwrócić uwagę, jaki efekt uzyskuje się, zestawiając je z sobą, 

i co wybór pewnych tradycyjnych wątków mówi o samym utworze. Jak widać, 

odchodzi dość daleko od prostej „wpływologii” i badań źródeł, a metafora kot-

ła, choć ograniczona w tekście eseju do tradycji fantastycznej, nosi pewne po-

dobieństwo do innej popularnej przenośni, która określiła literaturę mianem 

„tkaniny bez szwów”. Świadom związków międzytekstowych Tolkien wskazuje 

raczej na ich znaczenie dla interpretacji konkretnego tekstu (jego wagę „dla 

nas” i „dzisiaj”) niż właściwy cel naukowych dociekań.

Literatura wykorzystująca motyw Krainy Czarów jest dla Tolkiena tradycją 

żywą i płodną, której potencjał ograniczył współcześnie z jednej strony pozy-

tywistyczny racjonalizm, wiążący wartość literacką tekstu z wiarygodnością 

realistycznej iluzji (i tym samym sprowadzający fantastykę do roli „opowia-

stek dla łatwowiernych”), z drugiej – sentymentalna, postoświeceniowa wizja 

„bezgrzesznych lat” i postrzegania dziecięcego czytelnika jako istoty z jednej 

strony bezgranicznie naiwnej, z drugiej podatnej na wychowawcze wpływy. 

Mariaż tych postaw wygnał niechcianą magię do dziecięcej bawialni, jedno-

cześnie adaptując ją na potrzeby dydaktyczne, by bawiąc – uczyła nieletniego 

czytelnika. Sroży się Tolkien na nowoczesne adaptacje tradycyjnych opowieści 

(w tym na adaptacje Langa, któremu poświęcić miał przecież laudację), z któ-

rych eliminuje się śmierć i cierpienie, napełnia natomiast sentymentalnym dy-

daktyzmem79. Świat tak skrojonych utworów, wyzuty z trosk i zagrożenia, traci 

konieczną dla udanej fantazji spójność, staje się nieznośny dla czytelnika choć 

w minimalnych stopniu krytycznego, a jeśli upierać się już przy dydaktycz-

nej roli literatury, wyrządza wychowawczą krzywdę, eliminując najważniejszą 

baśniową lekcję: „że zagrożenie, smutek i cień śmierci mogą niekiedy nadać 

nieopierzonemu, niezgrabnemu i samolubnemu wyrostkowi godność, a nawet 

i mądrość”80. To właśnie oburzenie wobec infantylizacji Krainy Czarów, wobec 

79 W swoim przekonaniu o wadze motywu cierpienia w baśniowej fabule Tolkien zapewne 

zgodziłby się z ustaleniami Brunona Bettelheima, którego Cudowne i pożyteczne ukazało się 

już po śmierci uczonego pisarza, choć zapewne skrytykowałby on wiązanie baśniowych fabuł 

z dziecięcym odbiorcą.
80 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 48.
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braku powagi w obliczu baśni i skazania ich na literacką banicję prowadzi do 

jądra Tolkienowskiego eseju: wykładu programowego o technikach konstruo-

wania oraz literac kich zadaniach gatunku.

1.9

W centrum Tolkienowskiej baśni lokuje się fantazja, umiejętność wykorzy-

stania możliwości języka do stworzenia zachowującej reguły prawdopodo-

bieństwa i mimetyczną spójność narracji, operującej wątkami i motywami 

fantastycznymi. Tym odróżnia się od gatunków pokrewnych, że unika alego-

ryzowania, łatwego dydaktyzmu i satyry, która kpiłaby z fantastyczności (jak 

to się dzieje, na przykład, w Podróżach Guliwera). Powinna w pełni korzystać 

z możliwości, jakie daje Kraina Czarów, tworząc obrazy piękne i wyjątkowe, 

a jednocześnie sytuując w centrum problemy i obserwacje człowieka, a nie 

baśniowych mieszkańców cudownego Królestwa. Dobra baśń zwraca bowiem 

uwagę na relację między człowiekiem a nadprzyrodzonym (pod tym terminem 

Tolkien rozumie nie cudowność, lecz metafi zykę), naturą oraz nim samym: 

„baśnie jako gatunek mają trzy oblicza: mistyczne – zwrócone ku Nadprzyro-

dzonemu, magiczne – skierowane ku Naturze, oraz tzw. Zwierciadło politowa-

nia – odbijające człowieka”81. Najistotniejsze jest zwierciadło magiczne (w któ-

rym przegląda się wszakże Kraina Czarów), stanowiące medium dla dwóch 

pozostałych problemów – droga do poznania Boga i samego siebie prowadzić 

powinna czytelnika przez zrozumienie natury.

Związek magii i natury, a więc literac kich cudowności i językowej repre-

zentacji świata przyrody, może niepokoić, zwłaszcza że tradycja wiąże fan-

tastyczność raczej z tym, co nad- i nienaturalne82. Należy jednak pamiętać, 

że z jednej strony Tolkien radykalnie przestrzega granicy pomiędzy światem 

tekstu („wtórnym”), będącym kreacją autorską, a rzeczywistością pierwotną, 

empiryczną (która, wedle jego argumentacji, jest dziełem boskim), z drugiej 

natomiast zgadza się, iż tekst literac ki odnosi się do świata – „mówi o czymś”, 

by posłużyć się formułą Paula Ricoeura83. Dlatego właśnie baśnie, dzięki fan-

tazji, z jednej strony fascynować mogą „dziwnością i obcością”84, z drugiej 

natomiast realizują trzy zadania, które polegają na przeformułowaniu sto-

sunku czytelnika do rzeczywistości pierwotnej. Owa misja, umożliwienie 

81 Ibidem, s. 32.
82 Tak na przykład zatytułowany jest znany esej Howarda Phillipsa Lovecraft a o fantastyce 

grozy, Nadnaturalny horror w literaturze.
83 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. K. Rosner, P. Graff , Warszawa 

1989.
84 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 51.
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uzdrowienia, ucieczki i pocieszenia, to sposób, w jaki baśniowa treść mediuje 

między czytelnikiem a rzeczywistością pozaliteracką, właściwości wiążące się 

ściśle z „naturalnością” baśniowego opisu świata. Nie jest on bowiem zupełnie 

dowolny i wymaga od autora oraz czytelnika wyraźnego rozpoznania stanu 

empirii, wiedzy o tym, co możliwe, a co nie – co zgadza się z przedstawiony-

mi wcześniej ustaleniami o charakterze i sposobie funkcjonowania fantastyki 

literac kiej. „Im bystrzejszy i trzeźwiejszy umysł – poucza Tolkien – tym wspa-

nialsze będzie snuł fantazje. Gdyby ludzie kiedykolwiek mieli popaść w stan, 

w którym nie potrafi liby albo nie chcieli widzieć prawdy (faktów i dowodów), 

fantazja zaczęłaby obumierać – aż do ich ozdrowienia”85.

Tak właśnie objawia się ozdrowieńcza moc baśni, pierwsze z zadań, które 

Tolkien wyznacza gatunkowi. Wyraźnie eksponując granicę tego, co ikoniczne, 

wiarygodne i możliwe w świecie pierwotnym oraz elementu fantastycznego, 

kieruje czytelnika nie tyle ku złudnym wyglądom i szkodliwym ułudom, ile 

w stronę faktycznej postaci świata. W tym celu posługuje się defamiliaryza-

cją elementów służących do zbudowania fantazji, przenosząc je w inny kon-

tekst lub obdarzając niemożliwymi właściwościami. Konieczność odróżnienia 

właściwości wiarygodnych od zmyślonych rozbija poznawcze przyzwyczajenia 

oraz rutynę w postrzeganiu świata, a pociągająca obcość fantastycznej wizji 

– znudzenie nim. Trywializacja relacji między człowiekiem a naturą jest wy-

nikiem „przywłaszczenia” tejże, uznania elementów świata za własne i wyni-

kająca z niego utrata uwagi i świeżości spojrzenia. Przemieszczenie w kontekst 

fantastyczny jest dla Tolkiena analogonem „udziwnienia” rosyjskich forma-

listów, podstawowej właściwości literatury, pozwalającej spojrzeć na znane, 

zbanalizowane postaci świata na nowo i odzyskać zachwyt czy zafrapowanie 

nimi86. Na tym właśnie polega nierozerwalny związek Tolkienowskiej magii 

i natury: wedle jego programu, fantastyka jest konieczna, by odzyskać kontakt 

ze światem, zadziwić się nim, dostrzec jego niepowtarzalną wspaniałość i dzię-

ki temu zrozumieć, iż „stworzenie Pegaza nobilitowało konie”87, nie jest więc 

wyłącznie czczym wymysłem.

Oczywiście, umiejętność odnowienia kontaktu z rzeczywistością, owego 

uzdrowienia człowieczego spojrzenia na świat, nie jest wyłącznie własnością 

baśni, tu jednak – zdaniem pisarza – realizuje się najpełniej. Jeśli bowiem przy-

jąć zależność między banalizacją stereotypowych przedstawień a przekona-

niem o posiadaniu przedstawianych przedmiotów, literatura niefantastyczna 

pozwala co najwyżej przyjrzeć się uważnie rzeczom zamkniętym w intelek-

tualnym skarbcu. Dopiero fantazja, proponując alternatywny „świat wtórny”, 

85 Ibidem, s. 58.
86 Na temat chwytu udziwnienia zob.: W.B. Szołowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny 

[w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, opr. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006.
87 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 62.



59 

z niespotykanymi wariantami kontekstów, otwiera drzwi do tegoż skarbca 

i uwalnia uwięzione w nim rzeczy. Dzięki mocy nadawania niezwykłych, nie-

oczekiwanych cech dowolnej kategorii nie tylko odświeża, ale i rozbija po-

znawcze stereotypy, proponując w miejsce zbanalizowanych, typowych pojęć 

pośredniczących między człowiekiem i światem indywidualne ujęcia empi-

rycznych fenomenów.

Owa alternatywa dla przedstawień rzeczywistości empirycznej, wybór Kra-

iny Czarów na budulec „świata wtórnego”, umożliwia również najłatwiejsze 

do intelektualnego ogarnięcia zadanie Tolkienowskiej baśni – umożliwienie 

ucieczki od niechcianych elementów rzeczywistości, schronienie się w teks-

towym świecie przed tym, co niepokojące, niechciane czy szpetne. Zadaniem 

gatunku nie jest przecież dawanie świadectwa empirii, w niczym nie przypo-

mina on przechadzającego się po gościńcu zwierciadła – jest raczej lustrem 

w cudowny sposób pomijającym to, co niechciane. Różni się jednak od prozy 

tendencyjnej zupełną jawnością tego zamysłu, nie stara się bowiem udawać 

Stendhalowskiego lustra i wprost proponuje alternatywę. Ucieczki takiej bro-

ni Tolkien z niezmiernym zdecydowaniem, ogniście odpierając zarzuty utoż-

samiające eskapizm z tchórzostwem czy niedojrzałością do funkcjonowania 

w „prawdziwym świecie”. Wręcz przeciwnie, jest ona pierwszym obowiązkiem 

jeńca, który źle czuje się w stechnicyzowanym, bezdusznym wieku masowej 

produkcji, „erze robotów”. Broniąc ucieczki w świat fantazji, w którym do-

bro nie miesza się ze złem a użyteczność z brzydotą, Tolkien zdradza swoje 

głębokie obrzydzenie do nowoczesności i utylitaryzmu, charakteryzujące nie 

tylko jego myśl teoretyczną, ale i pisarstwo (oraz, pośrednio, cały gatunek fan-

tasy). Niechęć do modernizacji i jej kulturowych oraz technologicznych prze-

jawów łączy się ze zwrotem w stronę natury oraz przekonaniem o ciągłości 

i produktywności literac kiej tradycji, wyrażonymi przez Tolkiena w osobistym 

wyznaniu: „Co do mnie, to trudno mi uwierzyć, że dach dworca kolejowego 

w Bletchley jest ‘prawdziwszy’ niż chmury. Uważam go również za znacznie 

mniej inspirujący niż legendarne sklepienie niebios, zaś pomost wiodący na 

peron za mniej fascynujący niż Bifröst strzeżony przez Heimdalla z rogiem 

Gjallarem”88.

Wytwory nowoczesności oraz powszechna w dobie produkcji masowej 

szpetota nie są jedynymi właściwościami rzeczywistości, od których można 

(i należy) uciekać drogą wytyczoną przez baśnie. Uciekinier pozostawia za 

sobą również uniwersalne i prastare problemy nędzy, choroby, śmierci czy wy-

obcowania, wkraczając na obszary Zaczarowanego Królestwa, gdzie znaleźć 

mogą szczęśliwe rozwiązanie. I znowu zastosowanie fantastyki, to jest prze-

konania, iż baśniowe mechanizmy nie mogą wydarzyć się w rzeczywistości, 

88 Ibidem, s. 65.
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zapewnia gatunkowi fundamentalną, moralną uczciwość, której brak kiczowa-

tej kulturze popularnej, zbyt szczodrze szafującej happy endem. Pocieszenie, 

które niesie baśń – trzecie z wyznaczonych dla niej zadań – zapewnia czytelni-

kowi siłę, by stawił czoło przeciwnościom losu, nie łudząc go przy tym fałszy-

wymi obietnicami. Na czas pobytu we „wtórnym świecie” zaspokaja odwieczne 

człowiecze pragnienia: porozumienia z innymi istotami żyjącymi, zgłębienia 

tajników czasu i przestrzeni czy ucieczki przed śmiercią. Nie osłabia to jednak 

jego poczucia realności, wyostrza za to zmysł moralny, gdyż świadomość, że 

Kraina Czarów nie istnieje poza światem literac kiego dyskursu nie eliminuje 

tęsknoty za nią i wszystkim, co utożsamia. Baśniowe pocieszenie jest wyrazem 

ludzkich pragnień i pozwala je sobie uświadomić, ujrzeć z nową wyrazistością, 

nie dając jednocześnie fałszywego zaspokojenia w rzeczywistości empirycznej.

Za najdoskonalszy wyraz koniecznej w modelowym tekście gatunku pocie-

chy uznaje Tolkien nagły, fi nałowy zwrot akcji, który odwraca nieszczęście i po-

zwala uniknąć śmierci oraz cierpienia, choć wszystko wydawało się już stracone. 

Tak rozumiana baśń staje się przeciwieństwem tragedii, której węzeł rozwiązuje 

się ostateczną katastrofą – rozstrzygnięcie baśniowej akcji oferuje eukatastrophe,

rozwiązanie szczęśliwe. By przynieść radość z takiego obrotu spraw – a właś-

nie radość eukatastrofa winna wywołać – musi ona spełnić pewne wymagania, 

dzięki którym nie upodabnia się do banalnego, usypiającego czujność happy 

endu. Przede wszystkim nie może ona przeczyć dyskatastrowie, możliwości 

rozstrzygnięcia tragicznego, nie sprowadza się więc do przekonania, iż wszyst-

ko ułoży się szczęśliwie. Przeciwnie, sprawy układają się jak najgorzej i zmie-

rzają do ostatecznej klęski, a przed tą chroni bohaterów tylko niespodziewana 

łaska, o której nie wiadomo, czy zostanie dana ponownie. By zaistnieć mogła 

radość, konieczny jest jednak smutek i upadek, a pocieszeniu towarzyszyć musi 

nuta żalu, choć nie w chwili, gdy bieg spraw odwraca się nagle, ukazując, że 

wbrew wszystkiemu wysiłki nie były daremne a nadzieja płonna.

W ten sposób Tolkien wykracza poza obszar tradycji literac kiej, subtelnie 

sięgając po katolicką teologię. Eukatastrofa nie jest bowiem wynikiem dzia-

łań i starań człowieka ani zasadą konstrukcyjną fabuły (jaką jest happy end), 

lecz wynikiem działań opatrznościowej łaski. Z jednej strony nie jest dana 

sama przez się, należy na nią bowiem zapracować, z drugiej jednak pozostaje 

niezależna od człowieczych wysiłków, chociaż może je wspomóc. To właśnie 

dzięki niej – i tylko dzięki niej – możliwy jest triumf nad śmiercią i złem, 

które są udziałem człowieka pozbawionego łaski. Oto najważniejsze z prag-

nień, które baśń zaspokaja, pocieszenie ostateczne: przekonanie o istnieniu 

wyższego sensu, planu, w który wpisują się ludzkie działania, o nagrodzie za 

staranie i poświęcenie, która nie usuwa ze świata smutku, śmierci i bólu, lecz 

pomaga go znieść w nadziei (która nigdy nie jest pewnością) na otrzymanie 

ocalającej łaski. Poczucie, że każda, najstraszliwsza nawet klęska może być 
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częścią łańcucha zdarzeń prowadzących do radosnego rozwiązania. Świado-

mość eukatastrofi czna jest zatem związana z przekonaniem o sensowności 

biegu wypadków. 

1.10

Twierdzenia Tolkiena, choć poparte szeregiem literac kich przykładów, muszą 

budzić uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do baśni, zarówno 

ludowej jak literac kiej. Szczególnie podatnym na krytykę wydaje się wielo-

krotnie przywoływany postulat mimetyczności, owej „spójności cechującej 

rzeczywistość”, skoro pretekstowa umowność świata i typowość bohaterów 

jest dobrze zbadaną i opisaną właściwością tego gatunku89. Oczywiście, świat 

baśni jest wewnętrznie spójny, czy może raczej homogeniczny – jak wskazuje 

R. Caillois – jest to jednak spójność wyraźnie konwencjonalna, związana z po-

wtarzalnością chwytów narracyjnych oraz elementów fabularnych, i przy naj-

lepszej nawet wierze trudno dopatrzyć się w niej mimetyczności rozumianej 

jako respektowanie reguł prawdopodobieństwa. Zresztą nie jest ona ani ocze-

kiwana, ani pożądana. Tolkienowska „baśń mimetyczna” wydaje się natomiast 

związana z konwencjami powieściowymi, „upowieściowiona”, by tym mocniej 

wykorzystać swoje właściwości dla uzdrowienia czytelnika, umożliwienia mu 

ucieczki i pocieszenia zgodnie z regułami współczesnej prozy.

Druga wątpliwość to szeroki i nieco niekonsekwentny dobór literac kich 

przykładów, które rekrutują się nie tylko z Ksiąg baśni Andrew Langa, czy 

spośród baśni rozumianych ściśle, lecz i z obszaru rozmaitych mitologii, śred-

niowiecznej epiki i romansu oraz literac kiej, dziewiętnastowiecznej fantastyki 

reprezentowanej przez G. MacDonalda, G.K. Chestertona i L. Carrolla. Jedno-

cześnie bajka zwierzęca, alegoria, satyra i fantastyczna powieść podróżnicza 

stanowią przykłady negatywne – Tolkien zarzuca Langowi bałaganiarstwo, 

polegające na włączeniu do zbioru baśni Serca małpy czy zaadaptowanej Po-

dróży do krainy Liliputów. Tymczasem trudno doszukać się jednoznacznego 

związku między przywoływanymi przez samego oksfordczyka tekstami, który 

nie ograniczałby się do „wykorzystania motywu Krainy Czarów” – obecności 

fantastyki w postaci magii, z którą muszą zmierzyć się ludzie (a nie zwierzęce 

maski) i która nie jest narzędziem satyry. Próba sprecyzowania reguł genolo-

gicznych, w myśl których Beowulf i Alicja w Krainie Czarów mogłyby przy-

należeć do tego samego gatunku, wydaje się niedorzecznością, możliwą do 

rozwikłania wyłącznie poprzez przyjęcie metafory kotła opowieści. Wszystkie 

teksty, na które Tolkien się powołuje, tworzą nie tyle zwartą gatunkową grupę, 

89 Zwraca na nią uwagę i R. Caillois, i W. Propp.
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ile składniki warzonej w tyglu zupy – stanowią intertekstualne zaplecze dla 

mimetycznej baśni, a nie faktycznych jej przedstawicieli.

Esej O baśniach jest więc manifestem artystycznym o tyle, o ile upomina się 

o powstanie (czy odrodzenie) gatunku fantastycznego, który spełniałby nastę-

pujące postulaty:

1. Posługiwał się fantastyką, a więc elementami, które nie posiadają od-

powiedników w świecie rzeczywistym, choć powstały dzięki zdolności 

ludzkiego języka do rozdzielania rzeczy i ich właściwości, umożliwiają-

cej defamiliaryzację, rekombinację i przemieszczenia kontekstu.

2. Konstruując świat przedstawiony i fabułę, zachował zasady mimesis, 

rozumianej jako podporządkowanie regułom prawdopodobieństwa 

i przyczynowości, obserwowanym w rzeczywistości empirycznej – tekst 

powinien „odznaczać się spójnością cechującą rzeczywistość”. Postulat 

ten odróżnia gatunek Tolkiena od właściwej baśni ludowej i literac kiej.

3. Czerpał z „kotła opowieści” – wykorzystywał tradycję, którą stanowią 

gatunki fantastyczne z czasów przed powstaniem powieści (a więc teks-

ty, w świat których uciekł Don Kichot): właściwa baśń, epos, romans 

dworski, historia mitologiczna.

4. W pełni wykorzystywał motyw „Krainy Czarów” – stosując fantasty-

kę, budował „wtórny świat” stanowiący alternatywę wobec empirycznej 

rzeczywistości, w którym magia jest właściwością natury, podstawową, 

pierwotną zasadą twórczą, a nie nadnaturalną ingerencją. Odróżnia go 

to od opowieści niesamowitej, w której fantastyka stanowi złowrogą in-

gerencję w mimetyczną i realistyczną rzeczywistość.

5. Dzięki fantastyce rozbijał stereotypy poznawcze, pozwalając czytelniko-

wi na nowo odkryć niezwykłość i cudowność rzeczywistości empirycz-

nej poprzez naruszenie trywialnych przyzwyczajeń epistemologicznych.

6. Oferował ucieczkę od problemów nowoczesności: bezduszności, uma-

sowienia, mechanizacji oraz postępu w alternatywny, „wtórny świat” 

piękna, zachowujący łączność z literacką i kulturową tradycją, zwróco-

ny ku przeszłym wartościom. Tym odróżnia się od fantastyki naukowej, 

która czyni z progresywistycznych toposów tworzywo artystyczne.

7. Dawał pocieszenie, wychodząc naprzeciw tęsknocie za komunią ze 

światem natury, nienaruszalnością ładu moralnego oraz nieśmiertel-

nością, proponując świat, w którym została zaspokojona. Jednocześnie 

nie infantylizował tych problemów ani nie dawał złudnej nadziei na za-

spokojenie w świecie empirycznym.

8. Zawierał wątek eukatastrofi czny – nagły zwrot akcji odwracający nie-

uchronne nieszczęście dzięki opatrznościowej łasce, a nie zbiegowi 

pomyślnych okoliczności, tym samym stanowiąc o sensowności po-

wieściowych wypadków – nie tylko na poziomie konstrukcji fabuły, ale 

i świata przedstawionego.
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Anglosaska tradycja teoretyczna nie wykształciła jednorodnej nazwy ga-

tunkowej dla rodzaju pisarstwa postulowanego przez Tolkiena w eseju O baś-

niach, a zrealizowanego w powieściach Hobbit i Władca Pierścieni (oraz zbio-

rach tekstów literac kich wydanych pośmiertnie), w polskiej natomiast przyjęło 

się określać ją mianem fantasy. Pewne jest, że monumentalna trylogia uczo-

nego autora przeobraziła konwencje literatury fantastycznej, a jej liczni naśla-

dowcy oraz krytycy zapewnili wyłuszczonej w eseju koncepcji długi literac ki 

żywot – choć tylko po części świadomie, odnosząc się nie tyle do literac kiego 

manifestu Tolkiena, ile jego literac kiego arcydzieła. Opublikowany w latach 

1954–1955 Władca Pierścieni tchnął nowe życie w dogorywającą podówczas 

powieść magii i miecza, na trwale zespalając ją z postulatami autora trylogii, 

i lokuje się najbliżej jądra prototypu fantasy. Jednocześnie rozmaite realizacje 

literac kie również zaliczane w poczet fantasy przynosiły odmienne koncep-

cje i rozwiązania, niekiedy zbieżne, innym znów razem wyraźnie polemiczne 

z programem oksfordczyka, poszerzając zakres tematyczny oraz zaplecze in-

tertekstowe gatunku i prowadząc w efekcie do jego dekonstrukcji i rozpadu. 

Procesowi temu spróbuję się przyjrzeć w kolejnych rozdziałach.





2. Przygoda

– Na Croma! – rzekł, wzruszając potężnymi ramionami. – Zaraza na 

te swary czarnoksiężników! (…) Dajcie mi solidnego wroga i porządny 

miecz, w którego mógłbym go wbić. Do licha! Czegóż bym teraz nie 

oddał za dzban dobrego wina!

R.E. Howard, Szkarłatna cytadela

2.1

Conan Cymeryjczyk starszy jest od eseju O baśniach o sześć lat. Kiedy Tolkien 

wygłaszał po raz pierwszy swój brzemienny w znaczenia odczyt, twórca bar-

barzyńskiego herosa, Robert E. Howard, już nie żył – zmarł śmiercią samobój-

czą w wieku lat zaledwie trzydziestu, pozostawiwszy spuściznę, dzięki której 

uznaje się go niekiedy za twórcę współczesnej fantasy. Teza ta, choć nieścisła 

z historycznoliterac kiego punktu widzenia, nie jest całkowicie nieuprawnio-

na. Co prawda twórczość Howarda, powstająca na zamówienie czasopism 

publikujących literaturę popularną, jest obciążona zarówno wymogami gu-

stu masowego odbiorcy, jak i wyraźnym wpływem poprzedników (zwłaszcza 

Clarka Ashtona Smitha oraz H.P. Lovecraft a), stanowi jednak wyraźną cezurę. 

Wcześniejsze dzieła, które spełniają wymogi stawiane przed konwencją fanta-

sy, nie zdobyły nigdy ani takiej popularności, ani tak jednoznacznej identyfi -

kacji z gatunkiem w recepcji czytelniczej. Przeciwnie, poszukiwanie korzeni 

fantasy (niekiedy doprowadzane do absurdu1) polega raczej na myszkowaniu 

w literac kim lamusie i odkurzaniu dzieł na poły zapomnianych lub dowodze-

niu przynależności do gatunku tekstów identyfi kowanych raczej jako opowie-

ści niesamowite lub pastisze romansów rycerskich2. 

1 Niektórzy gorliwi tropiciele prapoczątku fantasy zapuszczają się wręcz na obszary 

antyczne, usiłując umieszczać w ramach powieści magii i miecza starożytną epikę czy grecką 

powieść przygodową. Zob. J.Z. Lichański, Aure entuluva, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 11; 

A. Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini…, op. cit.
2 Zob. L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit.; G. Trębicki, Fantasy – ewolucja 

gatunku, op. cit.
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Spuścizna Howarda jest chyba najwcześniejszą – a na pewno wśród wczes-

nych najbardziej znaczącą – która tego rodzaju wyzwań nie stawia, uznawa-

na jest bowiem powszechnie i bezspornie za podręcznikowy wręcz przykład 

literac kiej fantasy3. Nadto cykl opowiadań, których bohaterem jest Conan 

Barbarzyńca, zrodził szereg literac kich fenomenów, kształtując podstawową 

tematykę, konwencję i schematy fabularne znaczącej odmiany powieści fanta-

sy, oraz zjawisko powszechnej w gatunku epigonii, która w wypadku tej serii 

osiągnęła rozmiary wręcz monumentalne: prócz szesnastu opowiadań i jednej 

mikropowieści samego Howarda powstał ogromny, liczący kilkadziesiąt po-

wieści oraz nowel korpus tekstów wykorzystujących te same realia i bohate-

rów, tworzony przez rzeszę pisarzy.

Poddana krytycznej analizie spuścizna teksańskiego autora nie jest, rzecz 

jasna, tak jednoznaczna i jednorodna, a opowiadania fantasy – z którymi pisarz 

tak jednoznacznie jest kojarzony – zajmują w niej stosunkowo niewiele miej-

sca. Trudno też posądzać Howarda o szczególnie artystyczne ambicje; w prze-

ciwieństwie do Tolkiena czy Lovecraft a nie stworzył artystycznego manifestu, 

a jego twórczość, fabularnie schematyczna i narracyjnie prosta, adresowana 

była do masowego odbiorcy i miała przede wszystkim charakter przygodowy. 

Z łatwością posługiwał się większością popularnych konwencji: pisywał opo-

wiadania historyczne i podróżnicze, kryminały i westerny, opowieści o pira-

tach i bokserach oraz horrory. Nie stawiał też szczególnych zadań fantastyce, 

operując nią wedle upodobania i najchętniej sięgając do konwencji opowie-

ści niesamowitej, w której atletyczny i zaradny bohater natrafi a na rozbijającą 

spójność realistycznej (i, rzecz jasna, bardzo mocno skonwencjonalizowanej) 

narracji, pradawną „grozę spoza czasu”, noszącą często wyraźne, Lovecraft ow-

skie piętno. Analizowane w kontekście twórczości swego autora, opowiadania 

o Conanie wyraźnie wpisują się w ów przygodowy schemat i zastanawia wręcz, 

co przesądza o ich wyjątkowości, która zaskarbiła przecież Teksańczykowi opi-

nię „ojca literatury fantasy”4.

W liście do H.P. Lovecraft a z kwietnia 1932 roku Howard pisał: „Pracuję 

nad nowym bohaterem i tworzę dla niego całkiem nową epokę – Erę Hyboryj-

ską, którą dziś całkiem zapomniano, choć przetrwała w antycznych nazwach 

i rozproszonych mitach”5. Praca ta zaowocowała dziwacznym, pseudohisto-

rycznym esejem Era Hyboryjska oraz szkicową mapą, które posłużyły do 

sprecyzowania autorskiego tła opowieści o potężnym barbarzyńcy, Conanie 

3 Zob. T.A. Olszański, Trzy serca i trzy pióra. Trzy źródła i trzy części składowe fantasy, 

„Nowa Fantastyka” 1996, nr 2.
4 Ibidem.
5 Cyt. za: http://www.rehoward.com/reh-bio11.htm, data dostępu 17 IX 2008, tłum. własne. 
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z Cymerii6. Choć złożona z licznych nawiązań, aluzji i cytatów, tajemnicza epo-

ka była autorską kreacją Howarda, światem nieposiadającym bezpośredniego 

historycznego czy geografi cznego odpowiednika. Mimo że autor zasugerował 

ciągłość pomiędzy swym prawiekiem a znaną historią, jego twór nie opierał 

się na najwątlejszych nawet przesłankach fi lozofi cznych czy paranaukowych, 

co wyraźnie odróżniało Erę Hyboryjską od realiów popularnych opowiadań 

określanych czasem przez krytykę mianem „romansu atlantydzkiego”7. Nie 

korzystał też z zabiegu zidentyfi kowania autorskich realiów z warunkami 

panującymi na innej niż Ziemia planecie Układu Słonecznego, odrzucając 

tym samym konwencję „romansu planetarnego”8. Osadzając akcję w realiach 

własnego kroju, teksański pisarz posłużył się zatem podstawowym chwytem 

współczesnej powieści fantasy – kreacją Krainy Czarów.

Popularność i szczegółowość autorskich realiów Howarda przyczyniły się 

najpewniej do identyfi kacji Teksańczyka jako wynalazcy tego literac kiego za-

biegu9. Nie jest to rzecz jasna informacja ścisła i badacze, którzy cenią sobie hi-

storycznoliteracką pieczołowitość, chętnie dezawuują zasługi Howarda w tym 

względzie10, wskazując jako faktycznego twórcę konwencji fantastycznego 

„świata wtórnego” Williama Morrisa, autora powieści Las za Światem (1895) 

i Th e Well at the World’s End (1892). Jest to ustalenie Lina Cartera, badacza 

i popularyzatora fantasy11, poczynione w latach 60. XX wieku i, jak się wy-

daje, równie nieścisłe. O ile bowiem badawczą naiwnością (niekiedy chętnie 

popełnianą) jest rozciąganie granic gatunku w niezmiernie zamierzchłą prze-

szłość, o tyle wydaje się, że motyw „świata obok”, z którego fantasy korzysta, 

nie jest wynalazkiem jego autorów, a Tolkien nieprzypadkowo posługuje się 

nazwą „Kraina Czarów”. Motyw krain, którymi włada magia, gdzie człowiek 

dostać się może wyłącznie za jej przyczyną, jest dobrze znanym elementem 

folkloru celtyckiego, walijskiego czy nordyckiego, niekiedy identyfi kowanym 

6 Nazwa krainy czy też ojczystego plemienia Conana nawiązuje, jak większość używanych 

przez niego nazw, do starożytnych geografi i – w tym wypadku opisywanego przez Pliniusza 

i Herodota, oraz Homera, ludu Kimerów. Ta szczupłość umknęła najwyraźniej autorowi 

polskiego przekładu, który – rozpoznawszy nazwę ojczyzny barbarzyńcy jako autorski twór 

Howarda – zdecydował się na jej spolszczenie zamiast przyjętego przekładu. To omyłka dość 

symptomatyczna, podkreś lająca czytelniczą taktykę odczytywania realiów zestawionych przez 

teksańskiego pisarza jako autorskich.
7 Nowele, których akcja jest osadzona na którymś z „zaginionych kontynentów” pradziejów 

ludzkości, pisywał na przykład C.A. Smith – i sam Howard, w cyklu o Kullu. 
8 Z której korzystał chętnie Edgar Rice Burroughs w cyklach powieściowych osadzonych na 

Wenus, Księżycu czy Marsie, z których najgłośniejszy jest ostatni, rozpoczynający się powieścią 

Księżniczka Marsa.
9 Zob. T.A. Olszański, Trzy serca i trzy pióra…, op. cit.; A. Sapkowski, Rękopis znaleziony 

w smoczej jaskini…, op. cit.
10 Zob. G. Trębicki, Fantasy – ewolucja gatunku, op. cit.
11 Zob. L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit.
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przez badaczy z mitologiczną krainą zmarłych tychże kultur12 i jako taki za-

korzenionym w tradycji epickiej północnej Europy. Podlegał też rozmaitym 

przeobrażeniom i w możliwie czystej postaci zachował się w tradycyjnych po-

daniach Irlandii13, stanowi też ważny komponent romansu arturiańskiego oraz 

łatwo identyfi kowalny element literatury fantastycznej, zwłaszcza dziecięcej, 

XIX wieku (by wspomnieć Przygody Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrol-

la czy adresowanego do dorosłych Phantastesa George’a MacDonalda, teksty 

o trzydzieści lat wcześniejsze od romansów Morrisa). Nowatorstwo Howar-

da, a nawet Morrisa wydaje się tedy cokolwiek wątpliwe, jeśli idzie o zasilenie 

arsenału literac kich konwencji wątkiem fantastycznej krainy, w zupełności 

oddzielonej od rzeczywistości identyfi kowanej przez czytelnika z empirycz-

ną. Problem wymaga więc przeformułowania: wypada zapytać, cóż sprawia, że 

opowiadania R.E. Howarda o Conanie Cymeryjczyku cieszą się (niekoniecznie 

zasłużoną) sławą pierwszych tekstów współczesnej fantasy, dlaczego są z tym 

gatunkiem jednoznacznie identyfi kowane oraz jakie elementy odróżniają Ho-

wardowską Erę Hyboryjską od wcześniejszych literac kich realizacji motywu 

cudownej krainy14.

2.2

Omawiając wielokrotnie twórczość Howarda, którego spuściznę zredagował 

i uzupełnił o pierwsze pastisze, Lin Carter chętnie powołuje się na własną 

genealogię gatunku: „Heroic fantasy powstała w Wielkiej Brytanii w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Pionierem był tu William Morris. W po-

czątkach naszego wieku Lord Dunsany i Eric R. Eddison znacznie rozwinę-

li ten gatunek, ale dopiero pojawienie się w latach trzydziestych magazynów 

»Wild Tales« i (później) »Unknown Worlds« dostarczyło rynku na opowieści 

tego typu. Napisano wtedy wiele znamienitych utworów miecza i magii”15. Jak-

kolwiek obserwacja ta nie jest całkowicie nietrafna (zwłaszcza w kontekście 

wpływu Morrisa na Tolkiena, któremu spróbuję przyjrzeć się w dalszej czę-

12 Zob. R.S. Loomis, Graal. Od celtyckiego mitu do chrześcijańskiego symbolu, przeł. 

J. Piątkowska, Kraków 1998.
13 Najsłynniejszą bodaj legendą irlandzką, czerpiącą z motywu zaczarowanej krainy, jest 

opowieść o Oisínie, synu Finna, który – porwany do Magicznego Królestwa – spędza w nim 

wiele wieków, choć wydają mu się one zaledwie tygodniami, i zmienia się w zgrzybiałego starca, 

gdy tylko jego stopa dotyka znów irlandzkiej ziemi. Zob. M. Heaney, Za dziewiątą falą. Księga 

legend irlandzkich, przeł. M. Godyń, Kraków 1996.
14 O silnym wpływie Howarda na współczesną postać gatunku świadczą zarówno 

opracowania krytyczne, jak i ogromna liczba pastiszów i naśladownictw jego prozy.
15 L. Carter, Wstęp [w:] R.E. Howard, Conan, przeł. Z.A. Królicki, Katowice 1991.
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ści wywodu), wydaje się trochę przesadna. Angielska tradycja romansowa jest 

w najlepszym przypadku jednym z kilku elementów intertekstualnego zaple-

cza romansu atlantydzkiego oraz barbarzyńskiej fantasy, nadto z pewnością 

nie najważniejszym. Z pewnością łączy je umiejscowienie akcji w niedostęp-

nej, całkowicie odseparowanej od świata powieści realistycznej, krainie ma-

gii i miecza, „świecie wtórnym”, warto jednak zwrócić uwagę na podstawową 

różnicę w jego kreowaniu. W tradycji brytyjskiej cudowne krainy umieszczo-

ne są zazwyczaj „obok” świata, funkcjonują niezależnie od niego i przecinają 

się z nim w określonych momentach i okolicznościach. Do takiej, niewątpli-

wie wywiedzionej z tradycji celto-walijskiej, przestrzeni przedostaje się boha-

ter. Przeżywa tam perypetie niekiedy cudowne, innym razem alegoryczne – 

i w fi nale budzi się, odkrywając, że magiczny świat był sennym mirażem (choć 

niekoniecznie)16.

Howard, podobnie jak jego poprzednicy, koledzy i spadkobiercy, nie korzy-

sta z takiego wehikułu w ogóle i nie osadza akcji swoich opowiadań w czarow-

nej krainie. W szkicu Era Hyboryjska przedstawia natomiast szczegółowy zarys 

historyczno-geografi czny zmyślonej przez siebie epoki oraz kontynentu, który 

nazywa Th uriańskim, uzupełniając go o szkicową mapę. Czasoprzestrzeń ta 

nie jest całkowicie niezależna od rzeczywistości empirycznej: w zamyśle jest to 

świat, który znamy, w czasach dawno zaginionych w ludzkiej pamięci, około 

dwustu tysięcy lat temu. Esej rozpoczyna zresztą od precyzyjnego ulokowania 

omawianych w nim wydarzeń wobec znanego skądinąd kataklizmu – zatonię-

cia kontynentów Lemurii i Atlantydy, zdarzenia, które unicestwiło pradawne 

cywilizacje i zapewniło miejsce dla rozwoju nowych kultur. Nie odnosi się jed-

nak przy tym do znanych realizacji mitu atlantydzkiego i nie identyfi kuje za-

topionego lądu z opisem Platona. Wykorzystuje ten motyw wyłącznie dla wy-

wołania wrażenia dawności oraz związania fi kcyjnej epoki z noszącym pozory 

autentyzmu momentem pradziejów świata (zastrzegając przy tym, że szkicu 

„nie należy uznawać za próbę przedstawienia jakiejś teorii stojącej w sprzecz-

ności z uznaną historią. Jest to po prostu fi kcyjne tło szeregu opowiadań. Kie-

dy przed kilku laty zacząłem pisać opowieści o Conanie, przygotowałem te 

‘historie’ jego ery i żyjących w niej ludzi w celu przydania bohaterowi i jego 

sadze większej wiarygodności”17). Motyw atlantydzko-lemuriański nie poja-

wia się, co ciekawe, w samych opowiadaniach, choć Howard od zaginionych 

cywilizacji nie stroni. Wydaje się więc, że nazwy zatopionych kontynentów 

służą wyłącznie ulokowaniu Ery Hyboryjskiej w pradziejach Ziemi oraz mają 

charakter ozdobników. Jednak samo ich użycie wskazuje trop interpretacyjny, 

16 Tak rozwiązują się opowieści Carrolla i MacDonalda – nie powtarza natomiast takiego 

chwytu Eric Rücker Eddison ani David Lindsay.
17 R.E. Howard, Era Hyboryjska [w:] idem, Conan, op. cit.
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który wydaje się bardziej uprawniony niż odnoszenie wczesnego fantasy do 

spuścizny Morrisa.

Zaginione kontynenty i zniszczone przez kataklizm cywilizacje rozpalały, 

jak się zdaje, wyobraźnię człowieka od zawsze, podsuwając wygodne rozwią-

zanie dla zagadki pochodzenia ludzkości, zapewniając przydatny wehikuł pre-

zentacji straszliwych nieszczęść, które spadają na nieprawych, lub – zdaniem 

niektórych ekscentryków – konserwując podświadome dziedzictwo jakiejś 

archaicznej katastrofy. Topos ten pojawia się zarówno w pismach greckich, 

Biblii, podaniach celtyckich i bretońskich, a nawet legendach nadbałtyckich, 

nadając zaginionej cywilizacji nazwę Atlantydy (która okazała się najbardziej 

żywotna), Sodomy i Gomory, Ys, Lyonesse czy Winety, zniszczonych, by uka-

rać grzeszną pychę mieszkańców. Na przełomie wieku XIX i XX szacowny ten 

wątek zyskał szczególną nośność, zajmując miejsce w dociekaniach na temat 

pochodzenia ludzkości, najwyraźniej koniecznych w obliczu nietzscheańskiej 

śmierci Boga, logicznego pozytywizmu oraz teorii Darwina, kwestionujących 

chrześcijański porządek historii. Za sprawą pseudonaukowych publikacji pla-

toński mit Atlantydy zyskał rzekomą autentyczność, a wyspa służąca pokole-

niom uczonych (począwszy od Platona właśnie) do ilustrowania tez politycz-

nych przeobraziła się w hipotetyczną kolebkę kultury człowieka, tłumacząc 

takie zagadki jak obecność piramid w kulturach mezoamerykańskich na rów-

ni z bliskowschodnimi18. Jednocześnie teorie ewolucjonistyczne, usiłujące wy-

tłumaczyć zagadkę brakujących ogniw, powołały do życia Lemurię, zatopiony 

ląd, którego niegdysiejsze istnienie miałoby tłumaczyć kopalne pozostałości 

lemurów w całym basenie Oceanu Indyjskiego, choć współcześnie występu-

ją one wyłącznie na Madagaskarze. Trzeci z zatopionych kontynentów, Mu, 

jest późniejszą spekulacją archeologiczną, lokującą kolebkę cywilizacji indiań-

skich, azjatyckich, indochińskich, a czasem całej ludzkości, na dnie Pacyfi ku19, 

podczas gdy czwarty ląd, Hyperborea, powołana do istnienia już przez anty-

cznych Greków, umieszczał ją pod lodami Arktyki.

Teorie Atlantydy, Lemurii oraz Hyperborei spotkały się w pismach wpływo-

wej ekscentryczki przełomu wieków, Heleny Bławatskiej – rosyjskiej okultystki 

i założycielki Towarzystwa Teozofi cznego, której publikacje tchnęły nowego 

ducha w zapomnianą cokolwiek tradycję gnozy20. Jej zawikłana kosmologia, 

rzekomo wyczytana w pochodzącej sprzed upadku Atlantydy (sic!) Księgi Dzy-

an, przechowywanej w Tybecie przez tajemniczych Mahatmów (która to po-

zycja wydawnicza ukazała się okultystce w szeregu wizji), umieszczała na za-

ginionych kontynentach kolejne fantastyczne rasy ludzkie i wywodziła z nich 

18 Zob. W. Stoczkowski, Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, op. cit.
19 Ibidem.
20 Szczegółowe związki teozofi i z gnozą omawia W. Stoczkowski, op. cit.
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kulturowych bohaterów, których dziedzictwo składa się na wspólną spuściznę 

ludzkości. Zagmatwana doktryna Bławatskiej, wywodząca ludzkość z jedne-

go źródła, była swoistym znakiem czasów: twierdzenia o zbiorowej pamięci 

rodzaju ludzkiego wydają się dziwnie współbrzmieć z koncepcjami Carla Gu-

stava Junga oraz teorią monomitu. Ustalenia ekscentrycznej Rosjanki, spro-

wadzającej dywagacje o wspólnym dziedzictwie ludzkości do popkulturowej 

odmiany okultyzmu, pełniły na przełomie wieków podobną rolę jak teorie 

paleoastronautyczne pięćdziesiąt lat później czy koncepcje Świętego Graala 

– świętej krwi w wieku XXI, zaspokajając potrzebę istnienia wyższego wta-

jemniczenia, dającego dostęp do zagadek świata – a więc gnozy w wydaniu 

masowym21.

O ile naukowa czy religioznawcza wartość rojeń Rosjanki nie może być 

przedmiotem niniejszego studium, o tyle bez wątpienia należy zwrócić uwagę 

na przenikanie spopularyzowanych przez nią koncepcji zatopionych lądów do 

literatury przygodowej, która po I wojnie światowej znalazła się w poważnym 

kryzysie. Zaawansowanie środków masowej komunikacji, również lotniczej, 

odebrało podówczas powab podróżom w nieznane obszary dzikich kontynen-

tów, w których zachować się mogły ruiny tajemniczych, pradawnych cywiliza-

cji, zdegenerowane kultury czy nawet dinozaury. Innymi słowy, gatunek lost 

world romance, powieść o zaginionym świecie, jedna z najpopularniejszych 

konwencji literatury przygodowej końca XIX wieku, zaczął tracić nośność. 

O ile bowiem bohaterowie Henry’ego Ridera Haggarda czy Rudyarda Kiplinga 

mogli jeszcze z powodzeniem odkrywać w głębi niedostępnej dżungli Afryki 

zrujnowane miasta czy nieznane cywilizacje, penetrując je w latach osiemdzie-

siątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku, o tyle dla Edgara Rice’a Burroughsa, 

młodszego o pokolenie Amerykanina, tworzącego swoje najsławniejsze po-

wieści w przededniu I wojny światowej, Afryka i Daleki Wschód zaczęły sta-

wać się zbyt ciasne. Zaginionych czy dziwacznych cywilizacji nie szuka on już 

w głębi Czarnego Lądu, lecz na innych planetach, w cyklach o Johnie Carterze 

na Marsie i piratach z Wenus. 

Symptomatyczne wydaje się tu zestawienie zawiązania akcji dwóch powie-

ści podejmujących bardzo podobny temat i niezmiernie istotnych dla omawia-

nego subgatunku literatury przygodowej: Zaginionego świata (1912) Arthura 

Conan Doyle’a i Lądu zapomnianego przez czas (1918) E.R. Burroughsa. Ojciec 

Sherlocka Holmesa lokuje tajemniczą dolinę, w której przetrwały prehisto-

ryczne gady, w głębi amazońskiej dżungli, a jej odkrycie jest rezultatem ekspe-

dycji naukowej przedsięwziętej przez ekscentrycznego profesora Challengera. 

Dla twórcy Tarzana takie rozwiązanie wydaje się nieprawdopodobne – chcąc 

uwiarygodnić swoją wersję, umiejscawia akcję na zagubionym atolu gdzieś 

21 Ibidem.
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u wybrzeży Antarktyki, gdzie trafi ają bohaterowie transportowani na pokła-

dzie niemieckiego U-Boota. 

Antarktyda oraz Australia, najmniej zbadane obszary świata, wydają się 

jednak mało atrakcyjne fabularnie ze względu na surowy klimat. Nie sposób 

bowiem wprowadzić na karty powieści idyllicznej cywilizacji skąpo odzianych 

amazonek zagubionej wśród wiecznego lodu – co poważnie ogranicza możli-

wości fabularne gatunku i odbiera mu powab. Autorzy parający się literaturą 

przygodową zaczęli zatem poszukiwania alternatywnej tematyki, sięgając po 

kostium historyczny (jak Haggard w Eryku Promiennookim), przenosząc fa-

bułę na inne planety (niczym wspomniany już Burroughs), do wnętrza pustej 

Ziemi22 lub sięgając do koncepcji teozofi cznych i wykorzystując możliwości, 

jakie daje osadzenie akcji w zapomnianych pradziejach człowieka, nim wody 

oceanu pochłonęły Lemurię.

Howard wyraźnie lokuje się w tej właśnie tradycji. Jako autor literatury 

popularnej wykorzystywał wszystkie zarysowane wyżej konwencje prozy po-

dróżniczej i historycznej, tworząc legion od dawna zapomnianych bohaterów, 

penetrujących tajemnice orientalnych serajów już to na zlecenie brytyjskiej 

służby wywiadowczej (Francis Xavier Gordon, zwany El Borak, którego proto-

typem był pułkownik T.E. Lawrence), to z imieniem Chrystusa i króla Ryszarda 

na ustach (Cormac Fitzgeoff rey). Dostrzegając wyjałowienie konwencji, zaczął 

jednak Howard eksperymentować, cofając akcję swych opowiadań w coraz od-

leglejszą przeszłość: stworzony przezeń purytanin Solomon Kane przeczesuje 

dżungle Afryki i zwalcza złowrogich szamanów u progu XVII wieku, Irland-

czyk Cormac Mac Art tępi zarówno Anglów i Jutów, jak Brytów króla Artura, 

a ostatni król Piktów Bran Mak Morn szuka pomsty na Rzymianach. Sięgnął 

też po sztafaż atlantydzki, tworząc serię tekstów mających za bohatera Kulla 

z Atlantydy, władcę Valusii – bezpośredniego literac kiego przodka Conana. 

Znudziwszy się jednak i tymi realiami, przystąpił do kreacji autorskiego sztafa-

żu, który mógłby pomieścić każdy rodzaj opowieści przygodowej, pozwalając 

eksploatować przy tym pasjonującego go bohatera, Conana Barbarzyńcę.

Motywacja ta ma niebagatelne znaczenie dla konstrukcji projektu Ery Hy-

boryjskiej i poetyki opowiadań. Po pierwsze, za tło cykl musi przyjąć kon-

glomerat nawiązań, które zapewnią scenerię dla wariacji na temat popular-

nych odmian powieści groszowej, a zadaniem stojącym przed fi kcyjną epoką 

jest taką kreację umożliwić. Pomimo deklarowanej w eseju Era Hyboryjska 

spójności, faktyczny twór składa się więc z łączonych post factum scenerii 

22 Teoria pustej Ziemi, wywodząca się z obliczeń sir Edmunda Halleya, to wielokrotnie 

wykorzystywana w literaturze i pseudonauce koncepcja głosząca, iż wewnątrz liczącej kilkaset 

mil skorupy ziemskiej znajduje się pusta, zamieszkana przestrzeń. Jej najsłynniejsze literac-

kie realizacje to powieść Jules’a Verne’a Wyprawa do wnętrza Ziemi oraz E.R. Burroughsa 

At the Earth’s Core.
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awanturniczych, które scala wyłącznie poczucie dość umownej „dawności”. 

Conan przemierza zatem kontynent, na którym bytują zarówno nacje „hybo-

ryjskie”, utrzymane w estetyce feudalnego średniowiecza, jak i kipiące prze-

pychem miasta Orientu, rodem z Baśni z 1001 nocy. Żegluje po morzach raz 

na pokładach galer, wyraźnie nawiązujących do opowieści osadzonych w an-

tycznym Rzymie (w opowiadaniu Królowa Czarnego Wybrzeża), innym znów 

razem korzystając z galeonów, czyli scenerii właściwej dla historii o siedem-

nastowiecznych piratach (Szmaragdowa toń). Howard z upodobaniem szki-

cuje epokę, w której koegzystują mroczni kapłani Seta, nawiązujący jawnie do 

popularnego wyobrażenia o Egipcie faraonów, wikingowie, Tatarzy, Kozacy, 

biblijni Babilończycy i renesansowi Turcy, średniowieczni rycerze, antyczni 

Celtowie oraz plemiona czarno- i śniadoskórych dzikusów. Dzięki temu zabie-

gowi może posługiwać się tą samą, wyraźnie ulubioną, postacią raz w opowia-

daniach rodem z amerykańskiego pogranicza, gdzie cywilizacja wdziera się 

klinem w puszcze zamieszkane przez krwiożerczych dzikusów, innym znów 

razem w historiach o orientalnych złodziejach czy bitwach pancernych hufców 

rycerstwa (raz nawet rzuconych przeciw egipskim rydwanom).

Ten dziwaczny melanż musi zyskać pozór spójności, stanowi bowiem tło 

dla opowieści przygodowej, a ta posługuje się wyłącznie poetyką prostego rea-

lizmu. By zaspokoić wymogi gatunku, Howard unika poetyzacji czy nastro-

ju tajemnicy, charakterystycznego dla brytyjskiej opowieści o krainie czarów. 

Nie używa też swego autorskiego uniwersum jako wehikułu nauki moralnej 

(co było zamiarem George’a MacDonalda), wykładu fi lozofi i sztuki (jak to się 

dzieje w A Voyage to Arcturus Davida Lindsaya) czy pastiszów romansu ry-

cerskiego (William Morris) albo orientalnej baśni (lord Dunsany). Zdumiony 

czytelnik nie przemierza wraz z Conanem obcych, onirycznych przestrzeni 

– wręcz przeciwnie, musi w lot orientować się, do czego nawiązuje tło dane-

go opowiadania, by właściwie je zinterpretować i tym samym zidentyfi kować 

przynależność gatunkową. Stąd właśnie zmyślona Era Hyboryjska przemawia 

językiem prostego, wręcz schematycznego realizmu, zgodnego z oczekiwania-

mi niewyrobionego czytelnika, który pragnie emocjonującej fabuły w egzo-

tycznej scenerii, nie znosi jednak, gdy przebieg zdarzeń nie odpowiada jego 

poczuciu tego, co prawdopodobne. Oczywiście, realizm (który podaje się 

przecież za „okno na świat” i rości sobie pretensje do prawdomówności) jest 

w cyklu o Conanie, oraz wszystkich pozostałych opowiadaniach Howarda, nie 

tyle wynikiem świadomych zabiegów artystycznych, ile przyzwyczajenia oraz 

literac kiej koniunktury. Odróżnia jednak tak wyraźnie teksańskiego pisarza od 

innych antenatów współczesnej fantasy, że stanie się koniecznym wymogiem 

stawianym przed tekstami gatunku zarówno przez czytelników, jak i badaczy.
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2.3

Cykl Conana nie jest jednak wyłącznie dziwaczną rekreacją nieistniejącej, zło-

tej epoki opowieści przygodowej, choć opowiadania korzystają z najrozmait-

szych jej konwencji, od kryminału (Bóg w pucharze) po poszukiwanie zagi-

nionego miasta w głębi Czarnego Lądu (Królowa Czarnego Wybrzeża). Sztafaż 

atlantydzki, czy raczej postatlantydzki, ma inną jeszcze konsekwencję. Wkra-

czając na ścieżkę przetartą przez teozofów, Howard znalazł się w orbicie nawią-

zań okultystycznych, formujących tę synkretyczną fi lozofi ę. Stąd opowiadania 

zawierają również drugi komponent wymagany od tekstów fantasy – wątek 

magii i czarnoksięstwa, choć jego realizacja różni się znacznie od konwencji, 

którą przyjął Tolkien, kładący mniej więcej w tym samym czasie intelektualne 

podwaliny pod swoje arcydzieło23.

Wątki okultystyczne pojawiały się w tekstach Howarda na długo przed po-

wstaniem Ery Hyboryjskiej, zarówno w tekstach osadzonych w realiach współ-

czesnych, jak i historycznych (cykl o Solomonie Kane) oraz pseudohistorycz-

nych (Bran Mak Morn). Zwykle wyprowadzane były wedle prawideł literatury 

grozy, autor łączy bowiem chętnie konwencję przygodową z rozwiązaniami 

opowieści niesamowitej. Element fantastyczny rozbijał zatem spójność świa-

ta, a bohater stawał wobec niego równie zdumiony i bezradny jak czytelnik. 

Jednocześnie opowiadania Howarda nie były opowieściami niesamowitymi, 

a tym bardziej grozy, w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż konwencja przygo-

dowa nie dopuszczała prawdziwego nadnaturalnego horroru, którego jedyną 

konsekwencją może być klęska skonfrontowanych z niesamowitością boha-

terów. By spłacić trybut wobec opowieści awanturniczej, kreował zatem Ho-

ward postaci, które dzięki sile mięśni oraz intelektu radziły sobie z najbardziej 

nawet nadprzyrodzonym zagrożeniem. Wątek okultystyczny służył zatem nie 

tyle przerażeniu czytelnika lub skierowaniu jego percepcji na inne tory (jak 

było w późnoromantycznej opowieści niesamowitej spod znaku l’Isle-Adama 

czy Poego), ile intensyfi kacji egzotyki. Być może dlatego element fantastycz-

ny rzadko stanowi w opowiadaniach Howarda jawną ingerencję pierwiastków 

wobec rzeczywistości transcendentnych i choć z pewnością jest niecodzienny, 

nie narusza bariery zaświatów, a raczej czai się gdzieś „w mrocznych zakątkach 

Ziemi”24. Autor znajduje zatem upodobanie w prezentacji szamanów, dysponu-

jących mocą przekraczającą zdolność rozumienia białego człowieka, czy pra-

dawnych kultów starożytnych, potwornych tytanów, którzy czekają w ukryciu 

23 Wprawdzie Władca Pierścieni ukazał się dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku, ale 

autor pracował nad nim od połowy lat trzydziestych, ośmielony komercyjnym i artystycznym 

sukcesem Hobbita.
24 H.P. Lovecraft , Cienie nad Insmouth [w:] idem, Kolor z przestworzy, op. cit.
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na swoje drugie przyjście. Unika natomiast konwencjonalnych chwytów lite-

ratury grozy: duchów, wilkołaków czy żyjących umarłych, których istnienie 

jawnie przeczy prawom natury.

Taka metoda aplikowania elementu fantastycznego, charakterystyczna 

również dla tekstów o Conanie, niewątpliwie zakorzeniona jest w koncep-

cjach reformatora literatury grozy i korespondencyjnego przyjaciela Howarda, 

H.P. Lovecraft a. Ów ekscentryk i mizantrop stworzył fundament aktualnej do 

dziś, podstawowej zasady literatury grozy: odrzucił wyświechtane rekwizyto-

rium wiktoriańskiego horroru, z wywiedzionymi z folkloru duchami i wam-

pirami. W miejsce tradycyjnych wątków zaproponował budowanie atmosfery 

grozy, opierając się na tym, co nieznane, niepojęte i dotychczas w pisarstwie 

grozy nieobecne, a zatem autorskie. W eseju Nadnaturalny horror w literaturze 

pisał: „Naprawdę niesamowite opowieści to coś więcej niż historie o tajemni-

czych mordercach, skrwawionych kościach czy postaciach w prześcieradłach 

podzwaniających łańcuchami. Wyróżnia je szczególna atmosfera zagrożenia, 

zatrzymująca dech w piersiach, której w dodatku w sposób naturalny, posługu-

jąc się racjonalną logiką nie sposób wyjaśnić; nieznane, niepojęte moce”25. Do 

takiej konkluzji zmierza też obszerna, choć cokolwiek tendencyjna, analiza hi-

storii literatury grozy, której poświęcona jest zasadnicza część eseju. Lovecraft  

wielokrotnie eksponuje problem nieuchronnej automatyzacji motywów bu-

dzących przerażenie, a w ich konwencjonalizacji dostrzega utratę artystycznej 

jakości tekstu. Lęk budzą rzeczy nieznane, pradawne, czające się w ciemności – 

kiedy jednak z tejże wychyną, literatura oswaja je, odbierając im moc budzenia 

grozy. Literac ki horror jest zatem wiecznym poszukiwaniem tego, co jeszcze 

nieopowiedziane.

Uznając za probierz artystycznej maestrii zdolność budzenia przeraże-

nia, Lovecraft  dopuszcza się pewnych nadużyć, które wydają się szczególnie 

znamienne. Otóż pośród współczesnych mistrzów gatunku wymienia na po-

czesnym miejscu lorda Dunsany’ego, identyfi kowanego zwykle jako przodek 

literatury fantasy. Dziwaczna, oniryczna proza irlandzkiego arystokraty, który 

nie wahał się lokować akcji swoich wizyjnych opowieści „poza światem”, nie-

wątpliwie sprawia Lovecraft owi kłopot – przyznaje nawet, że: „Raczej piękny 

niż przerażający jest zasadniczy ton dzieł lorda Dunsany. Kocha on żywą zieleń 

jadeitu i miedziane kolumny, delikatny rumieniec zachodzącego słońca na mi-

naretach z kości słoniowej nieprawdopodobnych miast z marzeń”26. Dziwacz-

ny to komplement w ustach krytyka, który za najważniejszą literacką war-

tość uznaje umiejętność budzenia przerażenia. A jednak proza Dunsany’ego 

25 H.P. Lovecraft , Nadnaturalny horror w literaturze, przeł. A. Ledwożyw, Warszawa 2000, 

s. 16.
26 Ibidem, s. 77.
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pociąga i fascynuje Lovecraft a, wywierając głębokie piętno na jego twórczości 

oraz, pośrednio, na pisarstwie Howarda i tradycji fantasy w ogóle.

Uginające się pod ciężarem poetyckich wizji „wtórnego świata” opowiada-

nia Edwarda Plunketta, osiemnastego barona Dunsany, składają się na żywą 

wizję nieistniejących kultur, krain i cywilizacji, które łączy panteon zmyślonych 

przez lorda bóstw o dziwacznych imionach. Większość tekstów to w gruncie 

rzeczy pastisze stylu biblijnego oraz bliskowschodnich baśni, zarówno na po-

ziomie narracji – lord Dunsany z upodobaniem sięga po składnię i frazeologię 

Biblii Króla Jakuba – jak i topiki, skrząc się od orientalnych nawiązań i styli-

zacji: „W wielkim tyś niebezpieczeństwie, Merimno, albowiem jesteś piękną. 

Czyż masz dziś zostać zniszczoną? My cię już nie bronimy, a choć krzyczymy, 

nikt nas nie słyszy – tak jak krzyczą podeptane lilie i nikt nie słyszy ich głosu”27. 

Jednocześnie autor buduje swoje fi kcyjne światy z większą pieczołowitością, 

niż to przyjęte w dziewiętnastowiecznej opowieści fantastycznej, nadając im 

mitologiczne prawdopodobieństwo za pomocą koktajlu dziwacznych, autor-

skich imion własnych. 

Ten pozornie błahy detal wydaje się mieć bardzo daleko idące konse-

kwencje, o ile bowiem znaczące imiona Morrisa (który lubuje się w Paniach, 

Dziewczynach, Karłach i Pustelnikach), podkreś lające wyłącznie funkcje po-

staci w obrębie romansowych schematów fabularnych, eksponują umowność 

kreowanych realiów, Dunsany dba o nazywanie swych tworów niepowtarzal-

nymi nazwami, sugerując tym samym istnienie języków i kultur, które je stwo-

rzyły – choć niekoniecznie prezentuje je w obrębie tekstu. Jest to oczywiście 

element wspomnianej stylizacji bliskowschodniej, obsesyjne wyliczanie nazw 

i imion jest bowiem charakterystyczne zarówno dla Biblii, jak i Baśni z 1001 

nocy, gdzie również służą podkreś laniu historycznej wiarygodności opowie-

ści. Choć zatem wizje Dunsany’ego bywają zupełnie oniryczne: pojawiają się 

w nich gigantyczne słonie, klejnoty zrzucane co rano w przepaść dla uspoko-

jenia żyjących w niej smoków, czy żelazne potwory noszące w kręgosłupach 

niezwyciężone miecze, nazewnicza maniera odróżnia je od europejskiej baśni 

ludowej i literac kiej. Wprawdzie czasoprzestrzeń ostentacyjnie odbiega od ob-

szarów, które można odnaleźć na mapach, dzięki onomastycznej pasji autora 

staje się konkretna, wypełniają ją bowiem fenomeny niepowtarzalne, sygno-

wane unikatowymi imionami, a w związku z tym jednostkowe.

Opowiadania Dunsany’ego nie odznaczają się zgoła „spójnością charaktery-

zującą rzeczywistość”, co tekst chętnie podkreś la. W tym celu wprowadza nie-

kiedy postać pierwszoosobowego narratora, przybysza z Irlandii, który prze-

nika do zaczarowanej krainy już to przez drzwi ukryte na tyłach londyńskiego 

27 Lord Dunsany, Miecz Wellerana [w:] Lord Dunsany, R.E. Howard, Barbarzyńca 

i Marzyciel. Dwa światy fantasy, przeł. Z.A. Królicki, P. Kruk, Lublin 1990, s. 128.
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sklepu, już to we śnie (zresztą „wtórny świat” utożsamia Dunsany z Krainą 

Snu). Zwykle pozostaje bierny, obserwuje tylko i relacjonuje niezwykłe widoki 

oraz sytuacje, które są jego udziałem. Akcja toczy się wolno, a fabuła grzęź-

nie wśród spektakularnych wizji oraz historii kolejnych elementów fi kcyjnego 

świata, niekiedy opowiedzianych wprost, innym razem tylko zasugerowanych 

(„Nikomu nie wolno zadawać pytań przy tej bramie, aby nie zbudzić miesz-

kańców miasta. Gdy oni się zbudzą, to umrą bogowie. […] Kiedy chciałem 

się dowiedzieć, jakich bogów czczono w mieście – nic mi nie powiedział, tyl-

ko groźnie potrząsnął dzidą”28), które nie układają się jednak w możliwą do 

zrekonstruowania całość, połączoną wedle reguł prawdopodobieństwa – co 

zresztą byłoby w Krainie Snu niepodobieństwem. Całość zostaje ujęta w ramę 

specyfi cznej logiki sennego marzenia: z jednej strony niezmiernie sensualnego 

i obfi tego w detale, z drugiej traktującego przestrzeń, czas i prawdopodobień-

stwo w sposób dowolny, naginając te kategorie wedle uznania.

Teksty, które nie wykorzystują motywu podróżnika między światami, kon-

struowane są podobnie, choć oniryczna wizyjność przedstawianej czasoprze-

strzeni zostaje złagodzona. Nic jednak nie tłumaczy nieprawdopodobieństw 

fantastyki i nie pojawiają się próby nadania jej porządku mimetycznego, cha-

rakterystyczne dla fantasy. Zresztą ten powieściowy rys nie interesuje zgoła 

lorda, którego ambicją wydaje się raczej tworzenie stylizacji baśniowych czy 

mitologicznych. Niektóre opowiadania informują zresztą o tym wprost: Forte-

ca nie inaczej zdobyta jak Sacnothem wyraźnie wykorzystuje konstrukcję baś-

ni, w której młodzieniec musi sprostać szeregowi prób, by uwolnić swą krainę 

od złego czarnoksiężnika, a Miecz Wellerana i W krainie Czasu to parabole, 

z których pierwsza sięga po znany29 topos powrotu dawnego bohatera mają-

cego ochronić swoją ojczyznę przed zagrożeniem, druga natomiast opowiada 

o niemożności walki z niszczycielską siłą czasu w sposób zupełnie dosłowny.

Mitopoetyczny aspekt twórczości Dunsany’ego wyraźnie frapował Love-

craft a, który napisał kilka pastiszów opowiadań Irlandczyka, tworząc na ich 

potrzeby własną wersję Krainy Snów. Pośród tych na poły dziś zapomnianych 

tekstów najistotniejsza jest obszerna nowela W poszukiwaniu nieznanego Ka-

dath. Jednoznacznie lokuje ona cudowną krainę w świecie marzeń sennych 

– bohater, Randolph Carter, ulubiony przez Lovecraft a neurotyk, we śnie prze-

kracza bramy magicznego świata, by odnaleźć miasto, które nawiedza jego 

marzenia. Podróż obfi tuje w niebezpieczeństwa, właściwe niespokojnej wy-

obraźni Samotnika z Providence, który stopniowo oddala się od idyllicznych 

wizji Dunsany’ego, zastępując je mroczniejszymi makabreskami. Nietknięta 

28 Lord Dunsany, Beztroskie dni na rzece Yann [w:] Lord Dunsany, R.E. Howard, Barbarzyńca 

i Marzyciel…, op. cit., s. 83.
29 Chociażby z tradycji arturiańskiej.
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pozostaje natomiast charakterystyczna maniera irlandzkiego pisarza: powieść 

roi się od nazw miejsc, plemion i narodów, dziwacznych imion oraz sugerowa-

nych, lecz nie opowiedzianych historii dawnych tragedii oraz nieszczęść. Na 

potrzeby powieści kreuje też Lovecraft  własny panteon bóstw, jawnie inspi-

rowanych tworami Dunsany’ego, z bezczynnym stwórcą, którego zapędy koi 

upiorna muzyka (odpowiednio Mana-Yood-Sushai u Irlandczyka i Azathoth 

u Amerykanina30), oraz podstępnym posłańcem bogów korzystającym z nie-

obecności demiurga (odpowiednio Skarl i Nyarlathotep). To właśnie ta inspi-

racja okaże się najbardziej brzemienna w skutki.

2.4

Pastisze Dunsany’ego rzadko frapują entuzjastów Lovecraft a i trudno zaliczyć 

je w poczet jego najistotniejszych testów, jednak nawet tak pobieżna analiza 

wskazuje na ich wagę dla głównego korpusu twórczości autora, cyklu Cthulhu 

– którego z kolei nastrój tętni w opowiadaniach Howarda. Samotnik z Provi-

dence znudził się bowiem szybko oniryczną fantastyką i, wedle własnej for-

muły, skierował zainteresowanie ku „grozie czającej się poza gwiazdami”31. 

Wykorzystał jednak przy tym lekcję irlandzkiego arystokraty – powołał do 

istnienia szereg fi kcyjnych i niepojętych bóstw z zapomnianej przeszłości. 

W przeciwieństwie do Dunsany’ego nie uczynił z nich jednak spoiwa dla cy-

klu opowiadań rozgrywających się w fi kcyjnej rzeczywistości, lecz wykorzy-

stał jako narzędzie grozy, by przy ich pomocy wzbudzać lęk przed nieznanym 

i niepojętym.

Aby przydać całemu przedsięwzięciu wiarygodności, skorelował pisarz 

swoje mitotwórcze zapędy z jądrem Genesis teozofi cznej, a więc zespołem po-

przedników współczesnej rasy ludzkiej i tajemniczych dobroczyńców z pra-

dziejów. Lovecraft  uznał przy tym najpewniej, że doktryna Bławatskiej posiada 

pewne niedoskonałości (w jego opowiadaniach kilkakrotnie pojawia się wątek 

„naiwnych teozofów”32, a w listach – epitety w rodzaju „ludzi zbzikowanych” 

czy „marginalnych psycholunatyków”33), wywiedziony zaś z jej pism wątek 

posłużył mu wyłącznie za literac kie tworzywo. Umożliwił bowiem wyraziste 

postawienie centralnego dla jego twórczości problemu: cóż, jeśli poprzednicy 

30 Samo imię bóstwa Dunsany’ego, Mana-Yood-Sushai, wydaje się natomiast inspiracją dla 

innego bytu z Lovecraft owskiego panteonu, Yog-Sothotha.
31 H.P. Lovecraft , Nadnaturalny horror w literaturze, s. 17.
32 Zob. H.P. Lovecraft , Zew Cthulhu [w:] idem, Kolor z przestworzy, op. cit.
33 H.P. Lovecraft , Listy, [cyt. za:] W. Stoczkowski, Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, 

op. cit., s. 243.
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ludzi, którzy tak bardzo ich przerastali, nie mają z człowieczeństwem nic 

wspólnego? 

Wprawdzie wątek tytanicznych przodków człowieka znany jest mitologiom 

od zarania ludzkości, Lovecraft  z premedytacją wykorzystał jednak właśnie 

rojenia teozofi czne, by zmienić optymistyczną wizję procesu doskonalenia 

człowieka w niepokojący obraz jego przygodności i dzięki temu kontrasto-

wi wyraziście rzecz uwypuklić. Podobnie zatem jak w koncepcji Bławatskiej, 

love craft owską Ziemię przed niezliczonymi wiekami zamieszkiwali przybysze 

z gwiazd, od których wywodzi się współczesna ludzkość. Nie są oni jednak 

dobroczynnymi archontami, stwórcami rozumnego człowieka, lecz niepoję-

tymi, groteskowymi tytanami, których kolejne rasy budowały bazaltowe mia-

sta na zaginionych od wieków kontynentach, toczyły wojny o naszą planetę 

i manipulowały ewolucją w przeszłości tak zamierzchłej, że można ją mie-

rzyć wyłącznie w milionach lat. Człowiek nie jest efektem ich szlachetnych 

wysiłków, ogniwem w ewolucyjnym łańcuchu doskonalenia duszy – powstał 

przypadkiem, powołał go bowiem do życia nieudany eksperyment biologiczny 

martwej od eonów rasy Starszych Istot34. Nawet dziś rasa ludzka nieświadomie 

dzieli planetę z mieszkańcami głębin kosmosu, oddających cześć potęgom, 

które z braku lepszego określenia nazwać można bogami. Wszystkie one są 

przerażające i złowrogie nie dlatego, że sprzeciwiają się ludzkiej moralności, 

lecz ponieważ nie ma ona dla nich żadnego znaczenia.

Ta pesymistyczna koncepcja przewrotnie odwraca mit antropogeniczny teo-

zofów, proponujący wizję kolejnych wersji ludzkości pozostającej pod opieką 

przybywających z gwiazd dobroczyńców, i redukuje tym samym rasę ludzką 

do poziomu biologicznego odpadu, organicznej masy, która przypadkowo 

uzyskała ograniczoną świadomość. By analogia była pełna, zachowuje Love-

craft  szczególną, charakterystyczną dla Bławatskiej pieczołowitość w rekreacji 

prehistorii zarówno Ziemi, jak człowieka. Chętnie wynurza więc z odmętów 

Lemurie i Atlantydy, by wespół ze swoim kolegą po piórze, C.A. Smithem, czy-

nić je domem czarnoksiężników, wtajemniczonych w straszne sekrety świata. 

Z upodobaniem konstruuje też opisy dawno wymarłych miast kosmicznych 

ras, zatopionych w wodach Pacyfi ku czy zagubionych wśród pustyń Australii, 

spisywanych przed wieloma wiekami ksiąg tajemnej wiedzy35, których autorzy 

posiedli skrawek prawdy, oraz zdegenerowanych, prastarych kultów czczących 

przybyszów z gwiazd jak najwyższe bóstwa. Warto zwrócić przy tym uwagę, że 

wizja Samotnika z Providence, choć całkowicie fantastyczna, rezygnuje z ele-

mentów „metafi zycznych”: jest horrorem całkowicie doczesnym i racjonalnym, 

34 Zob. H.P. Lovecraft , W górach szaleństwa, przeł. R. Lipski, Poznań 1999.
35 Bibliofi lska obsesja Lovecraft a, która powołała do literac kiego istnienia dziesiątki 

objawionych ksiąg, ze sławnym Necronomiconem na czele, wydaje się bezpośrednią kpiną 

z Księgi Dzyan, której nie widział wszak nikt prócz założycielki Towarzystwa Teozofi cznego.
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w którym rolę duchów i wampirów przyjmują istoty żyjące wprawdzie w dale-

kim kosmosie, lecz zupełnie przyrodzone. Koncepcja Love craft a nie opiera się 

na naruszeniu praw natury, ale ich przeformułowaniu, a jego bohaterowie tra-

cą rozum, pojąwszy, że ich dotychczasowe przekonania o naturze świata legły 

w gruzach. Posługuje się zatem grozą pozytywistyczną zrodzoną z obserwacji 

przyrodniczych, prowadzących do konstatacji, że ludzka duchowość i wywie-

dziona z niej antropocentryczna wizja świata są oparte na wątłych podstawach 

i stanowią żałosną iluzję36.

Teozofi czne inspiracje przesuwają źródła niebezpieczeństw w przeszłość: 

horror czai się w otchłaniach czasu i jest rezultatem niepamięci. To, co dawne, 

jest u Lovecraft a groźne, skoro historia świata nie zaczyna się od ludzi i z pew-

nością się na nich nie skończy, a odkrywanie pradawnych tajemnic wiąże się 

zawsze z niebezpieczeństwem obłędu, odsłania bowiem prawdy, które litości-

wie złagodził czasowy dystans. Koszmar może mieć charakter archeologiczny, 

gdy wyniki badań podkopują światopogląd bohaterów i prowadzą do odkrycia 

ras starszych niż człowiek (tak dzieje się w opowiadaniach Koszmar spoza czasu 

czy W górach szaleństwa), antropologiczny, kiedy do przerażających konklu-

zji prowadzi studiowanie pradawnych obrzędów prymitywnych ludów (Zew 

Cthulhu), genealogiczny, jeśli poszukiwania przodków odkrywają wstrząsają-

cą prawdę (Widmo nad Innsmouth, Przypadek Charlesa Dextera Warda) albo 

bibliografi czny, wiedza drzemie bowiem często w zakazanych księgach (Kosz-

mar w Dunwich, Zew Cthulhu). Zawsze jednak bohater staje bezbronny wobec 

przeszłości, która dostarcza mu, zazwyczaj wbrew jego woli, wiedzy uniemoż-

liwiającej dalszą egzystencję.

Mitopoetyczna metoda Dunsany’ego zostaje więc przeobrażona za pomocą 

wątków wywiedzionych z tradycji okultystycznej, a bóstwa przemieniają się 

w potwory. W gruncie rzeczy metoda pisarska pozostaje jednak niezmienio-

na: Lovecraft  konsekwentnie posługuje się korpusem nazw własnych, by na-

dać swoim bóstwom indywidualny charakter – jego opowiadania bezustannie 

przywołują imiona Cthulhu, Yog-Sothotha, Nyarlathotepa czy Shub-Niggu-

rath37, nie nazywają natomiast ras, które zamieszkiwały Ziemię, te bowiem 

określane są tylko jako Starsze Istoty, Wielka Rasa czy Wielcy Przedwieczni38. 

Chętnie mnoży natomiast nazwy zaginionych miast i lądów (R’lyeh, Leng, 

Imram) oraz ksiąg (Necronomicon, Manuskrypty Pnakotyczne), które stylizuje 

36 Szerzej na ten temat zob. M. Houellebecq, H.P. Lovecraft . Przeciw światu, przeciw życiu, 

przeł. J. Giszczak, Warszawa 2007.
37 Przy czym to ostatnie pojawia się tylko raz, w dodatku nieobjaśnione (w opowiadaniu 

Koszmar w Dunwich). Czarna Koza z Lasu staje się jednak pełnoprawnym bóstwem w tekstach 

epigonów Samotnika z Providence, równie licznych jak naśladowcy Howarda.
38 Oraz latające polipy. Ta ostatnia, rozkosznie wręcz nieporadna nazwa, unaocznia 

największą wadę pisarstwa Lovecraft a – brak umiaru i wyczucia.
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na tajemnicze źródło objawień madame Bławatskiej. Chętnie opisuje dziwacz-

ną, obcą architekturę, do której słabość miał także pisarz irlandzki, zastępu-

je jednak poezję grozą – przynajmniej w sferze deklaracji. W gruncie rzeczy 

jego technika polega przede wszystkim na przemieszczeniu motywów rodem 

z twórczości Dunsany’ego (którą wcześniej sam podrabiał) z nieokreślonego 

„świata wtórnego” do ziemskiej prehistorii. Zresztą znajdzie się w niej wiele 

wątków wykorzystanych również w W poszukiwaniu nieznanego Kadath. Wy-

dawać by się więc mogło, że Lovecraft owskie pośrednictwo oddaliło Howarda 

od tradycji fantasy. W gruncie rzeczy jednak koncepcje Samotnika z Provi-

dence ciążą na współczesnej postaci gatunku bardziej niż wizje irlandzkiego 

Marzyciela.

2.5

W opowiadaniu Królowa Czarnego Wybrzeża Conan, aktualnie zajmujący się 

piractwem u boku swej ponętnej kochanki Bêlit, przedsiębierze niebezpieczną 

wyprawę w górę cieszącej się złą sławą rzeki Zarkheby w poszukiwaniu legen-

darnego miasta. Rama fabularna opowiadania przywodzi na myśl klasyczne 

historie podróżnicze spod znaku przygód Allana Quatermaina, gdzie biały 

podróżnik odnajduje w głębi afrykańskiej dżungli zaginioną cywilizację. Wy-

prawa przyjmuje jednak nieoczekiwany obrót – wprawdzie na brzegu prze-

klętej rzeki faktycznie znajdują się ruiny, ale okazują się zamieszkane przez 

tajemniczą, skrzydlatą istotę: „Ze wszystkich stron – z wyjątkiem tej, w którą 

płynęła rzeka – do miasta wdzierała się dżungla, kryjąc powalone kolumny 

i gruzowiska swą jadowitą zielenią. Tu i ówdzie skrzywione wieże chwiały się 

pijacko pod błękitnym niebem poranka, a spękane słupy sterczały spomiędzy 

rozsypujących się ścian. Na głównym placu wznosiła się marmurowa pirami-

da, zwieńczona smukłą kolumną, na której szczycie przycupnęło coś, co zrazu 

wziął Conan za rzeźbę, nim jego bystre oczy nie wypatrzyły oznak życia”39. 

Barbarzyńca staje oko w oko z zamierzchłą dawnością, rychło bowiem przeko-

nuje się, że miasto i jego tajemniczy mieszkaniec są pozostałością rasy, która 

poprzedzała panowanie człowieka. Tajemnicze istoty, „skrzydlate i ogromne, 

nie stanowiły odrośli owego tajemniczego drzewa ewolucji, którego szczytem 

jest ludzkość – były dojrzałym owocem innego, w oddaleniu rosnącego drze-

wa. Przypominały człowieka swym cielesnym wyglądem tak jak ten, w swym 

39 R.E. Howard, Królowa Czarnego Wybrzeża [w:] idem, Conan z Cimmerii, przeł. 

A. Ziembicki, Warszawa 1988, s. 90. Tłumaczenie Andrzeja Ziembickiego z bliżej nieokreślonych 

powodów stara się archaizować język Howarda. Taka stylizacja jest nieobecna zarówno 

w oryginale, jak i w przekładach innych tłumaczy.



82  

najdoskonalszym kształcie, przypomina wielkie małpy. Duchowym, umysło-

wym i estetycznym rozwojem na tyle były odeń wyższe, na ile on wyższy jest 

od goryla”40. Rasa ta padła wprawdzie ofi arą zmian klimatycznych – to pseudo-

scientystyczne wyjaśnienie doskonale pasuje do stylu teozofów i Lovecraft a – 

przetrwał jednak ostatni jej potomek. Broni on pradawnych skarbów, utożsa-

miony zostaje zatem z zachłannym potworem, fi gurą powszechną w powieści 

przygodowo-podróżniczej. Spotkanie z nim będzie zabójcze – jedynie Conan 

ocali głowę, piękna Bêlit poniesie bowiem paskudną śmierć, a wierna zało-

ga postrada zmysły lub magicznym sposobem zostanie przekształcona w zło-

wrogie hieny. Dopiero zbrojna konfrontacja między cymeryjskim olbrzymem 

a skrzydlatym demonem sprzed początków czasu położy kres grozie, gdyż bo-

hater zdoła pokonać przedstawiciela najstarszej rasy świata. Zresztą nie bez 

pomocy martwej ukochanej, która powraca zza grobu, by wesprzeć Conana 

i zarazem zakwestionować scjentystyczną do tej pory motywację elementów 

fantastycznych.

Ta krótka i prosta nowelka skupia najważniejsze elementy odróżniające 

opowiadania o Conanie od setek opowieści przygodowych publikowanych 

w tamtym okresie. Howard posługuje się podwójnym pretekstem konwen-

cjonalnym, najpierw sugerując, że opowieść realizować będzie model histo-

rii pirackiej, by następnie przejść do konwencji opowiadania podróżniczego. 

W jego obrębie czai się jednak historia grozy, gdzie bohaterowie napotykają 

nadnaturalną i śmiertelnie groźną siłę, siejącą strach w sercach nieulękłych 

korsarzy. Wewnętrzna fabuła ma charakter lovecraft owski, pradawne zło nie 

jest bowiem wynikiem działania czarnej magii, lecz pozostałością zapomnia-

nej epoki, gdy na świecie nie było jeszcze ludzi. Czai się w ruinach dziwacz-

nego, cyklopowego miasta, zagubionego w niedostępnym obszarze, uwięzione 

w nim jak w grobowcu: a więc ogromnej perspektywie czasowej towarzyszy 

nader skromna przestrzeń, ograniczająca zasięg oddziaływania horroru. Nie-

ostrożnych i chciwych marynarzy czeka zagłada, niczym załogę kutra „Emma” 

w trzeciej części Zewu Cthulhu Lovecraft a. Groza nie jest jednak realizowana 

konsekwentnie, Conan nie poddaje się bowiem rozpaczy – co uczyniłby każ-

dy neurotyczny bohater Lovecraft a – i orężnie pokonuje bestię. W ten spo-

sób sprowadza ją do roli dziwacznego zwierzęcia, znanego toposu literatury 

przygodowej, a wcześniej rycerskiej. Światopogląd scjentystyczny, fi ngowany 

za pomocą odniesień do ewolucji czy zmian klimatycznych, również zosta-

nie rozbity przez niewytłumaczalną, jednoznacznie magiczną przemianę to-

warzyszy Cymeryjczyka w hieny oraz powrót zza grobu. W ten sposób no-

welka wyśliźnie się z konwencji lovecraft owskiego horroru i lokuje w ramach 

40 Ibidem.
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gatunkowych fantasy, wygrywając przeciw tradycji grozy mechanizmy litera-

tury przygodowej.

Tajemnicze ruiny i zagrożenie zrodzone w zamierzchłej przeszłości to stałe 

toposy w opowiadaniach o Conanie, obecne w prawie wszystkich tekstach41. 

Świat barbarzyńcy wznosi się na pradawnym fundamencie, zasygnalizowanym 

w eseju Era Hyboryjska, a od przeszłości odgradza go okres barbaryzacji i po-

nownego ucywilizowania człowieka. Zamierzchła, zapomniana historia stwa-

rza jednak bezustanne zagrożenie, a Conan, który nie boi się żadnego czło-

wieka, drży niejednokrotnie przed demonami z dawnych wieków. Pradawność 

wiąże się też z nadprzyrodzonymi mocami – jeśli w opowiadaniach pojawia 

się magia, wątki okultystyczne czy nadnaturalne (albo ogólniej: fantastyczne), 

zawsze zakorzenione są w starożytności. Pełna potworności historia nie jest 

martwa, czeka raczej w uśpieniu, gotowa połknąć teraźniejszość, jeżeli nikt jej 

nie pokona. Ów związek pomiędzy dawnością, grozą i nadnaturalnością jest 

jednoznacznie lovecraft owski: podobnie jak w opowiadaniach jego przyjacie-

la, ludzkość Howarda nie jest wyłącznym dysponentem Ziemi, poprzedzają ją 

rozmaite mniej lub bardziej humanoidalne cywilizacje, nieodmiennie groźne 

oraz złowrogie.

Motywacja grozy spoza czasu jest jednak mniej spójna niż u Lovecraft a. 

Niekiedy wydaje się, że zarówno poprzednicy ludzi, jak i dawni mędrcy funk-

cjonowali w świecie realistycznym, a rzekoma magia jest rezultatem sprytnych 

sztuczek szczwanych czarowników, wykorzystujących ludzką ignorancję ni-

czym słynni z tej skłonności kapłani egipscy – tak dzieje się w opowiadaniu 

Czerwone ćwieki, gdzie Conan penetruje dogorywające miasto pradawnej cy-

wilizacji, czy w Skarbach Gwahlura, w którym chciwy hierofant wykorzystu-

je naiwność wyznawców swej religii, by sprawować nad nimi władzę. Kiedy 

indziej sprawa nie jest tak oczywista – nowele Pełzający cień, rozgrywające się 

w mieście apatycznych Lotofagów terroryzowanym przez pradawnego potwo-

ra, czy Narodzi się wiedźma, gdzie podobna bestia strzeże władzy czarownicy-

-uzurpatorki, nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi, czy niebezpieczne 

stwory wywodzą się „z tego świata”. Fantastyczne istoty w Dolinie zaginionych 

kobiet i Wieży słonia to przybysze z gwiazd, urobieni na Lovecraft owską mod-

łę. Z drugiej strony Howard sięga też po motyw starożytnego czarnoksiężnika, 

który zmartwychwstaje, by odbudować swoje imperium za pomocą bez dwóch 

zdań nadprzyrodzonej magii (Czarny kolos, Godzina smoka).

Poetyka Howarda wydaje się więc rozdarta między tradycją magicz-

no-okultystyczną a racjonalną grozą Lovecraft a, co owocuje niekiedy 

41 Jedyny wyjątek stanowią Cienie w Zambouli, inspirowana Baśniami z 1001 nocy historia 

o pomylonej tożsamości. Ponadto w Feniksie na mieczu groza przeszłości jest zawoalowana, 

a pradawny bohater udziela Conanowi wsparcia. To jedyny wątek, w którym dawność 

nacechowana jest pozytywnie. 
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komicznymi wręcz zestawieniami: drapieżna roślina Yothga (nazwa wyraźnie 

love craft owska) pochodzi z otchłani kosmosu, jak przystało na nasienie prozy 

Samotnika z Providence, ukorzeniona jest jednak w Piekle, na które nie ma 

wszak miejsca w porządku „racjonalistycznej logiki”. To wahanie wydaje się 

wynikiem braku jednorodnej koncepcji artystycznej, którą posiadał Lovecraft  

czy Tolkien – Howard wybiera wytłumaczenia dość przypadkowo, w zależ-

ności od charakteru konkretnego opowiadania. Rzecz nie jest jednak pozba-

wiona konsekwencji, na gruncie wahania pomiędzy nauką a magią wyrośnie 

bowiem specyfi czna „racjonalność fantasy”, angażowana przez wiele utworów 

gatunku do tłumaczenia zjawisk magicznych w porządku mimetycznym.

Mimo zakorzenienia w tradycji literatury grozy i obfi tego czerpania z jej 

rekwizytorium, opowiadania o Conanie nie przynależą do tego gatunku, wy-

grywając przeciw jego mechanizmom konwencję powieści przygodowej. Choć 

mocarny barbarzyńca co rusz staje oko w oko z koszmarami wynurzającymi 

się z otchłani pradziejów i rozbijającymi spójność narracji realistycznej, nigdy 

przed nimi nie drży, łamiąc tym samym fundamentalną zasadę horroru – re-

gułę empatycznego lęku, który protagonista i czytelnik odczuwać mają w tym 

samym momencie. Conan tymczasem wolny jest od strachu i wahania, spro-

wadzając wszystkie możliwe reakcje na niosące grozę (w rozumieniu Lovecraf-

towskim) niebezpieczeństwo do wspólnego mianownika – działania. Zgodnie 

z regułą opowieści awanturniczej Cymeryjczyk jest człowiekiem czynu, nie-

skorym do paraliżującego wolę działania namysłu i reagującym na wszelkie 

niezrozumiałe zagrożenia agresją. Świat, w którym się porusza, dzieli na dwie 

wyłącznie kategorie: przeszkód, które musi przezwyciężyć, oraz możliwych do 

osiągnięcia korzyści.

Związek z literaturą grozy komplikuje nadto niepewność czytelnika co do 

statusu pojawiających się w tekście fantastyczności. Choć akcja dzieje się rze-

komo u zarania dziejów Ziemi, a opis jest zasadniczo realistyczny, niektóre 

ze „złudnych wyglądów” są w świecie Ery Hyboryjskiej na porządku dzien-

nym – jak magiczne kwiaty lotosu o rozmaitych kolorach, magia stygijskich 

kapłanów Seta, objawienia bóstw czy niektóre fantastyczne zwierzęta – inne 

natomiast stanowią „złowrogą ingerencję” w rzeczywistość znaną Conanowi. 

Co więcej, elementy o różnym statusie sąsiadują z sobą: w Szkarłatnej cytadeli 

drapieżny, kosmiczny krzew więzi w narkotycznym oparze czarnoksiężnika, 

którego fach jest barbarzyńskiemu bohaterowi dobrze znany. Conan traktuje 

wszystkie elementy fantastyczne z jednakowym stoicyzmem – i tak też uczy 

się odnosić do nich odbiorca. Rozbicie fabuły opowieści niesamowitej wątka-

mi rodem z literatury przygodowej (tak jak to się dzieje w Królowej Czarne-

go Wybrzeża) gra tu dodatkową rolę: czytelnik, przyzwyczajony, że opowieści 

tego gatunku inkrustowane są egzotyką, traktuje fantastykę w taki sam spo-

sób – jako ozdobnik wprowadzony dla uatrakcyjnienia akcji i zredukowania 
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nużącego podobieństwa do dziesiątków tekstów o podobnej fabule oraz boha-

terach. Wywiedziona z konwencji horroru fantastyczność opowieści o Cona-

nie przestaje zatem pełnić funkcję, którą chciał nadać jej Lovecraft  w swoich 

teoretycznych przemyśleniach. Zmienia się w element specyfi ki zmyślonego 

świata, wyróżniający cykl Howarda na tle masowej produkcji powieści gro-

szowej. Ta zmiana kodu interpretacji motywów fantastycznych i ich pozorna 

trywializacja okaże się jedną z fundamentalnych właściwości gatunku fantasy.

2.6

Choć bohater Howarda jest człowiekiem czynu, nieskorym do dzielenia włosa 

na czworo, nie brak mu inteligencji, sprytu, umiejętności snucia wojennych 

podstępów czy wygłaszania sarkastycznych komentarzy, a jego straceńcza od-

waga, rozbijająca doszczętnie konwencję grozy, nie jest wynikiem cech osob-

niczych, na przykład głupoty. Jest raczej składową barbaryzmu Conana, chęt-

nie i wielokrotnie podkreś lanego przez narratora. Trudno zresztą doszukać 

się w Cymeryjczyku właściwości, które nie byłyby wynikiem jego barbarzyń-

skiego pochodzenia: ukształtowany przez surowe i ponure wzgórza ojczystej 

Cymerii, Conan im właśnie zawdzięcza: „wilcze instynkty”42, które ostrzegają 

go przed niebezpieczeństwem domu pełnego łotrów, „posępną wytrwałość”43, 

z jaką ugania się za córką boga lodów, „zmysły barbarzyńcy”44, które – nie-

stępione przez cywilizację – pozwalają mu wyczuć w powietrzu zapach bez-

wonnej trucizny, czy „barbarzyńską krzepę”45, tak wielką, że nie tylko potrafi  

przetrwać długie godziny przybity do krzyża, ale jeszcze zdolny jest odgryźć 

głowę sępowi, który usiłuje wydziobać mu oczy. Katalog ten wzbogacać można 

o dalsze elementy – zdolność widzenia w ciemności, ruchy pantery i refl eks 

godny uderzającej kobry, wszystkie okraszone tym samym objaśnieniem. Od-

ciskają one piętno na Conanowej fi zis – narrator z upodobaniem podkreś la, 

jak to rysy i potężna postura bohatera zdradzają jego barbarzyńskie pocho-

dzenie oraz charakter.

Niezwykłym umiejętnościom partnerują bowiem jednako wynikłe z barba-

ryzmu cechy osobowości: z jednej strony Conan jest nieulękły, choć przesądny, 

z drugiej – namiętny, nieumiarkowany i wybuchowy. Trudno jednak poczyty-

wać te właściwości za wady, skoro to właśnie one pozwalają mu niejednokrotnie 

42 R.E. Howard, Dom pełen łotrów [w:] idem, Conan z Cimmerii, op. cit., s. 32.
43 R.E. Howard, Córka lodowego olbrzyma [w:] idem, Conan z Cimmerii, op. cit., s. 59.
44 R.E. Howard, Dom pełen łotrów, op. cit., s. 29.
45 R.E. Howard, Narodzi się wiedźma [w:] idem, Conan z Cimmerii, op. cit., s. 122. Wszystkie 

przykłady pochodzą z jednego zaledwie tomiku, liczącego cztery opowiadania.
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cało wyjść z opresji. Gdy trzeba, zachowuje zatem zimną krew i powstrzymuje 

się od zgubnego działania: „Olbrzymia cierpliwość dzikich ludów i ich potom-

ków, podobnie jak gwałtowne żądze i namiętności, były częścią jego barbarzyń-

skiej natury. Umiał znosić takie sytuacje [zagrożenia życia – przyp. T.Z.M.] ze 

spokojem niepojętym dla cywilizowanego człowieka”46 Innym razem wpada 

w dziki, morderczy szał, dzięki któremu unosi głowę: „Obrona nie leżała w jego 

naturze, nawet wobec przygniatającej przewagi przeciwników zawsze wolał ata-

kować. Każdy inny człowiek na jego miejscu musiałby zginąć, a i sam Cymeryj-

czyk nie żywił nadziei, że wyjdzie z tego cało, lecz pragnął przed śmiercią zabić 

jak najwięcej wrogów. Jego barbarzyńską duszę ogarnęła euforia, a w uszach 

dźwięczały mu pieśni o dawnych herosach”47. Nawet poczucie moralności, 

skądinąd dość szczególne, zawdzięcza swojemu barbarzyńskiemu pochodze-

niu: „Nie był taki jak piraci – ludzie, którzy wyzbyli się wszelkiej czci i godności. 

W przeciwieństwie do nich Conan przestrzegał praw swego ludu – barbarzyń-

skich i krwawych, lecz tworzących specyfi czny kodeks honorowy”48.

Heroizm Conana, jego spryt, siła, umiejętności, moralność oraz wszystko, 

co godne jest podziwu, są zatem wynikiem nieucywilizowania. To dzięki nim 

wychodzi cało z opresji, którym nie podołałby człowiek poddany kulturowej 

obróbce. Kiedy barbarzyńca nie zmaga się z istotami mniej lub bardziej nad-

przyrodzonymi, zwykle staje zresztą przeciw szermierzom cywilizacji, wyko-

rzystującym rozmaite słabości zaawansowanej kultury do zdobycia władzy, 

pozycji lub innych, często perwersyjnych celów. W bogatym katalogu niego-

dziwców poczesne miejsce zajmują kapłani, zwykle parający się czarną ma-

gią lub sprawujący rządy strachu dzięki szczególnemu zanurzeniu w kulturze, 

gwarantującemu im nadludzką wiedzę i spryt. Negatywnie nacechowana jest 

każda zorganizowana religia, często wymuszająca ludzkie ofi ary lub pętająca 

swoich wyznawców rozmaitymi, absurdalnymi nakazami i zakazami. Zniepra-

wiony kult jest podstawowym narzędziem władzy terroru w mrocznej Stygii, 

hyboryjskim imperium zła. Sprośni, utuczeni na hojnych ofi arach hierofanci 

nastają na cześć pięknych dziewcząt (Cienie w Zambouli), wykorzystują ludzką 

naiwność, by sprawować rząd dusz (Skarby Gwahlura) lub posługują się ma-

gią, aby kontrolować zniewieściałych bądź despotycznych królów (Szkarłatna 

cytadela). Takiemu obrazowi religii przeciwstawiona jest prosta wiara Conana, 

który imienia swego boga wzywa wyłącznie nadaremno i daje taki oto wykład 

barbarzyńskiej teologii: „Crom z nich [bogów – przyp. T.Z.M.] najpotężniejszy. 

46 R.E. Howard, Czerwone ćwieki [w:] idem, Conan: Droga do tronu, przeł. A. Ziembicki, 

Warszawa 1988, s. 20.
47 R.E. Howard, Feniks na mieczu [w:] Lord Dunsany, R.E. Howard, Barbarzyńca 

i Marzyciel…, op. cit., s. 108.
48 R.E. Howard, Conan i skarb Tranicosa [w:] Conan uzurpator, przeł. Z.A. Królicki, 

Katowice 1992, s. 43.
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Na wielkiej mieszka górze. Nie ma po co go wzywać, bo niewiele się troszczy, 

czy żyje człek, czy ginie. Lepiej gębę trzymać zawartą, by uwagi jego na się nie 

zwrócić, bo łacniej zagładę sprowadzi niż szczęście! Ponury jest i nieczuły, ale 

w chwili narodzin tchnie w duszę człeka siłę do walki i ubijania. Czegóż więcej 

od bogów można żądać?”49.

Równie niechętnie jak do stanu kapłańskiego odnosi się narracja do wła-

dzy politycznej, prezentując obfi tą galerię królów, książąt, wodzów i kacyków, 

którzy – obrósłszy w piórka – stają się okrutni, podstępni i zdeprawowani. 

Młode, urodziwe władczynie, które nie posiadają paskudnych skaz charakteru 

(bohaterki opowiadań Narodzi się wiedźma czy Czarny kolos), odznaczają się 

piramidalną wręcz nieudolnością, a jedynym lekiem na nią jest wsparcie się na 

mocarnym ramieniu Conana. Nawet sam barbarzyńca doznaje największych 

niepowodzeń dopiero po tym, jak ozdabia skronie koroną Akwilonii, najpotęż-

niejszego państwa świata. Choć bowiem ostatecznie tron utrzyma, dwukrotnie 

straci władzę na skutek spisku możnych, wspartego mroczną magią (Szkarłat-

na cytadela oraz Godzina smoka) i raz cudem uniesie głowę z zamachu (Feniks 

na mieczu). Władza zdaje się osłabiać nawet krzepkiego barbarzyńcę: pozba-

wiony sił i woli działania król z Godziny smoka odzyskuje wigor i przewagę 

nad przeciwnikami dopiero, gdy ponownie przyjmuje rolę awanturnika, pirata 

oraz burzyciela ładu.

Legitymacją władzy królewskiej Conana jest prawo siły – zadusił swojego 

poprzednika na tronie – wydaje się jednak, że to jedyna zasada, z którą opo-

wiadania sympatyzują. Hierarchia polityczna traktowana jest zatem równie 

surowo jak religijna, a gdy respektowane są jej prawa, na szczyty władzy wy-

niesieni zostają wyłącznie degeneraci oraz słabeusze. Ta ostatnia wada wydaje 

się zresztą szczególnie piętnowana, Howardowska sympatia dla barbarzyństwa 

jest bowiem mocno związana z obsesją tężyzny fi zycznej. Najważniejszym 

probierzem jakości moralnej i wagi fabularnej kreowanych przez Teksańczy-

ka bohaterów jest ich krzepa bądź, w wypadku kobiet, nieskazitelne piękno. 

Siła jest równoznaczna z możliwością działania i przezwyciężania przeszkód, 

a wszelkie sytuacje, które ją wzmacniają, są okolicznościami pozytywnymi. 

Zdradziecka trucizna cywilizacji, której szafarzami są królowie oraz kapłani, 

odbiera właśnie krzepę: rozleniwia i odzwyczaja od bezpardonowego sięgania 

po swoje, krępując człowieka siecią praw oraz nakazów religijnych. Dlatego 

właśnie król Conan musi dwukrotnie upaść i powtórzyć lekcję sięgania po ko-

ronę. W lochach czarnoksiężników i podczas tułaczki barbarzyńca pozbywa 

się balastu ucywilizowania, rezultatu sprawowania władzy królewskiej, a trzy-

krotnie zdobywając tron, zbrojnie dowodzi raz po raz siły, która jest funda-

mentem jego władzy.

49 R.E. Howard, Królowa Czarnego Wybrzeża, op. cit., s. 81.
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Rozliczne konfrontacje Conana ze stróżami cywilizowanego porządku, 

zwieńczone jego ostatecznym triumfem, gdy zasiada na tronie największego 

mocarstwa Zachodu jako król barbarzyńca, są jedną z wersji tętniącego w całej 

prozie Howarda konfl iktu między porządkującą cywilizacją i siejącym chaos 

barbaryzmem. Makrowersja tej samej fabuły jest tematem eseju Era Hyboryjska, 

w którym autor wykłada wprost swoją wizję historii: ludzkość skazana jest na 

okresy barbarzyństwa, stopniowo wspina się na wyżyny ucywilizowania, by na-

stępnie stoczyć się na powrót w dzikość. Cykl ten powtarzają wszystkie kolejne 

kultury: dawni budowniczowie ogromnych miast, których pozostałości Conan 

regularnie penetruje, albo popadli w tak straszliwą dekadencję, że nie potra-

fi ą wyzwolić się z narkotycznych miazmatów (Pełzający cień), albo pozbawieni 

surowców stoczyli się do poziomu dzikusów i nie potrafi ą korzystać z owoców 

pracy swoich przodków, pielęgnują jednak odziedziczone po nich idiosynkra-

zje (Czerwone ćwieki). Nieco młodsi Stygijczycy nie władają już połową świata, 

a ich kultura zastygła, przeżarta przez korupcję i degrengoladę oraz częściowo 

zniszczona przez falę najazdów barbarzyńskich Hyboryjczyków. Jednak i oni 

zmiękli pod wpływem cywilizacji, utracili siłę, więc dziś zagrażają im nowi 

barbarzyńcy, pobratymcy Conana oraz koczownicy ze stepów, ci zaś – jakżeby 

inaczej! – sami są potomkami pradawnej kultury zatopionych wysp: Atlantydy 

i Lemurii, którzy po kataklizmie stali się nieomal zwierzętami.

Ten swoisty historiozofi czny darwinizm pozwolił Howardowi gładko spleść 

ulubione motywy: bohaterskiego barbarzyńcę, który co rusz konfrontuje się 

z kulturami o różnym stopniu zaawansowania i dekadencji, oraz zagrożenie 

czające się w zapomnianej przeszłości – okresie rozkwitu narodu, który już to 

wymarł, już to zdegenerował. Jest to przeszłość absolutna, odgradza ją bowiem 

od teraźniejszości Conana ocean powszechnej barbaryzacji, kiedy rasa ludz-

ka utraciła pamięć o kulturze i musiała stworzyć ją na nowo. A jednak splata 

się z tym, co dla Cymeryjczyka współczesne, dzięki łatwej do wyodrębnienia 

regule, która rządzi procesem historycznym, ostatecznie bowiem cywilizacja 

człowieka powróci do stanu dzikości, by nie pogrążyć się w stagnacji i ze szczę-

tem nie wymrzeć: „Barbarzyństwo jest naturalnym stanem ludzkości – rzekł 

w końcu tropiciel, patrząc posępnie na Cymeryjczyka. – To cywilizacja jest 

nienaturalna. Jest zbiegiem okoliczności. I barbarzyństwo musi ostatecznie 

zatryumfować”50.

50 R.E. Howard, Za Czarną Rzeką [w:] idem, Conan wojownik, przeł. Z.A. Królicki, Kielce 

1991, s. 214.
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2.7

Przeciwstawienie odbierającej siły witalne, skazanej na dekadencję, chorob-

liwej cywilizacji oraz zdrowego, krzepkiego barbarzyństwa wydaje się pro-

stą lekcją przyswojonego powierzchownie nietzscheanizmu, jakże zgodną 

z duchem epoki, która dała światu demony nazizmu oraz Supermana. Co-

nan, przynajmniej deklaratywnie, jest bohaterem pozostającym poza dobrem 

i złem, które zidentyfi kowane są jako konstrukty kulturowe. Z pełną swobodą 

przekracza ograniczenia, które nakłada na człowieka cywilizacja, nie daje się 

omamić jej miazmatom i instynktownie unika fałszywych proroków. Dzięki 

temu nie wikła się też w rozmaite kulturowe idiosynkrazje, nie przystaje do 

frakcji, nie waha przed zdradą czy odstępstwem, rzekomo kierując się w życiu 

tylko własnym dobrem oraz natychmiastową korzyścią. Nie ma również żad-

nego poszanowania dla sacrum i chociaż sprawy nadprzyrodzone niejedno-

krotnie zapełniają grozą jego barbarzyńską duszę (Conan, jak na barbarzyńcę 

przystało, jest – rzekomo – przesądny), zazwyczaj strach ten motywuje go do 

działania, zamiast paraliżować wolę. 

W ten sposób Cymeryjczyk unika zgubnego wpływu kultury, który polega 

na wytwarzaniu systemów nakazów i zakazów, które osłabiają wolę jednostki, 

odbierając jej tym samym siłę sprawczą – „wolę mocy”, by pozostać w kręgu 

obserwacji Nietzschego. Conan odnosi sukcesy tam, gdzie porażkę ponoszą 

ludzie wychowani w bardziej wyrafi nowanych kulturach dlatego, że nie krępu-

ją go kulturowe reguły ani uspokajające przyzwyczajenia poznawcze. Dlatego 

właśnie potrafi  zadusić świętego węża Stygijczyków, który bezkarnie grasuje 

po ulicach miasta i którego nikt nie śmie tknąć (Godzina smoka), nie wpa-

da w pułapkę fałszywego bezpieczeństwa w swoistej czerwonej oberży (Cienie 

w Zambouli) i nie daje wiary matactwom cynicznego kapłana (Skarby Gwahlu-

ra). Jednocześnie nieujarzmiona natura czyni go nieprzewidywalnym – działa 

szybko i zdecydowanie, zaskakując swoich przeciwników, przyzwyczajonych 

do wyuczonych zachowań, zgodnych z kulturowymi uwarunkowaniami. Dla-

tego odnosi sukcesy w bitwach, wymyka się z pułapek i rozbija spiski (Godzina 

smoka, Szkarłatna cytadela, Czarny kolos).

Obraz ten uzupełnia powracający w wielu opowiadaniach wątek zmagania 

z potężnym małpoludem. Wielka małpa, zajmująca na drabinie ewolucyjnej 

miejsce niższe jeszcze niż barbarzyńcy, jest jedynym przeciwnikiem, który po-

trafi  poważnie Conanowi zagrozić. Posiada bowiem wszystkie przymioty, któ-

rymi odznacza się Cymeryjczyk: nadludzką siłę, wytrzymałość, czułe zmysły 

i dziki instynkt przetrwania, wolna jest natomiast od wszelkich wątpliwości. 

Pośredniczy między światem ludzi, skazanych na dekadencję, a bezmyślny-

mi zwierzętami i trudno ustalić jednoznacznie jej status: czy jest istotą stojącą 
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dopiero u progu człowieczeństwa, czy też stanowi obraz człowieka, który ze-

śliznął się ponownie w wyzwalające zezwierzęcenie. Wielokrotnie pojawia się 

bowiem również wątek małpoluda, potomka niegdysiejszych władców świata 

i twórców niezrównanych dzieł: istotą tego rodzaju jest ostatni przedstawiciel 

rasy skrzydlatych budowniczych tajemniczego miasta z Królowej Czarnego 

Wybrzeża, skarlałymi małpiszonami otacza się zmartwychwstały czarnoksięż-

nik-król nieistniejącego od wieków imperium Acheronu, Era Hyboryjska in-

formuje zaś wprost, że przodkami Conana są wielkie, śnieżne małpy, które 

z kolei wywodzą się od zdegenerowanych uciekinierów z Atlantydy.

Na pierwszy rzut oka wykładnia aksjologiczno-historiozofi czna opowiadań 

Howarda, jakkolwiek banalna, wydaje się spójna i mieści się w następującym 

cyklu: oto małpolud cywilizuje się na tyle, by wykształcić samoświadomość 

i stać się barbarzyńskim zdobywcą, napierającym na zdegenerowaną cywiliza-

cję. Barbarzyństwo triumfuje i krzepkie dzikusy zajmują miejsce dawnych pa-

nów świata. Tym samym zaczynają popadać w dekadencję: ciesząc się owoca-

mi zdobyczy, wymyślają religię i wynikającą z niej moralność, a ta odbiera im 

niewinność, siłę oraz wolę działania. Kulturowe ograniczenia, służące zacho-

waniu uprzywilejowanej pozycji królów oraz kapłanów, są tym mniej zdrowe, 

im starsza cywilizacja, w końcu prowadząc do jej upadku, wywołanego przez 

kolejną inwazję barbarzyńców, prowadzone z nudów intrygi i walki wewnętrz-

ne bądź dekadencję. Zniszczona cywilizacja stopniowo stacza się w dzikość, 

do poziomu małpoludów, by po kolejnych mileniach znów przeobrazić się 

w zdrowych barbarzyńców.

Wykład ten ilustruje konstrukcja autorskiej epoki Howarda i realia złożone 

z eklektycznych nawiązań. Prócz podstawowej funkcji, jaką jest zapewnianie 

tła dla rozmaitych odmian powieści przygodowej, kolejne aluzje służą prezen-

tacji kultury na różnym etapie historycznej drogi: inspirowana stylistycznie 

i estetycznie antycznym Egiptem Stygia jest imperium znajdującym się na 

krawędzi zupełnego rozkładu, spowodowanego wywołaną przez kulturowe 

zaawansowanie dekadencją. Nieomal dorównują jej państwa Szemitów, na-

wiązujące do popularnego obrazu antycznych cywilizacji Bliskiego Wschodu: 

krainy brzuchatych bożków, haremów i zakazanych rozkoszy. Hyboryjczycy, 

niegdyś północni barbarzyńcy (rozdzieleni tak, by portretować zarówno kraje 

śródziemnomorskie, jak i gotyckie), zatracili rys dzikości, porzuciwszy bru-

talnego boga Boriego na rzecz łagodnego Mitry, którego nakazy paraliżują ich 

wolę. Nic dziwnego, że czują na plecach oddech plemion z Północy (Asów 

i Vanów, rzekomo zachowanych w zbiorowej pamięci ludzkości jako szcze-

py bóstw wikingów), stepowych koczowników ze Wschodu i leśnych Piktów. 

Stygię tymczasem podgryzają od południa plemiona czarnoskórych, dzikich 

wojowników o spiłowanych zębach.
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Brutalnej, ewolucyjnej wizji, demaskującej etykę jako narzędzie społecznej 

kontroli, partnerują jednak regularne odwołania do „barbarzyńskiego hono-

ru” oraz niepisanych reguł postępowania, które – choć brutalne – pozwala-

ją Conanowi i jego pobratymcom zachowywać się w jakiś sposób „słusznie”. 

A zatem stan barbarzyństwa góruje nad ucywilizowaniem nie tylko na po-

ziomie dynamiki historycznych przeobrażeń, ale również moralnie, a w pry-

mitywnych przekonaniach dzikusów tkwi siła nieobecna w cywilizowanych 

wyznaniach. W opowiadaniu Czarny kolos (jedynym, w którym bogowie od-

grywają znaczącą rolę) teza ta znajduje potwierdzenie: by odeprzeć zagrożenie 

ze strony kapłana pradawnego Seta, księżniczka wyznająca religię szemicką 

musi postąpić zgodnie z objawieniem młodszego od zdegenerowanych bóstw 

Szemitów Mitry. Ten jednak nie poleca jej opiece własnego wyznawcy – zbyt 

skrępowanego, jak można sądzić, przekonaniami o świętości życia i koniecz-

ności miłosierdzia – lecz pcha wprost w objęcia Conana, którego przekonania 

religijne rekapitulowałem wyżej. Ewolucja moralności, przedstawiona w opo-

wiadaniu w odwróconym porządku, wygląda więc następująco: egoistyczne 

wierzenia barbarzyńców, afi rmujące siłę i samodzielność, a więc zapewniające 

wolę działania, zastąpione zostają przez akcentującą wagę wspólnoty religię 

miłosierdzia oraz wyrazistej moralności, krępującej swobodę postępowania. 

Ta następnie degeneruje w ekstatyczny kult ofi arny, gdzie bóstwo wymaga co-

raz większego posłuszeństwa, a jego kapłani uzurpują sobie prawo do władzy, 

by wreszcie stać się kultem opartym na wtajemniczeniach i bezustannym stra-

chu wiernych przed gniewem patrona.

Analiza prezentowanych w opowiadaniach przekonań religijnych, będą-

cych jednym z centralnych motywów cyklu, eksponuje jednak pewną niekon-

sekwencję: oto barbarzyński kodeks, tak godny podziwu u Conana, nie jest 

bynajmniej własnością wszystkich ludów dzikich, choć w wypadku Cymeryj-

czyka wierność regułom tłumaczona jest wyłącznie nieucywilizowaniem. Kie-

dy bohater wchodzi w konfl ikt z innymi nacjami dzikusów: Piktami (Za Czar-

ną Rzeką) czy czarnoskórymi (Dolina zagubionych kobiet, Cienie w Zambouli), 

z kontestatora cywilizacji natychmiast przedzierzga się w białego kolonistę. 

Barbarzyństwo przestaje być stanem godnym podziwu, zapewniające siłę wie-

rzenia okazują się okrutne i bezsensowne, a członkowie dzikich plemion zle-

wają się w bezrozumną czerń, często pod wodzą zdegenerowanego szamana. 

Szczególnie wyraźnie kontrast ten widoczny jest w trzecim z opowiadań, któ-

rego pierwsza partia prezentuje zmagania Conana z półdzikimi kanibalami, za 

dnia służącymi jako niewolnicy, nocą zaś terroryzującymi ulice miasta, druga 

natomiast relacjonuje wyprawę przeciw stygijskiemu czarnoksiężnikowi, ka-

płanowi ohydnego bóstwa.

W konfrontacji z czarnoskórymi ludojadami Conana ratują wprawdzie 

barbarzyńskie przewagi, okazują się one jednak czymś w rodzaju nadludzkiej 
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mocy: wszakże inni barbarzyńcy (a przy tym kanibale) w ogóle ich nie posia-

dają! Ludożerczy niewolnicy okazują się natomiast nosicielami cech przypisy-

wanych czarnoskórym przez propagandową tradycję białego Południa Stanów 

Zjednoczonych: są leniwi i głupi, niezdolni do schwytania ofi ary, gdy nie poda-

ruje im jej bardziej cywilizowany wspólnik, którego opłacają dzięki kradzieży: 

„Aram obiecał nam mężczyznę – rzekł inny i słysząc to Conan też coś w duchu 

obiecał Aramowi. – Aram dotrzymuje słowa – powiedział trzeci. – Wielu ludzi 

złapaliśmy w jego gospodzie. Jednak dobrze mu za to płacimy. Sam dałem mu 

dziesięć bel jedwabiu, które ukradłem mojemu panu. Na Seta, to był napraw-

dę dobry jedwab!”51. W religii i kulturze czarnoskórych barbarzyńców nie ma 

nic zdrowego czy witalnego – wręcz przeciwnie, narrator chętnie rozwodzi się 

nad jej wynaturzoną, dziką ohydą: „Dla czarnoskórych z Darfaru kanibalizm 

był czymś więcej niż wynaturzeniem; był nierozdzielną częścią ich upiornego 

kultu. Czarne sępy zleciały się na ucztę, jednak nie napełnią swoich brzuchów 

jego [Conana – przyp. T.Z.M.] ciałem”52. Oczywiście, można próbować po-

stawić tezę, że Conan reprezentuje zdrowe barbarzyństwo białego człowieka, 

a niechęć Howarda do czarnych jest wyrazem uprzedzeń amerykańskiego po-

łudniowca. Podobnie jednak przedstawiani są barbarzyńcy odmiennych kolo-

rów skóry: pseudo-Skandynawowie w Córce lodowego olbrzyma czy Piktowie 

z opowiadania Za Czarną Rzeką, wyraźnej przeróbki historii w stylu Jamesa 

Fenimore’a Coopera osadzonej na amerykańskim pograniczu. Również nad 

nimi, znacznie odeń dzikszymi, góruje Conan dzięki mocom barbarzyńcy, 

które pozwoliły mu zwyciężyć czarnoskórą hałastrę z Zambouli: „Cymeryjczyk 

nie zbudził się tak jak cywilizowany człowiek: senny, oszołomiony i ogłupiały. 

Rozpoznawszy dźwięk, który wybił go ze snu, w jednej chwili odzyskał przy-

tomność. (…) Conan bezszelestnie podkurczył nogi; skoczył i ciął trzymanym 

w prawej dłoni mieczem tak błyskawicznie i niespodziewanie, jak tygrys ata-

kujący w ciemności. Nawet demon nie zdołałby uchylić się przed takim cio-

sem. Długie ostrze opadło ze świstem przecinając ciało i kości i coś z głuchym 

łomotem upadło na podłogę. Conan przyczaił się w mroku, ściskając w ręku 

wierny miecz. Demon, bestia czy człowiek – nocny gość leżał bez ruchu u jego 

stóp. Instynkt podpowiedział barbarzyńcy, że intruz jest martwy”53.

Okazuje się zatem, że utożsamienie nieucywilizowania i potencjału Cona-

na jest tylko wybiegiem, narracyjną sztuczką, która ma usprawiedliwić jego 

nadludzkie możliwości. Jego rzekome transgresje, gdy nie obchodzą go pra-

wa boskie ni ludzkie, również mają posmak humbugu: owszem, Conan bywa 

złodziejem i piratem, a o jego okrutnych czynach krążą legendy, żadne jednak 

51 R.E. Howard, Cienie w Zambouli [w:] idem, Conan obieżyświat, przeł. Z.A. Królicki, 

R. Lipski, Katowice 1991, s. 115.
52 Ibidem, s. 116.
53 Ibidem, s. 109.
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z opowiadań nie prezentuje takiej sytuacji. Dzikość barbarzyńcy objawia się, 

gdy staje do walki, nigdy jednak nie dobywa broni niesprowokowany i cho-

ciaż chętnie przelewa krew, czyni to zawsze w obronie własnej. Gdy para się 

złodziejstwem, okrada wyłącznie znieprawionych kapłanów i czarnoksiężni-

ków (Dom pełen łotrów, Wieża słonia). Jako najemnik wspiera kruchą wła-

dzę sprawiedliwych przeciwko uzurpatorom (Narodzi się wiedźma, Czarny 

kolos), a kiedy podnosi bunt na statku, by zmienić go w jednostkę piracką, 

obala władzę krwiożerczego kapitana nieznającego litości dla niewolników 

przy wiosłach (Godzina smoka). W niemal każdym opowiadaniu nadstawia 

też karku, by uchronić życie i cześć białoskórej dziewicy, gdyż „barbarzyński 

honor” nie pozwala porzucić jej w kłopotach. Innymi słowy, rzekomo amo-

ralny barbarzyńca zachowuje się wedle schematów, które wypełnić powinien 

szorstki bohater wiktoriańskiej opowieści przygodowej, dla kolorytu uzupeł-

nionej o sceny dręczenia nagich kobiet przez obleśnych nikczemników pośród 

egzotycznych dekoracji.

Jest jednak Conan bohaterem wyobcowanym, co różni go wyraźnie od gale-

rii herosów wiktoriańskiej opowieści przygodowo-podróżniczej, którzy repre-

zentują najczęściej chwałę imperium brytyjskiego54. W żadnym opowiadaniu 

Howarda nie pojawiają się ani pobratymcy bohatera, ani jego ojczysta Cyme-

ria, choć Conan odwiedza poza tym wszystkie cztery strony świata. Czytelnik 

dowiaduje się jedynie, że jest ona krainą ponurych wzgórz, której mieszkańcy 

odznaczają się skwaszonym humorem – dlatego kipiący radością życia Co-

nan opuścił rodzinne strony. Znajduje się dzięki temu zawsze poza nawiasem 

kultury, z którą obcuje, co różni go od wyrzutków znanych z powieści przygo-

dowej – banitów czy piratów – którzy wykluczeni są wyłącznie symbolicznie, 

w istocie bowiem otacza ich wesoła kompania55. Wpisuje się za to w inny znany 

skądinąd schemat: westernu, w którym samotny wędrowiec, przybysz znikąd, 

naprawia zło panoszące się w zagubionym pośród prerii miasteczku. I właśnie 

to podobieństwo tętni podskórnie w pogardzie Conana dla praw cywilizacji: 

w gruncie rzeczy barbarzyńca nie jest nietzscheańskim nadczłowiekiem, który 

pozostaje poza normami moralnymi. Bliżej mu raczej do ludowego mściciela, 

który samotnie przeciwstawia się usankcjonowanej nieprawości w imię wyż-

szej sprawiedliwości. W większości opowiadań bohater w ten czy inny sposób 

wymierza karę oprawcom, oswobadza ciemiężonych i nawet jego walka o ko-

ronę Akwilonii toczy się w imię dobra prostego ludu. Strącony z tronu rzuca 

uzurpatorom w twarz: „Zastałem Akwilonię pod rządami świni takiej jak wy 

– władcy, którego ród sięgał tysiąca lat wstecz. Kraj szarpały wojny baronów, 

54 Jak, na przykład, Allan Quatermain Haggarda, czy – w znaczniejszym jeszcze stopniu – 

protagoniści Onej tego samego pisarza.
55 Takimi bohaterami są Robin Hood w zbiorze Howarda Pyle’a czy Peter Blood, 

eponimiczny protagonista powieści Rafaela Sabatiniego.
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a lud był uciskany i gnębiony podatkami. Dziś żaden akwiloński szlachcic nie 

ośmieli się poniewierać najnędzniejszego z moich poddanych, a obowiązko-

we daniny są mniejsze niż gdziekolwiek na świecie”56. Można zatem ustalić, że 

wątek zmagań barbarzyńcy z reprezentantami cywilizacji, w osobach królów 

i kapłanów, ma podłoże nie tyle w społecznym darwinizmie, ile w anarchizu-

jącym republikanizmie oraz niechęci do hierarchii kastowych. Są to właści-

wości, którymi mógłby się odznaczać bohater współczesny Howardowi, lecz 

cokolwiek anachroniczne w wypadku barbarzyńcy z nieopisanie zamierzchłej 

przeszłości. W jakimś więc sensie jest bohater współczesnym Amerykaninem, 

który znalazłszy się wśród wynaturzeń tradycji europejskiej i bliskowschod-

niej, naprawia je wedle swego prostego, lecz słusznego światopoglądu, niosąc 

go przy okazji zezwierzęconym tubylcom57.

2.8

Wielu autorów podkreś lających zasługi Howarda dla rozwoju gatunku fanta-

sy eksponuje przede wszystkim zrodzony na kartach jego opowiadań topos 

wszechmocnego barbarzyńcy58. Okazał się on faktycznie żywotny i na tyle noś-

ny, że w ślady teksańskiego autora poszło wielu pisarzy tworzących w gatunku 

miecza i czarów. Część z nich rozpoczynała nawet pisarską drogę od pastiszów 

Howarda, a Conan zyskał po śmierci autora drugie życie, pojawiając się na 

kartach dziesiątków nowel i kilkudziesięciu powieści. Rychło jednak powstał 

zastęp bohaterskich barbarzyńców płci obojga, konserwujących struktury fa-

bularne coraz bardziej anachronicznej powieści przygodowej oraz romansu at-

lantydzkiego. Wydaje się jednak, że wpływ Teksańczyka na postać współczes-

nej powieści fantasy nie ogranicza się bynajmniej do zaszczepienia na drzewie 

gatunku tej niezbyt oryginalnej jego gałęzi. 

Era Hyboryjska nie jest „światem wtórnym” w ścisłym (czyli Tolkienow-

skim) tego terminu znaczeniu, chronologia wiąże ją bowiem z umownymi 

pradziejami Ziemi. Jest jednak znacznie bliższa kreacjom znanym z dojrza-

łej postaci literatury magii i miecza (oraz postulatom eseju O baśniach) niż 

wcześniejsze twory, na które tak chętnie zwracają uwagę badacze. Wyróżnia 

ją oczywiście stosowana bardzo konsekwentnie realistyczna poetyka oraz 

56 R.E. Howard, Szkarłatna cytadela [w:] idem, Conan uzurpator, op. cit., s. 89.
57 Co czyni go łudząco podobnym do bohatera pierwszych tomów cyklu powieściowego 

o Barsoom E.R. Burroughsa, Johna Cartera. Jest on wszakże kawalerem z Wirginii 

i konfederackim ofi cerem, który z konieczności staje się najpierw samotnym poszukiwaczem 

przygód w Arizonie, potem natomiast reprezentantem cywilizacji amerykańskiej, dzięki swej 

kulturowej przewadze jednoczącym zwaśnione plemiona Marsa.
58 Zob. T.A. Olszański, Trzy serca i trzy pióra…, op. cit.
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swoista pieczołowitość w prezentacji realiów, bardzo różna od baśniowej, ro-

mansowej i onirycznej narracji tekstów Morrisa, MacDonalda, Eddisona czy 

Dunsany’ego. Wspiera ją w tym Lovecraft owska maniera konstruowania „ra-

cjonalistycznej”, czyli pozbawionej smaczku metafi zycznego, fantastyki. Brak 

konsekwencji Howarda w tym względzie – panoszący się czarnoksiężnicy 

i moce, których nie sposób związać z przybyszami z otchłani kosmosu – której 

skutkiem jest bezustanna niepewność wobec faktycznej motywacji elementu 

fantastycznego, sprawia przy tym, że fantastyczność i magia przestają być „zło-

wrogą ingerencją” znaną z opowieści niesamowitej i stają się rodzajem „pra-

wa naturalnego”, obowiązującego i powszechnie akceptowanego w fi kcyjnym 

świecie.

Tak wprowadzona fantastyka ma ważny aspekt: upewnia czytelnika, że oto 

ma do czynienia ze „światem wtórnym”, gdzie tego rodzaju cudowności należą 

do porządku fi kcyjnej rzeczywistości. Jest to tym istotniejsze, że kreacja autora 

pozostaje w gruncie rzeczy konglomeratem zapożyczeń, dobranych, by ilustro-

wać pewną tezę historiozofi czną za pomocą czytelnych odniesień do histo-

rii świata empirycznego i zapewnić tło dla rozgrywanych w różnej konwencji 

opowieści przygodowej. Gdyby nie stała obecność motywów fantastycznych, 

które nie budzą w bohaterach przerażenia (a więc reakcji będącej objawem 

„rozbicia porządku rzeczywistości”59), opowiadania o Conanie można by z po-

wodzeniem czytać jak teksty przygodowe niemieszczące się w gatunku miecza 

i czarów60. Wywiedziona, jak się zdaje, od lorda Dunsany’ego (za pośrednic-

twem Lovecraft a) maniera nadawania nazw własnych miejscom, bóstwom 

i osobom służy u Howarda przeciwnemu zgoła, niż u irlandzkiego marzyciela, 

celowi: odróżnia zmyślone krainy od ich pierwowzorów, pozwalając jedno-

cześnie bez nadmiernego intelektualnego wysiłku rozpoznać, do czego nawią-

zanie prowadzi.

Świat pozostaje w bezustannym kontakcie ze swoją przeszłością, również 

zapomnianą: największe zagrożenia, z którymi zmaga się bohater, i znakomita 

część fantastyki są zakorzenione w pradziejach. To oczywiste zapożyczenie Love-

craft owskie wzmacnia realizm opowiadania – redukuje umowność realiów, 

przypisując im wymiar nie tylko przestrzenny, ale i czasowy – jednak stawia 

czytelnika w specyfi cznej pozycji: oto obcuje z akcją osadzoną w umownych 

pradziejach, której elementem jest odkrywanie przeszłości jeszcze odleglejszej. 

Wrażenie „dawności” relacjonowanych wypadków zostaje w ten sposób nieja-

ko podwojone.

59 Zob. A. Zgorzelski, SF jako pojęcie systemu historycznoliterac kiego, op. cit.
60 Skądinąd porządkujący spuściznę Howarda pisarze, Lin Carter i L. Sprague de Camp, bez 

trudu przerobili na „Conany” kilkanaście tekstów osadzonych w rzeczywistości identyfi kowalnej 

z potoczną.
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Bohater Howarda jest samotnikiem obdarzonym nadludzkimi możliwoś-

ciami, który już to chroni swoją teraźniejszość przed inwazją przeszłości, już 

to koryguje niesprawiedliwości związane z nadużyciami władzy. Żadna z tych 

właściwości nie jest jednak wyeksponowana wprost: potęgę bohatera tłumaczy 

się na modłę racjonalistyczną, uwarunkowaniem środowiskowym, a jego funk-

cja obrońcy zostaje przysłonięta deklaratywnym egoizmem oraz splotami oko-

liczności, które prowadzą do konfrontacji niechętnego bohatera ze złym i nie-

znanym. Istotną właściwością Conana jest jego wyobcowanie, nigdy bowiem 

nie przeżywa on przygód w obrębie własnej kultury, pozostając nieodmiennie 

przybyszem, który pojawia się w miejscu akcji na skutek pretekstowych oko-

liczności i opuszcza je po rozwiązaniu fabuły. Pomimo barbarzyńskiego po-

chodzenia odznacza się mocnym kręgosłupem moralnym oraz anachronicz-

nym, demokratycznym światopoglądem, manifestowanym poprzez niechęć 

wobec władców oraz hierarchii religijnych. Ta ostatnia przeradza się nieomal 

w niechęć do religii w ogóle, zwykle jest ona bowiem narzędziem manipulacji, 

wykorzystywanym przez cynicznych kapłanów. Przeciwstawia im barbarzyńca 

etos samodzielności, mocny kompas etyczny oraz radość życia, z którego czer-

pie pełnymi garściami.

Struktury fabularne cyklu łączą konwencję literatury przygodowo-podróż-

niczej, westernu, opowieści grozy oraz powieści historycznej. Pierwszemu 

z tych komponentów zawdzięcza Conan egzotyczne scenerie, często orien-

talne lub afrykańskie, motyw nieustającej wędrówki oraz nadużywany wątek 

konieczności ratowania z opresji bezbronnej heroiny. Tradycja przygodowa 

dyktuje również tempo akcji opowiadań, zawsze szybkie i pełne zaskakują-

cych (w zamierzeniu) zwrotów. Wywodzą się z niej także role, które bohater 

zazwyczaj przyjmuje: szlachetnego złodzieja, kapitana piratów, podróżnika po 

Czarnym Lądzie czy najemnego żołnierza. Z powieścią tego rodzaju wiążą się 

też powracające motywy gigantycznych zwierząt i zagubionych skarbów daw-

nych cywilizacji61. Konwencja westernu ujawnia się w powracającym motywie 

obcego przybysza, który reguluje sytuację w miejscu, do którego przybywa, 

często mierząc się w tym celu ze skorumpowanymi przedstawicielami lokalnej 

władzy – tak dzieje się w opowiadaniach Dom pełen łotrów, Ludzie Czarnego 

Kręgu, Cienie w Zambouli czy Za Czarną Rzeką, gdzie element ten zostaje do-

datkowo podkreś lony poprzez wątek kolonizacji dzikiego pogranicza. Opo-

wieści niesamowitej zawdzięcza wreszcie cykl metodę obrazowania motywów 

fantastycznych, zazwyczaj niepokojących i wyjętych z rekwizytorium opowie-

ści grozy (jak czarnoksiężnicy, demony, pożeracze umarłych, tajemnicze ruiny, 

61 Upodobanie Howarda do węży strzegących klejnotów ukrytych w zagubionych ruinach, 

które w obrębie cyklu o Conanie realizuje się jako kult Seta, wydaje się nawiązywać wprost do 

Księgi dżungli R. Kiplinga.
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żywe trupy czy cała galeria potworności lovecraft owskich), oraz upodobanie 

do scen rozgrywających się w ciemności czy wątku tajemnicy z przeszłości 

nawiedzającej teraźniejszość. Ten ostatni wiąże się z wykorzystaniem sztafa-

żu powieści historycznej – rzecz dzieje się w umownej przeszłości, wśród ko-

jarzonych z nią powszechnie rekwizytów oraz czytelnych nawiązań. Howard 

nie jest jednak szczególnie przywiązany do historycznej wierności, a fi kcyjne 

realia pozwalają mu usprawiedliwiać anachronizmy, wprowadzone dla uatrak-

cyjnienia komponentu przygodowego.

Narracja opowiadań utrzymana jest w konwencji prostego realizmu, rozu-

mianego jako konieczność budowania racjonalnych łańcuchów przyczynowo-

-skutkowych oraz przywiązanie do formuły „domu o milionie okien” Henry’ego 

Jamesa62. Jest ona jednak pojmowana bardzo powierzchownie i narrator dba 

wprawdzie bardzo o to, by zawsze przedstawiać wydarzenia z perspektywy 

którejś postaci, miesza jednak swobodnie prezentację doświadczeń bohatera 

z własnymi opiniami, nie dbając jednocześnie ani o unikatowość spojrzenia 

(w gruncie rzeczy bohaterowie Howarda różnią się od siebie wyłącznie płcią, 

dzieląc na twardych mężczyzn i wystraszone kobiety), ani o wyraźny zamysł 

artystyczny. Pisarstwo to nosi również wyraźny rys podręcznikowy, zgodnie 

z amerykańską tradycją przekładając zawsze obrazowanie nad nazywanie, 

w myśl formuły „show, don’t tell”63.

Ta prosta formuła, która okazała się także receptą na sukces (w przeci-

wieństwie do Lovecraft a, Howard osiągnął za życia niebagatelną popularność 

i czerpał ze swej twórczości niemałe profi ty), zaciążyła na późniejszej powieści 

magii i miecza bardziej, niż to na pierwszy rzut oka widoczne, i zdecydowa-

nie poważniej, niż chcą tego apologeci fantasy, często wstydliwie zamiatający 

„barbarzyńską odmianę gatunku” pod dywan64. Pozwala też wyznaczyć miej-

sce, w którym fantasy ulokowała się pośród odmian literatury popularnej – 

wydaje się, że u swego zarania mieściła się pomiędzy literaturą awanturniczą 

62 „Dom literatury ma nie jedno, lecz milion okien – liczba możliwych okien nie może 

być na dobrą sprawę ustalona; każe z nich zostało lub może zostać wykute na jego szerokim 

froncie z potrzeby indywidualnej wizji i pod naporem indywidualnej woli. (…) Mają one tę 

właściwość, że przy każdym z nich stoi postać z parą oczu lub przynajmniej z lornetką, która 

stanowi jedyne w swoim rodzaju narzędzie obserwacji, pozwalające osobie, która go używa, 

uzyskać wrażenie różniące się od wszystkich innych”; H. James, Przedmowa do Portretu damy, 

[cyt. za:] H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, op. cit., s. 147.
63 Problem nazywania i opisywania w narracji jest jednym z pierwszoplanowych 

zagadnień amerykańskiej szkoły pisarstwa popularnego, wykształconego na serii almanachów 

i podręczników powstałych w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, zwykle opierając 

się na poglądach Henry’ego Jamesa. Ich zasadnicze tezy rekapituluje Henryk Markiewicz. Zob. 

ibidem, s. 223–233.
64 Zob. B. Attebery, Th e Fantasy Tradition in American Literature…, op. cit.; J.H. Timmerman, 

Other Worlds: the Fantasy Genre, op cit.; A. Gemra, Fantasy – mit na nowo opowiedziany?, 

„Literatura Ludowa” 1998, nr 2.
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i historyczną, korzystając z fantastyki, by uprawdopodobnić anachroniczne, 

skonstruowane z nawiązań realia wątkiem innego świata. Miejsce to zajmowa-

ła z czasem coraz silniej – a powrót zainteresowania gatunkami, którymi się 

żywiła (szczególnie powieści historycznej), przyczynił się do jej schyłku.

2.9

Cykl o Conanie cieszył się życiem czytelniczym właściwym innym opowiada-

niom przygodowym publikowanym na łamach prasy i szybko popadł w nie-

jakie zapomnienie. Z niebytu wydobyła go reedycja przygotowana w latach 

pięćdziesiątych XX wieku przez Lyona Sprague’a de Campa. Cztery pierwsze 

tomy wydane w latach 1950–1954 zawierały wszystkie opowiadania autorstwa 

Howarda, zarówno opublikowane za jego życia, jak i pozostawione w ręko-

pisie, oraz teksty przezeń rozpoczęte lub tylko naszkicowane i uzupełnione 

przez redaktorów. Prosta narracja Teksańczyka okazała się wdzięcznym obiek-

tem pastiszu, a cykl odniósł komercyjny sukces, nic więc dziwnego, że ośmie-

leni redaktorzy przygotowali w 1955 roku tom Tales of Conan, zawierający 

przygodowe opowiadania Howarda przerobione przez de Campa na modłę 

hyboryjską, oraz Th e Return of Conan (1957), pierwszą powieść o barbarzyń-

skim Cymeryjczyku, z którą Howard nie miał absolutnie nic wspólnego. W ten 

sposób bohater stał się niejako własnością publiczną, ofi arą niezliczonej licz-

by pastiszów, popełnianych przez entuzjastycznych epigonów oraz początku-

jących autorów fantasy, którzy następnie szli własną pisarską drogą. Wydany 

w całości w języku polskim cykl liczy siedemdziesiąt dwa tomy, z których tylko 

pierwsze dziewięć zawiera oryginalne teksty Howarda65 (uwzględniając szkice 

ukończone przez redaktorów). Opowiadania kontynuatorów pozostają zazwy-

czaj wierne Howardowskiej manierze łączenia konwencji grozy i przygodowej, 

nie naruszają też naszkicowanych w eseju Era Hyboryjska realiów, łagodzą na-

tomiast wątek determinizmu rasowego wraz z postępującym w kulturze popu-

larnej dyktatem politycznej poprawności. 

Prócz rozlicznych kontynuacji cykl Howarda zainspirował odmianę powie-

ści fantasy powielającą lub usiłującą reinterpretować conanowskie klisze. Ze 

względu na stabilny sztafaż oraz fabularne konwencje została szybko dostrze-

żona i wyodrębniona pod nazwą heroic fantasy, nadaną jej przez Lina Cartera 

i powtarzaną w kilku przewodnikach po literaturze fantastycznej66. Konkuren-

cyjnym terminem jest sword and sorcery, literatura magii i miecza, etykieta 

65 Seria ukazywała się w latach 1991–2000 nakładem wydawnictw ART, PiK oraz Amber.
66 Zob. M. Franklin, B. Meacham, B. Searles, A Reader’s Guide to Fantasy, New York 1982; 

A. Niewiadowski, Fantasy, op. cit.
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urobiona na wzór nazwy gatunku fi lmowego sword and sandals przez Fritza 

Leibera. O ile pierwszy termin ma w zamyśle podkreś lać kreację głównego bo-

hatera, przypominającego rzekomo antycznych herosów (Carter chętnie przy-

równuje kreacje Howarda do eposów homeryckich67), drugi – cokolwiek prze-

śmiewczy – eksponuje podstawowe rekwizyty kojarzone z konwencją. Żaden 

nie ma stabilnego znaczenia i trudno przyjąć je bez dyskusji, grzęzną bowiem 

w gąszczu rozlicznych taksonomii, tworzonych uporczywie przez krytyków 

amerykańskich, będąc w nich traktowane raczej dowolnie. Mocniejszą pozycję 

wydaje się mieć propozycja Leibera, którą posługują się miłośnicy howardow-

skich pastiszów, identyfi kując utwory ulubionego subgatunku68.

Początkowo utwory barbarzyńskiej fantasy powielały skrzętnie przepis 

Howarda wraz z jego intertekstualnym zapleczem. Powieścią tego rodzaju jest 

chociażby Czarnoksiężnik z Lemurii Lina Cartera (oraz dalsze tomy cyklu), 

noszący wszelkie znamiona howardowskiej stylizacji. Bohaterem powieści jest 

Th ongor, który w barbarzyństwie niczym nie różni się od Conana – odznacza 

się równie potężną posturą, imponującą grzywą i widowiskowymi umiejęt-

nościami, choć jego oczy płoną barwą złotą, a nie niebieską. Mierzy się on 

z hordą chciwych władzy, oszukańczych kapłanów oraz zdegenerowanych ary-

stokratów, broni prawa do tronu zwiewnej i bezbronnej kobiety, a wszystko 

to w scenerii atlantydzkiej, czy raczej lemuriańskiej, której egzotykę podkreś-

la dodatkowo obecność gigantycznych gadów. Te zresztą grają istotną rolę, 

osią fabularną jest bowiem konieczność powstrzymania rasy inteligentnych 

jaszczurów, która rzekomo wymarła przed wiekami, knuje jednak powrót 

i wytępienie ludzkiego rodzaju – stanowi więc rodzaj uczłowieczonego i udo-

mowionego za pomocą ustaleń paleontologii zagrożenia w typie Lovecraft a. 

Większość przygód osiłka wyraźnie nawiązuje do losów Conana: jest tu i pa-

stisz sceny zmagania z prehistorycznym gadem (jak w opowiadaniu Howar-

da Czerwone ćwieki), i spotkanie z sojusznikiem w niewoli u czarnoksiężnika 

(Szkarłatna cytadela), uwięziona królewna (Narodzi się wiedźma), rzeź niego-

dziwych kapłanów (Ludzie Czarnego Kręgu), a nawet zawiązanie akcji poprzez 

uwięzienie bohatera (Dom pełen łotrów). A jednak ta opublikowana w 1965 

roku powieść posiada cechy, które wyraźnie różnią ją od opowieści o Conanie.

Pozornie są one nieznaczące: ot, tytułowy czarnoksiężnik nie jest wrogiem, 

lecz sojusznikiem i mentorem barbarzyńcy. Tekst przetykany jest fi ngowany-

mi cytatami z rzekomych sag bohaterskich Lemurii. By pokonać wężowy lud, 

odtworzyć należy magiczny miecz, którym już raz sprowadzono nań zagładę 

– a jedyną osobą, która może nim władać jest Th ongor, wybraniec i następca 

67 Por. L. Carter, Wstęp, op. cit.
68 Miłośnicy sword and sorcery są chyba najbardziej – obok tzw. tolkienistów – odrębną 

grupą czytelników fantasy, tradycyjnie niechętną pisarstwu Tolkiena i jego naśladowców. 
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pradawnych herosów69. Wszystkie one świadczą o zupełnym uniezależnieniu 

realiów, w których rzecz się rozgrywa, od pozornego związku z rzeczywistoś-

cią empiryczną. Choć akcja dzieje się na jednym z zaginionych kontynentów 

(w dodatku tym, którego istnienie miało najsolidniejsze naukowe podstawy), 

dobór nazwy nie służy związaniu fabuły z okultystyczno-teozofi czną historią 

ludzkości lub ustanowieniu łącznika z tradycją pseudohistoryczną, stanowiąc 

raczej porozumiewawcze mrugnięcie do czytelnika. Lemuria jest tu po prostu 

legendarnym lądem wspomnianym w Erze Hyboryjskiej Howarda czy opowia-

daniach C.A. Smitha, znakiem przynależności gatunkowej, nie ma jednak nic 

wspólnego z pradziejami Ziemi. Zapowiadany tu i ówdzie kataklizm, który 

zniszczy kiedyś kontynent, to kolejny znak konwencji: miejsca akcji próżno 

szukać na mapach, a czasu w kronikach. 

Nie znaczy to jednak, że nie musi zostać uwiarygodnione, czemu służy 

korpus nazw własnych – obecnych również u Howarda – oraz pospolitych, 

nazywających rzeczy i czynności w świecie empirycznym nieobecne: jaszczur-

cze wierzchowce czy hierarchie władców. W tym względzie tekst Cartera przy-

pomina powieść E.R. Burroughsa Księżniczka Marsa, gdzie również egzotykę 

podkreś la się przez nazywanie fenomenów rzekomo nieobecnych w kulturze 

języka angielskiego zmyślonymi słowami70. Wiarygodność buduje dodatko-

wo sprawiająca wrażenie szczegółowej historia kontynentu, relacjonowana 

zarówno ustami mentora – czarnoksiężnika, jak i za pomocą rozsianych tu 

i ówdzie fragmentów fi kcyjnych sag, opisujących dokonania niegdysiejszych 

bohaterów. Relacja teraźniejszości z przeszłością, owo złowrogie „tchnienie 

historii”, stanowiąca jeden z fundamentów fabuł Howarda, zostaje dodatkowo 

wzmocniona na modłę Tolkienowską: uzupełnia je wątek epicki, realizowany 

w postaci konieczności odrodzenia bohatera i jego legendarnego oręża.

Zupełna niezależność świata powieści od rzeczywistości historycznej 

(choćby i pseudo-) pozwala znacznie obfi ciej szafować fantastyką. W cyklu 

Howarda wątki fantastyczne tkwią po trosze w tradycji grozy i choć ich obec-

ność nie zagraża porządkowi świata, otacza je aura złowrogiej niesamowito-

ści. U Cartera stanowią już zjawisko jeśli nie pospolite, to przynajmniej cał-

kowicie akceptowalne: bohater przemierza przestworza na pokładzie latającej 

łodzi, towarzystwo czarnoksiężnika okazuje się dobroczynne, a jedyną ostoją 

w walce z posługującymi się podstępną magią gadzimi władcami jest magicz-

ny miecz. Zachowana zostaje przy tym Lovecraft owska maniera wiązania ma-

gii z porządkiem racjonalnym: latająca łódź wykonana jest z metalu lżejszego 

69 Wszystkie te tropy prowadzą oczywiście do Władcy Pierścieni i świadczą o amalgamatyzacji 

tradycji howardowskiej z dziełem Tolkiena, której rezultatem będzie prototypowa postać 

gatunku (omówię ją w dalszych rozdziałach).
70 Związek ten nie jest zgoła przypadkowy – autor wyznaje we wstępie, że akcja utworu 

miała pierwotnie rozgrywać się na obcej planecie, jak u Burroughsa.
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od powietrza (sic!), a moce czarnoksiężnika po trosze są cudowne, po trosze 

naukowe. Rzecz jasna, całość nie ma pretensji scientystycznych, a dobór wy-

jaśnień jest równie jak u Howarda niespójny – nic nie tłumaczy jawnie magicz-

nych właściwości miecza Th ongora.

Równie eklektyczna w tym zakresie jest proza innego Howardowskiego 

epigona, Karla Edwarda Wagnera, który w opublikowanej w 1970 roku po-

wieści Pajęczyna ciemności71 i dalszych, podejmuje próbę powrotu do korzeni 

gatunku poprzez ponowne wprowadzenie do schematycznej powieści z gatun-

ku miecza i czarów wątków zaczerpniętych z prozy Samotnika z Providence. 

Rzecz dzieje się w fi kcyjnych realiach, których nawet nazwa nie łączy już z hi-

storią świata empirycznego (choć wciąż pozostają czytelne do niej nawiązania 

– w tym wypadku estetyka wyspiarskiego imperium, jawnie inspirowana pop-

kulturowym obrazem antycznego Rzymu), i prezentuje Lovecraft owską wizję 

historii, pełną starszych, przybyłych z kosmosu ras, które tyle mają wspólnego 

z człowiekiem, iż planują go zniszczyć (odchodzi zatem od obecnej u Carte-

ra wizji alternatywnej gałęzi ewolucji). Intryga układa się wedle znanych pra-

wideł: jest i uwięziona, gotowa do uratowania księżniczka, i waleczny książę, 

złowroga, kolaborująca z demonami kapłanka oraz zdeprawowany władca im-

perium. 

Wagner nie czyni jednak bohaterem żadnego z nich – jego protagonista 

to amalgamat barbarzyńskiego Conana i przebiegłego czarnoksiężnika, nie-

śmiertelny łotr pozbawiony sumienia i nieskrępowany człowieczą moralnoś-

cią (znów zatem powraca topos nietzscheański). Kane72 wiąże się początkowo 

– wietrząc w tym dobry interes – z negatywną stroną konfl iktu: dzięki swym 

niesamowitym zdolnościom przywódczym i talentom militarnym nieomal 

przyczynia się do triumfu zdeprawowanej kapłanki i sprzymierzonych z nią 

podmorskich istot, przywodzących na myśl ośmiornice (to wyraźny ukłon 

w stronę Lovecraft owskiego Cthulhu). Zdradzony bez sentymentów zmienia 

jednak stronę, odwracając losy wojny. Rezultatem okazuje się niemal całko-

wite zniszczenie obydwu walczących cywilizacji. Całość zostaje uzupełniona 

o iście grecki wątek, gdy okaleczona czarownica przenosi swoją duszę w ciało 

pięknej księżniczki (to kolejny cytat z Lovecraft a, tym razem z opowiadania 

Coś na progu), właściwa królewna – uwięziona w korpusie czarownicy – ginie 

z ręki ukochanego, ten przebija się mieczem, a triumfującą wiedźmę do zguby 

doprowadza Kane, który zostaje samotnym triumfatorem wśród zgliszczy.

Powieść wydaje się zatem realizować postulaty Howarda, kreując amoral-

nego, egoistycznego bohatera, który sieje śmierć i zniszczenie, nie krępują go 

71 K.E. Wagner, Pajęczyna ciemności, przeł. D. Żywno, Poznań 1991.
72 Czyli, rzecz jasna, Kain – polski tłumacz z niewiadomych powodów pozostawił jednak 

angielską wersję imienia bohatera.
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bowiem reguły cywilizowanego świata. Interpretację tę zakłócają jednak trzy 

kwestie. Po pierwsze, brak w Pajęczynie ciemności wątku antyreligijnego czy 

antycywilizacyjnego, który korespondowałby z myślą nietzscheańską. Ow-

szem, bohater jest niewątpliwym nadczłowiekiem, zawdzięcza jednak swą po-

tęgę i wolę mocy nieśmiertelności, co nie przekłada się na próbę historiozofi i. 

Nie brak zresztą w tekście postaci o równie dużym potencjale, rekrutujących 

się z rozmaitych kultur i stanów społecznych – jeżeli Kane odnosi nad nimi 

zwycięstwo, to nie dzięki pierwotnej dzikości, ale raczej przewadze doświad-

czenia i wyrafi nowania. Jest więc bohater swoistym odwróceniem Conana, 

choć spełnia postulaty stawiane wobec toposu barbarzyńcy: odznacza się po-

tężną sylwetką, wielką siłą oraz wytrzymałością, jego oczy lśnią jednocześnie 

przenikliwie i blaskiem nieujarzmionej brutalności, pozostaje też wiecznie wy-

obcowany. Jego amoralność stępi się zresztą z czasem: w kolejnych częściach 

cyklu73 Kane, choć deklaratywnie wciąż egoistyczny, staje się coraz bardziej 

dobroduszny, ratując z opresji dzieci i księżniczki oraz honorowo dotrzymując 

danego słowa. 

Zachowana zostaje natomiast potrzeba tłumaczenia nadzwyczajnych prze-

wag bohatera, choć znów ulega modyfi kacji. Kane nie jest produktem kultu-

rowego determinizmu ani wybrańcem przeznaczenia – swoją wyjątkowość 

zawdzięcza ciążącej na nim klątwie nieśmiertelności. Jest bowiem, jak na Ka-

ina przystało, pierwszym zbrodniarzem, który – ze szlachetnych rzecz jasna 

pobudek – obraził demiurga i skazany został na wieczną tułaczkę. Obecność 

tego biblijnego nawiązania jest cokolwiek zaskakująca, zważywszy, że świat po-

wieści nie usiłuje w żaden sposób korespondować ani z historią rzeczywistości 

empirycznej, ani z topiką judeochrześcijańską. Nadto wprowadza charakte-

rystyczną dla opowieści magii i miecza dwoistość motywacji elementu fanta-

stycznego – z jednej strony mamy znów do czynienia z opowieścią pseudo love-

craft owską, gdzie rolę demiurgów i bóstw pełnią kosmici z dawnych eonów 

(mieszkańcy podmorskich głębin, czy tytułowy Krwawnik z drugiej części 

cyklu). Z drugiej jakby mimochodem wprowadzony zostaje wątek metafi zycz-

ny: zazdrosny, skretyniały stwórca, który przeklął Kane’a, a następnie stracił 

zainteresowanie światem i porzucił go na pastwę losu. Z czasem rozdwojenie 

będzie się pogłębiać: Krwawnik zostanie pokonany dzięki mocy bogini księ-

życa, która nie mieści się w ogóle w monoteistycznej koncepcji wywiedzionej 

z biblijnego nawiązania, a Kane handryczył się będzie z władcą piekła.

Cykl nie zachowuje porządku chronologicznego, chętnie wykorzystując 

potencjał fabularny nieśmiertelnego bohatera: kolejne teksty rozgrywają się 

w różnych epokach świata, a Kane raz jest wagabundą, innym znów razem 

73 Krwawnik, Wichry nocy, Cień anioła śmierci, Mroczna krucjata.
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czarnoksiężnikiem74. Zazwyczaj bohater jest w nich kreatorem historii, spraw-

cą wielkich wydarzeń i intrygantem, który manipuluje całymi królestwami, 

by dzieje potoczyły się po jego myśli. Świat pozostaje więc w równym stopniu 

nasycony historią, choć – przewrotnie – nie stoi za nią siła procesu ani sens 

epicki, lecz wola jednego człowieka, co nadaje jej rys konspiracjonistyczny. 

Nietknięty pozostaje za to wątek pradziejów, które pozostają dla Kane’a równie 

niedostępne jak dla jego rozlicznych barbarzyńskich analogonów, z Conanem 

na czele. Choć jest pierwszym człowiekiem, bohater mierzy się co rusz z zagro-

żeniami z przeszłości starszej niż rodzaj ludzki i zwykle wyprawia je tam, skąd 

przyszły – w otchłań zapomnienia.

Nieco inaczej topos barbarzyńcy reinterpretuje David Gemmell w wydanej 

w 1984 roku Legendzie75. Akcja powieści znów została osadzona w pełni auto-

nomicznym „świecie wtórnym”, który zgodnie z obwiązującą manierą skon-

struowany jest z nawiązań historyczno-literac kich – w tym wypadku sytuacji 

zagrożenia najazdem stepowych koczowników, których wódz zdaje się konta-

minacją Attyli i Czyngis-chana76, na quasi-średniowieczne królestwo oraz he-

roicznej obrony przed inwazją, jawnie inspirowanej oblężeniem misji Alamo 

w czasie wojny teksańsko-meksykańskiej z lat 1835–1836. Nawiązanie to ma 

daleko idące konsekwencje, lokuje bowiem mocarnego barbarzyńcę – Drus-

sa – w pozycji amerykańskiego pioniera, Davida Crocketta, podkreś lając tym 

samym westernowy komponent tej odmiany powieści fantasy.

Kreacja bohatera jest o tyle szczególna, iż jest on poszukującym chwalebnej 

śmierci starcem, którego wyprzedza nieśmiertelna chwała jego czynów z lat 

młodzieńczych. Reputacją z pewnością dorównuje Conanowi, od lat pędzi 

jednak pustelnicze życie wśród niedostępnych gór, hołdując obowiązkowemu 

komponentowi wyobcowania. Jego wykluczenie ma jednak wyłącznie charak-

ter fi zyczny, wbrew regułom gatunku Druss jest bowiem stale obecny w kul-

turze jako żyjąca legenda – i gdy powraca, by dołączyć do obrońców twierdzy 

Dros Delnoch, przyjęty zostaje niczym ludowy bohater. A jednak pozostaje 

osamotniony i zmaga się z cywilizacyjnymi pętami, tym razem – przewrot-

nie – realizowanymi jako reputacja, której mimo zaawansowanego wieku musi 

sprostać. Powszechnie podziwiany barbarzyńca pozostaje wyrzutkiem sym-

bolicznym, skoro legenda przypisuje mu właściwości nadczłowieka, wyraźnie 

wyodrębnionego ze społeczności, oraz faktycznym, opinia buduje bowiem 

74 Co ciekawe, w tym wypadku opowiadanie (Odpływająca fala z tomu Wichry nocy) jest 

parodią fabuł Howarda: pojawia się w nim dzielny barbarzyńca, który próbuje oswobodzić 

piękną dziewczyną z niewoli czarnoksiężnika-Kane’a.
75 Wydanie polskie: D. Gemmell, Legenda, przeł. B. Kamińska, Z.A. Królicki, Poznań 1996.
76 Choć fi nał powieści przypomina historię mongolskiej inwazji na Europę, imię stepowego 

wodza, Ulryk, dodaje komponent germański, właściwszy dla obecnego w epice staroniemieckiej 

Attyli, będącego wszak bohaterem końcowych partii sagi rodu Wölsungów.
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dystans pomiędzy nim a pozostałymi obrońcami. I to właśnie ten dystans 

Druss musi zredukować, by skutecznie stanąć na czele obrońców, motywując 

ich do bohaterskiej walki.

Legenda nie traktuje jednak ani o konieczności powrotu do społeczeństwa, 

ani pozorności czy szkodliwości nadczłowieczeństwa. Przeciwnie, by wiekowy 

barbarzyńca mógł dokonać swego ostatniego wyczynu, nie może zejść z pie-

destału legendarnego bohatera, więc sam ten wizerunek pieczołowicie pie-

lęgnuje. To jego towarzysze broni osiągnąć muszą tę samą legendarną jakość, 

przekraczając własne ograniczenia i zdobywając się na bohaterstwo. Nie jest 

to jednak sądzone wszystkim, a powieść omija motyw heroicznego potencjału 

drzemiącego w zwykłych ludziach, przeplatając wątek starego bohatera histo-

rią młodego, niechętnego wojownika, równie wyobcowanego jak Druss. Choć 

w twierdzy przebywa na skutek splotu okoliczności, to właśnie jego zadaniem 

jest zdobycie w boju rozgłosu, dzięki któremu stanie się wodzem oraz strażni-

kiem historii po śmierci barbarzyńcy. Zasadniczy wątek dotyczy zatem sztafety 

pokoleń: by dzieje mogły się toczyć poprawnie, na ich straży stać musi zawsze 

opromieniony nimbem nadczłowieczeństwa bohater.

By czytelnik nie miał wątpliwości, że stawką fabuły jest bieg historii, młode-

mu bohaterowi towarzyszą mnisi z ezoterycznego zakonu, który temu właśnie 

zadaniu się poświęca – jego członkowie śledzą zwiastuny wydarzeń i opuszcza-

ją swoją samotnię, gdy wymagane jest wyprostowanie biegu dziejów. Pilnują 

przy tym dyskretnie, by herosi wypełnili swoje przeznaczenie i, wywierając 

subtelne naciski, dbają, by właściwy, skorelowany z postacią bohatera, kurs hi-

storii został zachowany pomimo wysiłków zwyczajnych ludzi. Dzieje, których 

mnisi strzegą, są najwyraźniej rodzajem uniwersalnego prawa, a nie sumą po-

jedynczych zdarzeń i ludzkich wyborów – można zredukować je do biografi i 

kolejnych bohaterów, którymi w powieści są zarówno Druss, jak i wyrastający 

na herosa Rek, skądinąd przejmujący dziedzictwo trzeciego, dawno zmarłego, 

lecz równie bohaterskiego strażnika dziejów, zwanego Księciem z Brązu. Kon-

statacja ta uzupełniona zostaje o wymiar spiskowy, za narracyjnym sukcesem 

herosów stoją bowiem tajemniczy, wyobcowani mędrcy, z ukrycia manipulu-

jący przebiegiem zdarzeń.

Prócz wizji historii niewiele jest w Legendzie motywów fantastycznych, 

a z rzadka obecna magia nie szuka racjonalnego uzasadnienia: za wytłuma-

czenie wystarcza związanie jej ze stanem kapłańskim, gdyż czarami posługu-

ją się mnisi-strażnicy przeznaczenia oraz szamani na usługach wodza Ulry-

ka. W porównaniu z omówionymi wyżej przykładami tej odmiany literatury 

fantasy, fantastyka ma znacznie mniejsze znaczenie, służy przede wszystkim 

spotęgowaniu dramatyzmu oblężenia oraz objaśnieniu relacji pomiędzy wy-

brańcami a historią, dostarczając prócz tego wyłącznie pretekstu dla banal-

nego happy endu. Gemmell odstępuje od maniery postlovecraft owskiej i nie 
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zapewnia racjonalistycznych wyjaśnień, co nie oznacza, że rezygnuje z poetyki 

realistycznej w prezentowaniu wątków fantastycznych. Magia nie jest wpraw-

dzie rodzajem procesu fi zycznego, związanego z zastosowaniem niewyobra-

żalnie zaawansowanej technologii (jak rzecz się miała u Wagnera i Cartera), 

ma jednak wyraźne miejsce w porządku świata, będąc korelatem poprawności 

procesu historycznego, wydającego się w Legendzie siłą nadrzędną. Nie deter-

minuje jednak przebiegu akcji i wydaje się służyć przede wszystkim za ozdob-

nik, upewniający czytelnika, iż obcuje z powieścią fantasy.

Choć trzy powyższe realizacje wyraźnie się od siebie różnią, analiza pozwa-

la wyodrębnić, które komponenty propozycji Howarda przeniknęły na stałe do 

gatunkowego kanonu. Być może najbardziej oczywisty jest sztafaż antycz ny, 

wyraźnie rozdzielający subgatunek barbarzyński od fantasy posttolkienow-

skiej, operującej estetyką bliższą romansowi rycerskiemu. Jego elementem 

są zarówno kanoniczne rekwizyty, jak i korpus tekstów historycznych oraz 

literac kich, do których prowadzą nawiązania stosowane w konstrukcji świata 

przedstawionego. Mocno obecny wątek zagrożenia z zamierzchłej przeszło-

ści, inspirowany prozą Lovecraft a, wydaje się mniej niezbędny – pomimo jego 

braku Legenda Gemmella identyfi kowana jest jako element fantasy barbarzyń-

skiej – choć z pewnością wzmacnia komponent przygodowy. Konsekwentnie 

zachowana zostaje natomiast konieczność prezentowania procesu dziejowego, 

podporządkowanego myśli przewodniej: ewolucyjny determinizm Howarda 

zostaje wprawdzie zastąpiony koniecznością epicką u Cartera oraz wynikiem 

działania bohatera u Wagnera i Gemmella, jednak sam wątek jest obecny we 

wszystkich pozycjach.

Subgatunek konserwuje pieczołowicie topos barbarzyńskiego bohatera, 

zachowując najważniejsze cechy Conana, nawet gdy próbuje poddać rzecz 

reinterpretacji. Kolejne teksty przejmują z jednej strony najbardziej powierz-

chowne właściwości herosa – siłę fi zyczną, posturę i samodzielność – z drugiej 

natomiast pieczołowicie zachowują właściwość najmniej rzucającą się w oczy, 

czyli wyobcowanie z kultury, w której postać się obraca. Nadludzkie możli-

wości protagonisty są objaśniane w porządku zgodnym z przyjętą wizją pro-

cesu historycznego, obowiązującą we wtórnym świecie: Howard odwołuje się 

do barbarzyństwa, Carter i Gemmell stawiają na przeznaczenie eksponowane 

wprost lub zawoalowane, Wagner natomiast proponuje ponure nawiązanie 

biblijne, umocowane w niespójnej kosmogonii powieściowego uniwersum. 

Fantastyka pełni od początku rolę ozdobnika, który pozwala czytelnikowi zi-

dentyfi kować przynależność gatunkową tekstu i nie pomylić go z powieścią 

historyczno-przygodową.

Osadzenie akcji w fi kcyjnych realiach okazuje się mieć jedną jeszcze kon-

sekwencję: pielęgnowanie romantycznej wizji historii jako siły napędzanej 

działaniami jednostek wybitnych – jest zatem lekcją szkolnego heglizmu. 
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Barbarzyńscy bohaterowie, przybysze spoza obszaru, na który historia bezpo-

średnio oddziałuje, zdolni są kierować jej przebiegiem, na dodatek przeobra-

żając ją w pojedynkę. Podporządkowani konwencji powieści przygodowej, 

stają się przy tym obrońcami sprawiedliwości, a ich działania nadają biegowi 

dziejów kurs korzystny, a więc oczekiwany przez czytelnika (nawet Kane, ar-

cyspiskowiec, okazuje się zwykle agentem ładu). Choć ich moc ma charakter 

szalenie elitarny, niedostępny nikomu innemu, stoją po stronie demokratycz-

nego egalitaryzmu, zazwyczaj mocując się z tyranami i hierarchami. Warto 

zwrócić przy tym uwagę, że autorskie realia pozwalają nadać tego rodzaju wi-

zji historiozofi cznej charakter absolutny: oto świat jest przedmiotem działania 

temporalnej siły, której podmiotem okazuje się barbarzyński bohater nieuwa-

runkowany ani społecznie, ani kulturowo, ani ekonomicznie.

2.10

Ten dość szczupły konglomerat motywów oraz wierność specyfi cznej myśli 

przewodniej prowadzą do wyraźnej schematyzacji barbarzyńskiej fantasy – 

tym mocniejszej, że oczekiwanej przez popularnego czytelnika, rozmiłowanego 

w historiach, które już zna. Co znamienne, powtarzalność i jałowość produkcji 

literac kiej tego rodzaju została obnażona stosunkowo wcześnie, w ironicznym 

cyklu przygód Fafryda i Szarego Kocura autorstwa ojca terminu sword and sor-

cery, Fritza Leibera. Powstający na przestrzeni półwiecza korpus tekstów ma 

znaczenie szczególne, z jednej bowiem strony składa się z kpiarskich pastiszów 

konwencji miecza i czarów, z drugiej natomiast okazał się źródłem motywów 

niemal tak mocnym jak opowiadania o Conanie, inspirując, jak się wydaje, 

ostatnie pokolenie autorów fantasy.

Idąc w ślady Howarda, kreuje Leiber na potrzeby awanturniczych wyczy-

nów dwójki swoich bohaterów autorską czasoprzestrzeń złożoną z historycz-

nych nawiązań, a jednocześnie sam je demaskuje, włączając do cyklu tekst roz-

grywający się w realiach rozpoznawalnych jako historyczne. O ile zatem akcja 

niemal wszystkich opowiadań rozgrywa się w świecie o nazwie Nehwon, no-

wela Gambit adepta rozpoczyna się w antycznym Tyrze – i prowadzi tych sa-

mych bohaterów przez pustkowia Bliskiego Wschodu w bliżej niesprecyzowa-

nych czasach antycznych. Poza tym jednak tekst ten realizuje model opowieści 

magii i miecza, których jest w nim zgoła pod dostatkiem: mimo ironicznego 

głosu narratora zachowuje poetykę realistyczną, przynajmniej jeden z boha-

terów jest barbarzyńskim przybyszem z obcego kręgu kulturowego, pojawiają 

się też niegodziwi czarnoksiężnicy i uwodzicielskie księżniczki. W ramy opo-

wieści przygodowej wmontowana jest jednak druga historia, relacjonowana 
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przez bohaterkę i jawnie nawiązująca formułą do konwencji greckiego roman-

su prób77. Sposób wtrącenia opowieści, okoliczności jej snucia (podróż przez 

skaliste pustkowia o złej sławie) oraz genealogiczno-anagnoretyczny charak-

ter, który rzuca nowe światło na tajemnicze wydarzenia poprzedzające objaś-

nienie, kierują z kolei czytelnika w stronę Rękopisu znalezionego w Saragossie.

Nowelka wyraźnie obnaża pretekstowość realiów, z taką pieczołowitością 

konstruowanych przez autorów powieści miecza i czarów, demaskując podsta-

wową ich metodę, polegającą na pseudonimowaniu znanych skądinąd moty-

wów. Podważa też postulat o oryginalności howardowskiego gatunku, wska-

zując na przynajmniej dwa źródła opowieści fantastycznej. Nadto, gdy w fi nale 

bohaterowie wahają się, do którego miasta powinni powrócić – historycznego 

czy zmyślonego – w ogóle anuluje różnicę pomiędzy światem wtórnym a krea-

cją rzekomo realistyczną, osadzoną w realiach świata empirycznego. Obydwie 

są przecież równie fi kcjonalne: „»Misja spełniona« orzekł Kocur. »Wracam do 

Tyru«. »A ja do bramy Ninga i do Lankmaru. Hej, a może to mi się tylko przy-

śniło?« Kocur wzruszył ramionami. »Skąd wiesz, że Tyr to nie sen? Lankmar 

też mi odpowiada«”78.

Świat wtórny, w którym leży fi kcyjne miasto Lankmar, nazywa się Nehwon, 

anagram słów „No when” („Nigdy”), nawiązując w ten sposób do anglosaskiej 

tradycji nadawania nazw tego rodzaju krainom tworzonym na potrzeby satyry 

społecznej czy politycznej w typie swift owskim79. Nazwa ta podkreś la jedno-

cześnie temporalną dowolność czy podatność na anachronizmy, tak charakte-

rystyczną dla tekstów Howarda. Ironię potęguje fakt, że Nehwon jest światem 

przenicowanym: o ile prości ludzie wierzą, że jest płaski, uczeni ustalili, iż jest 

w gruncie rzeczy wklęsły – ma kształt sfery, gdzie lądy i morza znajdują się 

po stronie wewnętrznej. W opowiadaniu W pułapce na Morzu Gwiazd boha-

terowie dowodzą tej koncepcji empirycznie, żeglując po oceanie, w którym 

zatopiono widoczne na lankmarskim niebie gwiazdy – a więc, w gruncie rze-

czy, po nieboskłonie. Prócz tej osobliwości świat zachowuje jednak wszyst-

kie zasady wykreślone przez Howarda w Erze Hyboryjskiej – zamieszkują go 

barbarzyńskie ludy, jawnie stylizowane na popkulturowy obraz cywilizacji hi-

storycznych: stepowi Mingole, barbarzyńcy z Północy nawiązujący do kultury 

wikingów czy czarnoskórzy Kleszyci bezustannie napierają na ośrodki deka-

denckiej cywilizacji.

77 Rekapituluje ją M. Bachtin, Czas i przestrzeń w powieści [w:] idem, Problemy literatury 

i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.
78 F. Leiber, Gambit adepta [w:] idem, Przez mgły i morza, przeł. D. Kopociński, Olsztyn 

2004, s. 183.
79 Na przykład News from Nowhere Williama Morrisa czy Erewhon Samuela Butlera. Podobną 

manierą posługuje się J.M. Barrie, nazywając wyspę Piotrusia Pana Neverland (Nibylandią).
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Kpina sięga dalej: ustaliwszy fundamentalną fi kcyjność światów literac kich, 

Leiber mnoży je wedle upodobania, sugerując, że bohaterowie trafi ć mogą do 

dowolnie ukonstytuowanej rzeczywistości, gdzie rodzą się najrozmaitsze cu-

dactwa, jak ujarzmiający dwugłowe smoki Niemiec (Oblężenie Lankmaru), 

czy złowrogi sklepik z niebezpiecznymi ideami, którymi łatwo się zarazić 

(Sklep pełen dziwów). Muliwersum – ironiczny odpowiednik uniwersum, jest 

w gruncie rzeczy zbiorowiskiem realiów fi kcyjnych, które, jak poucza Leiber, 

dają się dowolnie kontaminować, a iluzja spójności jest wyłącznie efektem po-

prawnie prowadzonej narracji.

Para bohaterów, Fafryd i Szary Kocur, zbudowana jest wedle zasady iro-

nicznego kontrastu: zwalisty barbarzyńca z Północy prowadza się z drobnym, 

przebiegłym łotrzykiem z Południa. Obydwaj, wedle znanej formuły, przy-

chodzą z zewnątrz, schemat bohatera-wyrzutka zostaje jednak odwrócony. 

Ojczyzn bohaterów nie spowija mgła tajemnicy i czytelnik dowiaduje się ze 

szczegółami, jakie okoliczności wygnały obydwu zawadiaków z domowych 

pieleszy – oraz że obydwaj zostali rugowani ze swojej społeczności. Fafryd, 

barbarzyńca, jest nadto obciążony heroicznym dziedzictwem swojego ojca, bę-

dącego epickim bohaterem à rebours – zamiast sięgać po mistyczne moce czy 

wykradać bogom ogień, Nalgorn Mitoburca trudnił się obalaniem fałszywych 

przepowiedni i naruszaniem tradycyjnych tabu. Obydwaj protagoniści są wy-

kluczeni ze swoich ojczystych społeczności również symbolicznie (znajdują się 

na wygnaniu), są też obcy w Lankmarze – miasto staje się jednak ich domem, 

w którym pomimo konfl iktów z lokalnymi hierarchami szybko się zakorze-

niają. Choć w części opowiadań przemierzają rozległe pustkowia i egzotyczne 

krainy, w przeciwieństwie do licznych herosów barbarzyńskiej fantasy rezydu-

ją na stałe w tawernie Pod Srebrnym Węgorzem.

Przeciwstawienie zdrowego barbarzyństwa dekadenckiej cywilizacji, fun-

dament koncepcji Howarda, podane zostaje w wątpliwość poprzez zestawienie 

dwóch bohaterów: krzepkiego dzikusa i dekadenckiego mieszczucha, którzy 

– choć często skłóceni – wyznają te same fundamentalne wartości, ogranicza-

jące się do zaspokajania popędów, poszukiwania ekscytujących wyzwań oraz 

okazji do nabicia kiesy. W przeciwieństwie do Conana, instynktownie rozróż-

niającego dobro od zła, Fafryd i Szary Kocur są faktycznie amoralni i egoi-

styczni, wykorzystując swe możliwości – zgodnie z konwencją, niebagatelne 

– wyłącznie w celach partykularnych. Nawet gdy ich ukochane miasto znajdzie 

się w śmiertelnym niebezpieczeństwie (Oblężenie Lankmaru), Kocur szukał 

będzie wyłącznie okazji do popisania się bohaterstwem i poprawienia swojej 

reputacji, Fafryd natomiast, barbarzyńca tkliwy i czułostkowy, zrobi, co mu 

serce dyktuje. Konsekwencją lekceważenia praw boskich i ludzkich okazuje się 

bowiem moralny nihilizm, a brak akceptacji dla krępujących reguł etyki pro-

wadzi nie do wierności pierwotnym, wpisanym w struktury świata zasadom, 
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lecz ku emocjonalnej pustyni. Podobnie jak Conan, bohaterowie uganiają 

się za skarbami i uwodzą kobiety, w kolejnych tekstach coraz wyraźniej czu-

ją jednak emocjonalne niespełnienie. Z czasem zaczynają ich prześladować 

demony przeszłości – porzucone kochanki i niespełnione obietnice – będące 

rezultatem hulaszczego trybu życia, parodiującego zwyczaje literac kich barba-

rzyńców. Ironia Leibera staje się gorzka: wiecznie uganiający się za przygodą 

bohaterowie u progu starości przesiadują w tej samej tawernie, z żalem rozpa-

miętując niegdysiejsze perypetie i zbyt późno szukając sensu życia.

Fabuły opowiadań i nowel Leibera parodiują wątki Howarda i Lovecraft a, 

poddając je krytycznej ocenie. Bohaterowie często wikłają się w dziwaczne ro-

manse z rzekomymi dziewicami w opresji – to wątek chętnie eksploatowany 

przez twórcę Conana – w efekcie jednak prawie zawsze okazują się marionet-

kami w rękach śmiałych manipulatorek. Gdy przypadkowo odkrywają ruiny 

prastarych cywilizacji (w opowiadaniu Zatopiony ląd, parodii sławnego Zewu 

Cthulhu Lovecraft a), nie czekają na konfrontację z pradawnym złem z począt-

ku czasu i rozsądnie biorą nogi za pas. Kiedy odnajdują mapę prowadzącą do 

skarbu, okazuje się, że wiedzie ona w pułapkę zastawioną na chciwych awan-

turników (Klejnoty w lesie). Wikłając się w zmagania książąt dekadenckiej, za-

mieszkującej podziemne miasto kultury (we Władcach Kuarmalu, czerpiących 

z Howardowskich Czerwonych ćwieków), zostają przechytrzeni i wykorzystani 

przez szczwanego króla i nieświadomie przyczyniają się do utrzymania status 

quo, jakby na przekór wiecznemu rewolucjonizmowi Conana.

Świat Nehwonu okazuje się bowiem odporny na bohaterskie wyczyny 

Fafryda i Szarego Kocura, choć teoretycznie służą oni tajemnym mistrzom 

historii, czarnoksiężnikom o imionach Szylba i Ningobel. Zwaśnieni mago-

wie, samozwańczy opiekunowie protagonistów, pełnią rzekomo rolę metafi -

zycznych reżyserów i kreatorów światowych zdarzeń. Ich kompetencje w tym 

względzie zostają jednak wprost zakwestionowane: rzekomi władcy dziejów 

z trudem kierują poczynaniami Fafryda i Kocura, używając ich najczęściej, 

by wzajemnie niweczyć swoje plany. Zdarzenia o globalnym znaczeniu, jak 

najazd szczurów na miasto Lankmar, pozostają całkowicie poza ich kontrolą, 

choć próbują przypisywać sobie wpływ na bieg wypadków. W gruncie rzeczy 

są parą zwaśnionych hochsztaplerów, których możliwości ograniczają się do 

mydlenia oczu i okazjonalnej, nieszczególnie efektywnej pomocy bohaterom. 

Świat Leibera okazuje się zbyt rozległy i złożony, by jakiekolwiek indywiduum 

zdołało odcisnąć na nim trwałe piętno.

Z koncepcją tą rozprawia się Leiber ostatecznie w błyskotliwym opowia-

daniu Ciężkie czasy w Lankmarze, kpiąc przy tym z Howardowskiego toposu 

chciwego, żądnego władzy kapłana. Takich jest, rzecz jasna, w Lankmarze peł-

no – ba, wszyscy przesiadują na tej samej ulicy, bezwstydnie nagabując prze-

chodniów do oddawania czci ich boskiemu patronowi. Delikatną równowagę 



110  

kapłańskiego mikroświata zaburza Fafryd, który z nudów zostaje akolitą naj-

mniej poważanego spośród bóstw i dzięki talentom barbarzyńskiego skalda 

z dnia na dzień przysparza mu wyznawców. Całość utrzymana jest całkowicie 

w tonacji buff o: fałszywe i przypadkowe objawienia oraz osobista charyzma 

barbarzyńcy wystarczają, by rozpędzić koterię niegodziwych kapłanów i wy-

nieść fanatycznego, lecz uczciwego proroka do szczytów popularności. Kiedy 

jednak miasto ogarnia religijny fanatyzm, do akcji wkracza Szary Kocur, usi-

łujący w imieniu lokalnej społeczności przestępczej wydusić od Fafryda i jego 

towarzysza-kapłana haracz. Przyziemne interesy półświatka uniemożliwiają 

religijną reformę, choć jednocześnie fanatyzm wyznawców Iszka, Fafrydowe-

go boga, powoduje upadek przywódcy szajki. Zamieszanie w mikroświecie 

Lankmaru szybko się jednak uspokaja i mimo wysiłków bohaterów sytuacja 

powraca do punktu wyjścia: podziemie przestępcze znów rośnie w siłę, na 

miejsce obalonego gangstera pojawia się nowy, a wyznawanie Iszka okazuje 

się tylko przejściową modą. Niemożność wywarcia trwałego wpływu na świat 

potęguje narastającą z opowiadania na opowiadanie frustrację bohaterów.

Z wyraźnym przymrużeniem oka traktuje Leiber koncepcję budzącego 

grozę rozbicia ładu rzeczywistości, który jest rzekomo wynikiem wprowadze-

nia do realistycznej narracji elementu fantastycznego. Dwaj czarnoksiężnicy, 

Szylba i Ningobel, to kreatury raczej żałosne, trwoniące większość magicznego 

potencjału, by budować złowieszczy wizerunek i straszyć nim bohaterów – lecz 

nie czytelnika. Niepokojące fenomeny niebędące wynikiem intryg czarodzie-

jów miewają natomiast całkowicie groteskowe wyjaśnienia: jeśli, na przykład, 

we śnie nawiedzają bohaterów twarze pięknych kobiet, które wydają się unosić 

w powietrzu, okaże się, że uwodzą ich niewidzialne piękności, zdobiące na 

potrzeby zalotów twarze makijażem (Grań niebios), żeglujące w dodatku w po-

wietrzu na równie niewidocznej, fruwającej płaszczce. Fafryd i Kocur nie tracą 

rezonu wobec tak niedorzecznego konceptu i pilnie wypełniają polecenia nie-

widocznych księżniczek, by groteskowy pomysł mógł wybrzmieć w ironicz-

nym fi nale, gdy protagoniści dzielą łupy: „»Klejnotów też chyba nie widać« 

powiedział [Kocur]. »Choć czuć je w palcach. Ciężko je będzie opchnąć, chyba 

że trafi  się ślepy jubiler«”80. Równie prześmiewczo zostaje potraktowana ma-

niera racjonalizowania fantastyczności, wykpiona w groteskowych tyradach 

Szarego Kocura, roztrząsającego reguły rządzące światem, na przykład feno-

men jego kulistości. Żeglując po morzu, w którym przemieszczają się gwiazdy, 

bohater z fi lozofi cznym spokojem tłumaczy towarzyszowi, dlaczego widoczne 

są na nieboskłonie Lankmaru, choć niedostrzegalne z pokładu łodzi, i roz-

prawia o różnicach między światłem właściwym a pozornym, niewrażliwy na 

80 F. Leiber, Grań niebios [w:] idem, Droga do skarbu, przeł. D. Kopociński, Olsztyn 2004, 

s. 78.
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cudowność zjawiska. Parodiując obydwie maniery, Leiber nie godzi się zatem 

na żadną: kpi z racjonalizacji magii, by uchronić jej magiczność, oraz z jej zło-

wrogiego charakteru, aby ochronić cudowność, a w konsekwencji uniknąć try-

wializacji Krainy Czarów. 

Pierwsze opowiadanie o Fafrydzie i Szarym Kocurze, Klejnoty w lesie (pod 

tytułem Two Sought Adventure, czyli Dwóch szukało przygody), ukazało się 

w roku 1939, kolejne powstawały przez resztę życia autora, aż do końca lat 

osiemdziesiątych. Jednak już w pierwszym tekście Leiber wykpił i obnażył for-

mułę fantasy barbarzyńskiej, bawiąc się fanfaronadą bohaterów i wodząc za 

nos przyzwyczajonego do schematu Howardowskiego czytelnika (opowiada-

nie luźno nawiązuje do Skarbów Gwalhura Howarda). Radykalna dekonstruk-

cja wskazywała wyraźnie, że opowieść miecza i czarów po niecałej dekadzie 

zaczęła wyczerpywać swój potencjał, stawała się coraz bardziej schematyczna 

i zatraciła artystyczną nośność – czego dowodzi zresztą fakt, że gatunek po-

padł wkrótce w niejakie zapomnienie. Głos odzyskał dopiero w latach pięć-

dziesiątych, gdy publikacja zbiorów opowiadań Howarda zbiegła się w czasie 

z wydaniem tekstu, który skierował literaturę fantasy na nowe tory, otworzył 

niedostępne do tej pory przestrzenie tematyczne i przemieścił z kart magazy-

nów adresowanych do młodzieży na literac kie salony. Owo spotkanie Władcy 

Pierścieni ze spuścizną po Conanie ukształtowało ostateczną postać powieści 

magii i miecza – by jednak właściwie zrozumieć ten proces, należy pokonać 

Atlantyk i przyjrzeć się drugiej gałęzi drzewa fantasy: tradycji Tolkiena.





3. Zobowiązanie

Frodo spojrzał wokoło, nikt jednak nie patrzył na niego. Cała Rada, 

spuściwszy oczy, zatonęła w głębokiej zadumie. Froda ogarnął strach, 

jak gdyby za chwilę miał usłyszeć jakiś okropny wyrok, którego od 

dawna się spodziewał, daremnie łudząc się nadzieją, że jednak nigdy 

nie zapadnie. W sercu wezbrało mu ogromne pragnienie odpoczyn-

ku i spokojnego życia u boku Bilba w Rivendell. Wreszcie łamiąc się 

z sobą przemówił i ze zdumieniem usłyszał z własnych ust takie słowa, 

jakby jego słabiutkim głosem ktoś inny wyrażał swoją wolę:

– Ja pójdę z Pierścieniem, chociaż nie znam drogi.

J.R.R. Tolkien, Wyprawa

3.1

Pewnego letniego poranka roku 1937 niczego nieprzeczuwający hobbit nazwi-

skiem Bilbo Baggins jak gdyby nigdy nic palił fajkę przed drzwiami swojej 

norki. Wkrótce miała się rozpocząć przygoda, która zaprowadziła spokojnego 

ziemianina na krańce świata, odmieniając przy tym nie tylko postać młodziut-

kiego gatunku fantasy, ale wywierając też ogromny wpływ na kulturę popular-

ną XX oraz XXI wieku i odświeżając przy okazji tradycję epicką oraz roman-

sową. Powieści Tolkiena Hobbit, czyli tam i powrotem oraz Władca Pierścieni 

(i, w nieco mniejszym stopniu, wydane pośmiertnie Silmarillion oraz Niedo-

kończone opowieści) pojawiły się jakby znikąd, dokonując inwazji na obsza-

ry literatury magii i miecza, prowokując wyobraźnię tysięcy czytelników oraz 

uchodząc przez jakiś czas za dzieła skończenie oryginalne. W gruncie rzeczy 

nie są oczywiście rezultatem dziwacznego natchnienia czy nieskrępowanej 

pracy wyobraźni – bliższe sedna fenomenu Tolkiena wydaje się konstatacja, 

iż „doszedł zapewne do czegoś w rodzaju przebicia wzrokiem kontemplowa-

nego pergaminu, aż się cały znalazł w krainie »po drugiej stronie karty«, by 

tam czerpać natchnienie, zarówno gdy chodzi o materię, jak, w dużej mierze, 
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o język”1. Tolkien przypisywał wszakże wyobraźni przede wszystkim moc two-

rzenia zaskakujących zestawień rzeczy znanych, a jego powieści są rezultatem 

pracowitego życia wiedzionego wśród uniwersyteckich bibliotek oraz literac-

kich fascynacji. Co zaskakujące, erudycyjny charakter prozy oksfordczyka 

i jego miejsce w porządku literatury fantastycznej (i literatury anglosaskiej 

w ogóle) początkowo umknęły zarówno czytelnikom, jak i badaczom.

Pisarstwo Tolkiena, w szczególności Władca Pierścieni, wprawiło bowiem 

tak krytyków, jak czytelników w konsternację – jej świadectwem jest analiza 

Lina Cartera pt. Tolkien: świat „Władcy Pierścieni” z roku 19692, w której przyta-

cza liczne przykłady wypowiedzi krytycznych, zestawiających trylogię z epiką 

średniowieczną czy renesansową oraz z romansem arturiańskim, nieznajdu-

jących natomiast odpowiedników we współczesnej prozie3. Ton ten domino-

wał w omówieniach przychylnych: do Ludovica Ariosta porównywał Tolkiena 

jego przyjaciel C.S. Lewis, za pełne wykorzystanie możliwości heroicznej epiki 

chwalił Władcę Pierścieni W.H. Auden, Richard Hughes zestawiał z Królową 

Wróżek Edmunda Spensera, przede wszystkim jeśli chodzi o szerokość literac-

kiego projektu, utrzymując przy tym, że „pod względem rozmachu wyobraźni 

nie daje się porównać niemal z niczym”4. Nieprzychylny nurt krytyczny sytu-

ował natomiast prozę Tolkiena w obszarze literatury dziecięcej, chętnie ganiąc 

przy tym za brak zgodności z kanonami tejże: Edmund Wilson dostrzegał po-

dobieństwo Tolkiena i Howarda Pyle’a i uznawał Władcę Pierścieni za „książkę 

dla dzieci, która w jakiś sposób wymknęła się spod kontroli”5. 

Obydwie konstatacje są trafne, a proza Tolkiena zawdzięcza wiele zarówno 

literaturze dziecięcej, jak i mediewistycznym zamiłowaniom swojego autora. 

We wczesnych wypowiedziach krytycznych oraz analizach badawczych uderza 

jednak powracający problem przynależności gatunkowej Władcy Pierścieni – 

co jest o tyle paradoksalne, że problemu tego nie stawiał ani Hobbit, przyjęty 

dość pochopnie jako opowiastka dla dzieci, ani znacznie trudniejszy badawczo 

Silmarillion. Konsternację wydaje się budzić z jednej strony wyraźnie mime-

tyczna narracja, odróżniająca powieść od modernistycznej fantastyki, z drugiej 

– nasycenie elementem fantastycznym traktowanym z pełną powagą, z trzeciej 

natomiast sztafaż niczym z powieści historycznej. Jest to o tyle zastanawiające, 

że czytana na tle tradycji powieści brytyjskiej powieść Tolkiena, przy swym 

niewątpliwym nowatorstwie, lokuje się w logicznym miejscu historycznego 

łańcucha, którego ogniwa tworzą Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Alfred 

1 P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 1993, s. 587.
2 A więc powstała czternaście lat po pierwodruku trylogii i dziewięć lat po pierwszym 

wydaniu amerykańskim.
3 Por. L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit., s. 9–14.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Tennyson czy William Morris. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dialektyka 

terminów romance–novel jest w tradycji krytyki angielskiej żywa i obecna 

właściwie od zarania dziejów powieści, a dzieło Tolkiena czytelnie się w nią 

wpisuje.

Pomimo początkowego przeciwstawiania nowej koncepcji uprawiania li-

teratury starszym tradycjom romansowym, krytyka angielska przez cały wiek 

XIX wydawała się wypracowywać model pośredni pomiędzy romansem, rozu-

mianym jako opowieść wyraźnie fi kcjonalna z mocnym wątkiem fantastycz-

nym, i powieścią, czyli odmianą literatury zajmującą się prezentacją życia „tu 

i teraz” (a więc o ambicjach realistycznych), a programy realistyczne nie okaza-

ły się tak dominujące jak w tradycji francuskiej6. O równowagę pomiędzy tymi 

dwoma żywiołami upominał się między innymi Walter Scott, z jednej strony 

przyznając wartość elementom romansowym, obecnym choćby w literaturze 

gotyckiej, z drugiej natomiast stawiając przed powieścią zadanie budowania 

„wrażenia rzeczywistości”, czyniąc ikoniczność oraz mimetyczność ważnym 

probierzem literac kiej wartości. Pomiędzy tymi tendencjami nie zachodzi 

sprzeczność: ikoniczność wyrażać się może w prezentacji uczuć i zachowań 

ludzi postawionych wobec elementu fantastycznego. Jest to, rzecz jasna, myśl 

zgodna z koncepcjami fantastyki jako złowrogiej ingerencji, choć Scott nie 

formułuje wprost tezy, że obcowanie ze złudnym wyglądem powinno budzić 

przerażenie. Przestrzega natomiast zarówno przed nadmiernym nimi szafowa-

niem, jak i tłumaczeniem nadnaturalnych fenomenów w sposób przyrodzony 

(wedle maniery Ann Radcliff e), dystansując się wobec takiego operowania fan-

tastyką, która ma zadziwić czytelnika wbrew ogólnemu charakterowi utworu.

Osobliwie wiąże Scott element fantastyczny z historycznym kostiumem: 

pozwala on o tyle śmielej operować złudnymi wyglądami, iż akcja osadzona 

w czasach, gdy powszechnie w nadprzyrodzone ingerencje wierzono, umożli-

wia udzielenie cząstki tej wiary czytelnikowi, a co za tym idzie – większą swo-

bodę w dozowaniu fantastyki. Posuwa się też do stwierdzenia, iż wszelka cu-

downość jest w powieści usprawiedliwiona i „warunek prawdopodobieństwa 

jest wystarczająco spełniony również w utworach fantastycznych, jeśli tylko 

budowa świata przedstawionego jest konsekwentnie przemyślana, a postacie 

zachowują się zgodnie z prawami psychologii”7. Gdy połączyć to z postulatem 

językowej pedanterii, który wyklucza z powieści historycznej terminy ana-

chroniczne, wymaga jednak, by narracja pozostała zrozumiała i nie popadła 

w nadmierną stylizację, otrzymamy przepis, który Władca Pierścieni wydaje 

się wypełniać całkowicie: proponuje spójny świat przedstawiony, kreowany 

6 Przebieg tego procesu relacjonuje Henryk Markiewicz – w niniejszej pracy podejmuję 

te wątki owej niezwykle frapującej dyskusji, które można bezpośrednio odnieść do literatury 

fantasy. Zob. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, op. cit.
7 H. Markiewicz, op. cit., s. 73.
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zgodnie z regułą mimetyczną, posługuje się sztafażem historycznym kore-

spondującym z rodzajem proponowanej fantastyki i prowadzi narrację zro-

zumiałym, wolnym od anachronizmów, pieczołowicie eleganckim językiem.

Koncepcja W. Scotta, autora o ogromnej prominencji, nie była, rzecz jasna, 

propozycją samotnego ekscentryka i wywarła poważny wpływ na tradycję po-

wieściową obszaru anglojęzycznego, która zachowała duży ładunek romanso-

wości, lokując się często na „neutralnym terytorium, położonym gdzieś mię-

dzy światem realnym a baśniowym, gdzie realność i wyobraźnia mogą się ze 

sobą stapiać i wzajemnie przepajać”8. Wycieczki na ten obszar czynili często 

zarówno amerykańscy romantycy (Nathaniel Hawthorne, Herman Melville 

i, przede wszystkim, Edgar Allan Poe), jak i wiktoriańscy krytycy społeczni 

– w tej liczbie Charles Dickens i „przywódca szkoły realistycznej”, William 

Make peace Th ackeray, autor zgoła przecież baśniowej paraboli Pierścień i róża. 

Nasilenie skłonności romansowych powróciło pod koniec wieku XIX w pis-

mach krytycznych R.L. Stevensona, ponownie starającego się o zespolenie po-

wieści realistycznej z komponentem romansowym: poddawał on krytyce ten-

dencje realistyczne jako nadmiernie jednostronne, polemizował z koncepcją 

konieczności współzawodniczenia literatury i życia, wskazywał na potrzebę 

idealizacji literac kiego przekazu oraz redukował realizm do techniki pisarskiej 

tożsamej ze stylistyczną manierą9. Stevensonowi sekundowało wielu krytyków 

po obydwu stronach Atlantyku (w tej liczbie choćby Andrew Lang, któremu 

poświęcone jest Tolkienowskie O baśniach), wydaje się więc, że poglądy Tol-

kiena na literaturę i fantastykę nie były głosem wołającego na pustyni, a lite-

racka publiczność powinna być przygotowana na przyjęcie Władcy Pierścieni 

w duchu takich właśnie rozważań.

Prócz postulatów teoretycznych literatura angielska znała wszakże cały 

szereg utworów pozostających w zgodzie z tradycją romansową i eksponują-

cych przede wszystkim jej komponent fantastyczny. Tradycja ta żywotna była 

przez cały wiek XIX, choć szczytowy okres romantyzmu, ze swoją niechęcią 

do literac kiej prozy, nieco stłumił jej głos. Sięga jednak osiemnastowiecznych 

początków angielskiej powieści, której służyła za wehikuł satyrycznej alegorii 

(Podróże Guliwera Jonathana Swift a) lub wręcz fundament estetyki, jak w wy-

padku powieści gotyckiej. Podstawowy korpus wczesnej realizacji tej trady-

cji uzupełnia trzeci istotny komponent, Frankenstein Mary Shelley, gdzie po 

raz pierwszy na obszarze powieściowym fantastyka służy za wehikuł swoiste-

go eksperymentu intelektualnego: studium implikacji etycznych i fi lozofi cz-

nych niemożliwej w świecie empirycznym sytuacji10. To stanowisko patronuje 

8 N. Hawthorne [cyt. za:] ibidem, s. 82.
9 W szkicach A Gossip on Romance, A Note on Realism i A Humble Remonstrance. 

Za: H. Markiewicz, op. cit.
10 Ten eksperyment wydaje się ciążyć szczególnie na poglądach teoretycznych W. Scotta.
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oczywiście gatunkowi science fi ction, z powodzeniem uprawianemu przez An-

glosasów, którzy chętnie wykorzystują go do prezentacji treści fi lozofi cznych. 

W rezultacie angielska SF jest bogata w teksty bardzo dalekie od powierzchow-

nej postaci tego gatunku, popularne we Francji (gdzie rozgłos zdobył łączący 

komponent przygodowy i fantastycznonaukowy Jules Verne) czy w Stanach 

Zjednoczonych. Opowieści science fi ction wprost inspirowane Frankensteinem 

pisywał Stevenson (Doktor Jekyll i pan Hyde), do perfekcji doprowadził na-

tomiast H.G. Wells, nieco starszy od Tolkiena ojciec współczesnej fantastyki 

naukowej.

Warto zwrócić przy tym uwagę, że Wehikuł czasu11, jedna z najsławniejszych 

powieści Wellsa, posługuje się strukturami fabularnymi bardzo zbliżonymi do 

Władcy Pierścieni: oto współczesny czytelnikowi Anglik rusza w otchłań czasu, 

by odnaleźć w niej społeczeństwo szczęśliwych, żyjących w harmonii z naturą, 

pięknych istot zwanych Elojami. Ich zachwycający świat jest zagrożony przez 

obrzydliwe kreatury ciemności, rozmiłowanych w maszynach Morloków. 

Obydwie rasy wywodzą się wszakże z tego samego pnia: Elojowie to klasa po-

siadaczy o arystokratycznym rodowodzie, Morlokowie natomiast, z którymi 

bohater toczyć musi walkę, są wynaturzoną i zepchniętą do podziemia klasą 

robotniczą. Pozostają zatem w takim samym stosunku jak Tolkienowscy elfo-

wie i orkowie (przy biegunowo różnej, rzecz jasna, interpretacji – Wells używa 

swojej fabuły do ekspozycji myśli socjalistycznej, o którą trudno posądzić Tol-

kiena). Podróżnik toczy walkę z Morlokami, ogląda następnie koniec świata 

(jak Frodo na zboczach Góry Przeznaczenia, w końcowych partiach Władcy 

Pierścieni), a gdy powraca do ojczystej Anglii, nie potrafi  wpasować się w spo-

łeczeństwo i, rozpoznając zło toczące jego dom, wyrusza w ostateczną podróż, 

z której już nie powraca. Podobieństwo to jest oczywiście powierzchowne, 

obecne wyłącznie na poziomie fabularnym i prawdopodobnie przypadkowe – 

pozwala jednak unaocznić, że fabuła Władcy Pierścieni nie była w panoramie 

prozy angielskiej zupełnym ewenementem.

Przeszkodą w umieszczeniu Władcy Pierścieni w bezpośrednim sąsiedztwie 

wymienionych powieści jest różnica – jak sądzę, gatunkowa – pomiędzy lite-

raturą science fi ction, stawiającą pytania o relacje człowieka wobec nauki, tech-

niki i przyszłości, a tekstem, który sam Tolkien nazwałby baśnią (ja natomiast: 

fantasy)12. Wędrówka Wellsowskiego podróżnika odbywa się za przyczyną cu-

downego wynalazku, co być może okazało się łatwiejsze do przyjęcia przez 

czytelnika przełomu wieków niż nostalgiczna podróż w literacką przeszłość 

dla odbiorcy powojennego. Nie znaczy to jednak, że sentymenty, które Tolkien 

pielęgnował, były tradycji powieści angielskiej obce – przeciwnie, wydają się 

11 H.G. Wells, Wehikuł czasu, przeł. F. Wermiński, J.K. Palczewski, Wrocław 1985.
12 Zob. rozdz. 1 niniejszej rozprawy.
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zakorzenione w wiktoriańskiej tradycji artystycznej, reprezentowanej przez Al-

freda Tennysona czy Williama Morrisa, członka bractwa prerafaelitów. Istotny 

wydaje się szczególnie ten ostatni, rozpoznany przez Lina Cartera jako bezpo-

średni literac ki protoplasta Władcy Pierścieni i niejako namaszczony przez sa-

mego Tolkiena, który do fascynacji Morrisem otwarcie się przyznawał13.

3.2

Proza Morrisa czerpie z podobnych do stanowiących zaplecze Władcy Pier-

ścieni obszarów literac kiej tradycji – romansu rycerskiego, sag islandzkich oraz 

germańskiej epiki – i niejednokrotnie wykorzystuje analogiczny wehikuł osa-

dzenia akcji w wyimaginowanej czasoprzestrzeni. Pobrzmiewa w niej nadto ta 

sama melancholijna nuta: tak jak Tolkien, Morris ubolewał nad automatyzacją 

współczesnego życia (i, jako plastyk, aktywnie próbował mu się przeciwsta-

wiać), pielęgnując topos szczęśliwego bytowania człowieka uniezależnione-

go od produkcji masowej. Dwa z czterech „romansów prozą”, Th e House of 

the Wolfl ings i Th e Roots of the Mountains, osadził w rzeczywistości historycz-

nej, podejmując się próby rekonstrukcji życia dawnych plemion germańskich 

i usiłując wzbogacić w ten sposób angielską tradycję narodową14. Pozostałe 

pretendują do miana pierwszych utworów współczesnej fantasy, posługują się 

bowiem pełnym niemal arsenałem środków, których się od tego gatunku wy-

maga. W Th e Well at the World’s End bohater – Ralph, najmłodszy z czterech 

synów pomniejszego króla (czy raczej królika – kinglet), wyrusza na rycerską 

wyprawę, by odnaleźć studnię zapewniającą nieśmiertelność i przemierza krai-

ny niezwiązane nijak z rzeczywistością empiryczną. W Lesie za Światem kupie-

cki syn Walter goni za czarodziejskim mirażem, by oswobodzić cne dziewczę 

więzione przez podstępną czarownicę w równie niezależnych od rzeczywisto-

ści historycznej realiach.

Obydwie powieści wydają się nawiązywać bardzo wyraźnie do tradycji ro-

mansu rycerskiego, którym Morris od dziecka się fascynował, choć dążą też 

w stronę socjalistycznego egalitaryzmu (na przykład bohater Lasu za Światem 

jest niewątpliwie członkiem „klasy średniej”). Z romansu czerpią tematykę: 

poszukiwania magicznej studni żywej wody, które mijają Ralphowi w atmo-

sferze rycerskich potyczek, wydają się swobodną wariacją na temat przygody 

13 Co jest w jego wypadku dość niezwykłe – Tolkien niechętnie ujawniał swoje literac kie 

inspiracje, a pytany o nie wprost zwykle się ich wypierał. Zob. D. Day, Pierścień Tolkiena, przeł. 

M. Antosiewicz, Warszawa 1997.
14 Morris, jak było wówczas przyjęte, widział w Anglikach bezpośrednich potomków 

triumfatorów z Lasu Teutoburskiego.
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Percevala na tropie Graala (choć nie późniejszej, mistycznej wersji z Lancelota 

prozą)15. Konieczność oswobodzenia dziewicy również lokuje się tematycznie 

w obrębie klasycznych wątków powieści dworskiej, zwłaszcza u Chrétiena de 

Troyes (motyw ten jest tematem Rycerza z Wózka czyli Historii imć pana Lan-

celota oraz Yvaina, rycerza z lwem). Powracający w obydwu powieściach wątek 

Pani: niedosiężnej, pięknej, godnej podziwu, ale też podstępnej i niegodziwej, 

wydaje się kontaminować obraz kobiety z prowansalskiej fi n’amor, obecny 

w tradycji arturiańskiej w osobach Ginewry czy Izoldy, z późnoromantyczną 

wizją kochanki niebezpiecznej, kobiety-modliszki, będącej jednym z central-

nych motywów sztuki prerafaelickiej (i nieobcej powieści dworskiej pod po-

stacią pięknych czarodziejek, jak Morgana i Nimue albo Alcyna Ariosta).

Powieści Morrisa są skomponowane z romansowych nawiązań. Na przy-

kład bohater Lasu za Światem, oddawszy się na służbę Pani (i rozdarty między 

szczerym uczuciem do Dzieweczki a konwencjonalnym afektem wobec swojej 

zwierzchniczki), wypełnia zwyczajowe rycerskie próby: ściga białe jelenie, po-

luje na lwy, adoruje Panią pięknym słowem i usługuje do stołu, sprawdzając 

tym samym swą pokorę, konkuruje z przystojnym Księciem i zmaga się z nie-

godziwym Karłem – by w fi nale zasiąść na tronie potężnego, rycerskiego mia-

sta-państwa. Próby jednak mają charakter pozorny, niekiedy jawnie kpiarski, 

i stanowią część intrygi, w którą wikła bohatera Pani. Finałowa nagroda rów-

nież nie jest wynikiem zasług Waltera: otrzymuje ją przez czysty przypadek, 

nie okazując przy tym żadnych rycerskich przewag (choć scena wyraźnie na-

wiązuje do wyboru Artura). Nawet cel bohatera ulega odwróceniu: choć jego 

zamiarem jest uwolnić Dzieweczkę, to ona musi ratować swojego niedoszłego 

wybawcę, i to aż dwukrotnie.

Narracja wszystkich czterech powieści Morrisa jest wyraźnie stylizowana 

i nosi piętno jego doświadczeń tłumacza sag nordyckich. O ile jednak w opo-

wieściach o Wolfl ingach (to, rzecz jasna, angielska wersja nazwiska Wölsung) 

ma ona przydawać autentyzmu, w tekstach uchodzących za pierwsze próby 

współczesnej fantasy podkreś la antykwaryczność narracji, jej związek z prozą 

Th omasa Malory’ego. Stosowanie nazw pospolitych jako własnych (takich jak 

Pani, Karzeł, Las za Światem, Rycerz Słońca) z jednej strony podkreś la pa-

stiszowość prozy Morrisa, nawiązując do analogicznej maniery występującej 

w romansie dworskim, gdzie pojawiają się Rycerze rozmaitych kolorów, Królo-

wie Rybacy czy Zamki Radości (by sięgnąć tylko po Śmierć Artura Malory’ego). 

Z drugiej uwypukla umowność realiów, utożsamiając miejsca i postaci z ich 

funkcjami w obrębie powieści – a że noszą przy tym wyraźne cechy indywidu-

alne, założyć należy, że funkcje te niejako przyjmują, utożsamiając się z rolą, 

15 Na temat różnic pomiędzy rozmaitymi wersjami legendy o Percevalu zob.: R.S. Loomis, 

Graal. Od celtyckiego mitu do chrześcijańskiego symbolu, op. cit.
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którą mają do spełnienia. O tym, że może ona ulegać zmianie, świadczy fi nał 

Lasu za Światem, w którym Dzieweczka przeobraża się w kobietę.

Cóż jednak począć z drugą manierą, która wydaje się rozłamywać onoma-

stykę Lasu za Światem na połowę? Przecież główny bohater, jego ojciec czy 

miejsce pochodzenia posiadają nazwy własne: Walter Złocień, syn Bartłomie-

ja, wyrusza na swoją wyprawę z miasta Langton (choć kończy ją w Grodzie 

o Krzepkich Murach). Należy zwrócić uwagę, że nazwy znikają w chwili, gdy 

Walter dociera do Lasu za Światem, przebywszy symboliczną granicę złowro-

giego wąwozu, rzecz może więc służyć podkreś leniu, że kupczyk wkroczył oto 

w świat rycerskiego romansu. Th e Well at the World’s End nie jest jednak tak 

konsekwentne i imiona zgoła pospolite oraz nazwy wyraźnie związane z an-

gielską prowincją (Peter, Ralph, Richard, Upmeads) mieszają się z nazewni-

ctwem znaczącym, zapożyczonym lub nawiązującym do romansu rycerskiego 

(mistrz Clement, Goldburg) oraz nazwami opisowymi, bardzo dlań charakte-

rystycznymi (Pustelnik, Mędrzec, Zamek Obfi tości, Morze Stopionych Skał). 

Pierwsza obserwacja nakazuje wierzyć, że pospolite imiona głównych boha-

terów mają dostarczyć czytelnikowi wrażenia familiarności: jeżeli jednak bo-

hater miałby być szczególnie bliski doświadczeniu czytającego, dlaczego rzecz 

nie rozpoczyna się w Anglii, zgodnie z obecną również w romansie rycerskim 

literacką konwencją? Bardziej prawdopodobne wydaje się zatem, że pospoli-

tość imion budować ma komiczny dystans, podkreś lany nadto przez przesad-

ną stylizację: „I wstyd go ogarnął, zrozumiał bowiem, że zeń zakpiono: Otom 

mniemał, rzekł sobie w duchu, żem postąpił dzielnie, a tu okazuje się, że strze-

lałem do nicestwa i w nicestwom wraził miecz syna ojca mego”16. Gdy zestawić 

tę właściwość narracji z serią groteskowych przewartościowań tropów fabular-

nych literatury rycerskiej, okaże się, że powieści Morrisa to nie tylko pastisze 

romansów dworskich, lecz subtelne ich parodie, wskazujące na niemożność 

poważnego wskrzeszenia romansu arturiańskiego (a więc polemizujące skry-

cie z Idyllami królewskimi Tennysona) i nieprzystawalność właściwych im to-

posów i języka do formy powieściowej.

Th e Well at the World’s End i Las za Światem zostały zidentyfi kowane przez 

Lina Cartera17, pioniera studiów nad literaturą fantasy, jako teksty po raz 

pierwszy osadzające akcję w „Krainie Czarów” i respektujące swoiste jej wa-

runki. Ustalenie to, powtarzane chętnie przez rozmaitych badaczy18, nie wyda-

je się ścisłe. Po pierwsze, powieści posiadają cokolwiek satyryczny charakter; 

po wtóre, kreacja fi kcyjnych światów jest dalece pretekstowa: choć łączenie 

znanych skądinąd wątków i motywów nie jest w fantasy niczym niezwykłym, 

16 W. Morris, Las za Światem, przeł. Ł. Nicpan, Warszawa 1992, s. 96.
17 L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit.
18 Zdają z niego sprawę: G. Trębicki, C. Manlove, G. Landow.
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Morris nie stara się wcale o „spójność właściwą rzeczywistości” – wręcz prze-

ciwnie, ostentacyjnie eksponuje umowność romansowych dekoracji. Nadto 

zabieg tego rodzaju znany był powieści angielskiej daleko wcześniej i wywodzi 

się z kombinacji tradycyjnej scenerii romansu rycerskiego z groteskową wizją 

zamorskich krain Swift a. Wpływ Morrisa na Tolkiena pozostaje rzecz jasna 

bezsporny19, trudno jednak zgodzić się z tezą o wyjątkowości zabiegów literac-

kich prerafaelity.

Pośród powieści wykorzystujących motyw „Krainy czarów” w stronę Swif-

towską idą liczne pozycje łączące satyrę społeczną z lekturą przynajmniej 

pozornie dziecięcą, jak Pierścień i róża Th ackeraya czy o półwiecze później-

sze Dawno, dawno temu Alana Alexandra Milne’a (który notabene w swej 

twórczości dla dzieci chętnie do tekstu Th ackeraya nawiązuje). Choć nazwy 

geografi czne zastosowane w pierwszej powieści teoretycznie mają historycz-

ne odpowiedniki w krainach nad Morzem Czarnym, wykorzystanie ich jest 

wyłącznie pretekstowe i służy z jednej strony wzmocnieniu egzotyki, z dru-

giej uwypukleniu antymonarchicznej satyry (powieść opublikowano w roku 

wybuchu wojny krymskiej). Pafl agonia i Krymtataria niewiele mają jednak 

wspólnego z autentycznymi krainami Azji Mniejszej, składają się raczej z od-

wołań do literatury rycerskiej oraz obserwacji obyczajowych prezentowanych 

w nieco pretekstowym kostiumie okresu regencji. Mimo różnic poetyki me-

toda pisarska jest analogiczna z techniką Morrisa: autor Targowiska próżności 

śmiało kreśli wyimaginowaną czasoprzestrzeń zaludnioną przez postaci o zna-

czących imionach i składa akcję z odniesień do baśni, zwłaszcza francuskiej 

opowieści o wróżkach (conte de fées), pikareski oraz dramatów Szekspira. Nie 

stroni przy tym od fantastyki, czyniąc osią akcji czarodziejskie przedmioty, 

a pierwotnym sprawcą komicznych wydarzeń – Czarną Wróżkę.

Powieść Th ackeraya okazała się niezmiernie wpływowa, odciskając piętno 

na całej serii pozycji satyrycznych o podwójnym adresie – kierowanych teo-

retycznie do dzieci, w gruncie rzeczy jednak przeznaczonych dla dorosłych. 

W identycznym duchu utrzymane są bowiem Kroniki Pantoufl ii Andrew Lan-

ga, które tak ciepło wspomina Tolkien w eseju O baśniach, czy wzmiankowana 

już powieść Milnego o zwaśnionych królestwach i komicznych przygodach 

aroganckiego i z nagła pozbawionego urody księcia, choć obydwie ograniczają 

element satyry społecznej na rzecz pozytywnego przesłania i bliższe są jeszcze 

literaturze dziecięcej. Rys podobieństwa, choćby w manierze narracyjnej, no-

szą również Księżniczka i koboldy MacDonalda czy Rudy Dżil i jego pies oraz 

Hobbit Tolkiena.

19 I z wielką dociekliwością opisany: zob. T.A. Shippey, J.R.R. Tolkien – pisarz stulecia, 

przeł. J. Kokot, Poznań 2004; L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit.; Tolkien: księga 

pamiątkowa. Studia o spuściźnie literac kiej, opr. J. Pearce, przeł. J. Kokot, Poznań 2003.
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Tradycja konstruowania „światów wtórnych” nie ogranicza się jednak do 

wehikułu satyry i literatura angielska zna też szereg dzieł, które motyw ten 

wykorzystują z dobrą wiarą, niekoniecznie jako maskę dla doraźnych odnie-

sień politycznych i społecznych. Do porządku tego należy cykl o Alicji Le-

wisa Carrolla, powieści George’a MacDonalda (Phantastes oraz Lilith), utwo-

ry J.M. Barriego (Piotruś Pan), opowiadania lorda Dunsany’ego czy powieść 

Davida Lindsaya A Voyage to Arcturus (choć ta ostatnia zawdzięcza ramę fa-

bularną romansowi planetarnemu) oraz, gdy pominąć aspekt parodystyczny, 

wspomniane wyżej romanse Morrisa. Wszystkie20 korzystają z tego samego 

motywu, prezentując bohatera o nieokreślonych właściwościach, który po-

dejmuje wyprawę do alternatywnej względem empirycznej rzeczywistości, 

niekiedy identyfi kowanej z tradycyjną, folklorystyczną krainą faerie (podtytuł 

Phantastesa MacDonalda to Romans w Faerie dla mężczyzn i kobiet21). Przy-

gody, które wędrowiec tam przeżywa, egzemplifi kują koncepcje fi lozofi czne 

i pozwalają mu uzyskać dojrzałość. Wyprawa ma zatem cel symboliczny czy 

alegoryczny, łącząc topos podróży przez urojoną krainę z motywem konstytu-

owania się psychicznej siły i moralnej jakości bohatera, w myśl romantycznej 

koncepcji wewnętrznych poszukiwań22. Jednocześnie narracja oddala się coraz 

bardziej od przedstawień ikonicznych i relacji mimetycznych, obecnych zwy-

kle w początkowych partiach tekstów, w stronę onirycznej wizyjności, pozwa-

lającej uwypuklić podstawową problematykę utworu: temu właśnie wydaje się 

służyć przemieszczenie z realiów rzeczywistości potocznej do krainy zrodzo-

nej w pisarskiej wyobraźni.

Punkt odejścia od narracji realistycznej jest zwykle zwiastowany przez 

niecodzienne zdarzenie: nim Alicja znajdzie się w Krainie Czarów, spostrze-

że gadającego królika, podróż Wendy do Nibylandii otwiera pogoń Piotrusia 

Pana za własnym cieniem, a pan Vane z Lilith MacDonalda otrzymuje wpierw 

instrukcje od ducha. Kraina, do której podróż prowadzi , rządzi się dziwacz-

nymi prawami, niekiedy opartymi na cyklu paradoksów, innym znów razem 

podporządkowanymi celom alegorycznym. Finał przynosi objawienie, niekie-

dy wręcz gnostyckie: bohaterowi dane jest zrozumieć zasadę świata, dostąpić 

wyższego wtajemniczenia, płaci jednak cenę życia lub wiekuistego wygnania 

z Krainy Czarów, które czasem bywają tożsame (protagonista Phantastesa po-

nosi śmierć w Faerie, by powrócić do rzeczywistości realistycznej). Duchowe 

poszukiwania muszą się zakończyć samounicestwieniem lub osiągnięciem 

dojrzałości.

20 Twierdzenie to jest prawdziwe, rzecz jasna, w odniesieniu do części opowiadań lorda 

Dunsany’ego.
21 G. MacDonald, Phantastes, a Faerie Romance for Men and Women, Th e Project Gutenberg, 

http://www.gutenberg.org/fi les/325/325-h/325-h.htm, data dostępu 7 IV 2009.
22 Por. H. Bloom, Internalization of the Quest Romance, op. cit.
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Nawet tak pobieżny i daleki od kompletności przegląd pozwala zidenty-

fi kować dwie powieściowe tendencje posługujące się motywem Krainy Cza-

rów: satyryczno-dydaktyczną oraz romantyczno-alegoryczną, obydwie żywe 

w piśmiennictwie anglosaskim również w czasach Tolkiena (A Voyage to Arc-

turus to powieść z 1920 roku, starsza o lat ledwie siedemnaście od Hobbita). 

Ustalenie to przynosi jednak dwie trudności: po pierwsze, trudno utrzymać 

w mocy twierdzenie uznające Williama Morrisa za ojca literatury fantasy, po 

wtóre tym bardziej zdumiewa bezradność krytyki literac kiej wobec Władcy 

Pierścieni i brak prób sytuowania tej powieści w zrekapitulowanym powyżej 

kontekście. Wydaje się zatem, że istnieje szczególny korpus różnic, sprawiają-

cych, że wielowymiarowe i erudycyjne pisarstwo Tolkiena lokuje się częściej 

w sąsiedztwie popularnych opowiadań Howarda niż przesyconej wręcz fi lozo-

fi ą powieści Lindsaya oraz kreślących wyraźną linię, rozdzielającą współczesną 

powieść fantasy od fantastyki wiktoriańskiej. Wymagają one sprecyzowania.

3.3 

Publikacja Władcy Pierścieni to rezultat komercyjnego powodzenia Hobbita, 

opublikowanego przez Tolkiena w roku 1937 – zadowolony wydawca zamó-

wił u profesora kolejną książkę o niziołkach, nie przeczuwając nawet, że praca 

nad nią zajmie autorowi lat osiemnaście. Pozycja ta nie wywołała zresztą tak 

dużego zamieszania (pomimo fi nansowego sukcesu) i szybko zidentyfi kowa-

na została jako literatura dziecięca: nawet wydawca konsultował potencjalną 

publikację ze swoim małoletnim synem i zdecydował się wydać powieść na 

podstawie jego przychylnej opinii, symptomatycznie rekomendującej książkę 

dla czytelników „od lat dziewięciu do dziewięćdziesięciu dziewięciu”23. Uloko-

wany został więc Hobbit w sąsiedztwie powieści o podwójnym adresie, których 

zamierzonym czytelnikiem wydają się dzieci, w gruncie jednak rzeczy prze-

znaczone są dla dorosłych.

Z tradycją Pierścienia i róży wiąże zresztą Hobbita nie tylko pozorna dzie-

cięcość, ale i metoda kreowania czasoprzestrzeni, zasadniczo odmiennej od 

świata empirycznego, lecz niepozbawionej geografi cznych czy chronologicz-

nych odniesień: akcja rozgrywa się w umownym „świecie wtórnym”, który 

jednakowoż nie jest wolny od związków z rzeczywistością potoczną. W powie-

ści Tolkiena relacja między światem hobbitów a rzeczywistością empiryczną 

zostaje zbudowana zawsze za pośrednictwem czytelnika, który wielokrotnie 

dowiaduje się o własnych z rzeczywistością Bilba Bagginsa związkach: „W dzi-

siejszych czasach bowiem hobbitów bardzo rzadko można spotkać: nie ma ich 

23 Za: M. Błażejewski, J.R.R. Tolkien – powiernik pieśni, Gdańsk 1993.
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wiele, a poza tym unikają Dużych Ludzi – jak nazywają nas. (…) Nie uprawiają 

wcale albo prawie wcale czarów, z wyjątkiem chyba zwykłej, powszedniej sztu-

ki, która pozwala im znikać bezszelestnie i błyskawicznie, kiedy duzi, niemą-

drzy ludzie, jak ty i ja, zabłądzą w ich pobliże, hałasując niczym słonie, tak że 

na milę można ich usłyszeć”24. Prócz odniesień tego rodzaju czasoprzestrzeń 

pozostaje umowna i fantastyczna, zasiedlona przez baśniowe istoty oraz ma-

giczne zdarzenia. 

A jednak w osobie Bilba Bagginsa słusznie można się dopatrzyć obrazu 

angielskiego ziemianina, postaci skądinąd doskonale znanej również pro-

zie Th ackeraya, ze wszystkimi jego drobnymi przywarami, sportretowanymi 

z czułą ironią, właściwą tego rodzaju przedstawieniom przynajmniej od cza-

sów Henry’ego Fieldinga i Jane Austen. Choć deklaratywnie przynależny do 

rasy fantastycznej, posiada Bilbo rozliczne właściwości tego toposu angielsko-

ści: jest wygodnicki, nieco naiwny i uprzejmy do granic hipokryzji. Żyje w za-

mkniętym świecie własnej prowincji, w nazwanej z imienia rezydencji, otacza 

się bibelotami właściwymi dla wystroju ziemiańskiej siedziby, a o obszarach 

poza granicami swego świata (który we Władcy Pierścieni uzyska nazwę Shire, 

podstawowej jednostki terytorialnej Anglii) myśli z mieszaniną przestrachu 

i politowania. Informacje o samym hobbicie przeplecione są iście plotkarskimi 

rewelacjami genealogicznymi, podanymi tonem skandalizującym, którego nie 

powstydziłaby się pani Bennet: „Jak więc mówiłem, matką naszego hobbita 

– to jest Bilba Bagginsa – była słynna Belladonna Tuk, jedna z trzech niepo-

spolitych córek Starego Tuka, głowy wszystkich hobbistów mieszkających Za 

Wodą, czyli za rzeczką, która płynęła u stóp Pagórka. Powiadano, że dawnymi 

czasy ten i ów Tuk brał żonę z plemienia czarodziejów25 (nieżyczliwi twierdzili 

że to były gobliny); rzeczywiście Tukowie zawsze mieli w sobie coś niezupełnie 

hobbickiego, a od czasu do czasu zdarzało się, że ktoś z członków tego rodu 

wyruszał w świat szukać przygód. Taki Tuk znikał dyskretnie, a rodzina nie 

rozgłaszała sprawy; fakt jednak, że Tukowie nie byli tak szanowani jak Baggin-

sowie, chociaż niewątpliwie od nich bogatsi”26. 

O ile zatem jest rzeczą powszechnie znaną, że hobbici są maską współczes-

nych, anachronicznych wobec kostiumu powieści Anglików27, warto zwrócić 

uwagę, że obraz ten zapośredniczony jest przez literaturę, i to literaturę reali-

styczną – co więcej, stawianą w tradycji angielskiej za wzór powieściowego rea-

lizmu. Czerpie z niej również Tolkien manierę narracyjną: niekiedy ironiczny, 

24 J.R.R. Tolkien, Hobbit, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1988, s. 6.
25 W kolejnych wydaniach Hobbita Tolkien wprowadził poprawkę, komentując tę rewelację 

jako niedorzeczną.
26 Ibidem.
27 Zwracają na to uwagę wszyscy badacze Tolkiena – zob. T.A. Shippey, Tolkien – pisarz 

stulecia, op. cit.
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czasem ciepły komentarz odnarratorski, przeplatający się z prezentacją wy-

padków z perspektywy powieściowych postaci i chętnie odwołujący się do do-

świadczenia czytelnika. W częstych zwrotach typu „jak wam wiadomo”, „jak 

wiecie”, wydaje się pobrzmiewać sławne otwarcie Dumy i uprzedzenia. Kryp-

tonawiązań tego rodzaju jest zresztą w początkowych partiach Hobbita znacz-

nie więcej: zawiązanie akcji rozpoczynające się od umiejscowienia jej w czasie, 

dawnym, pięknym i spokojnym jeszcze, zdaje się stylistycznie korespondować 

z otwarciem Targowiska próżności, a otwierające powieść wprowadzenie Bilba 

wraz z miejscem jego zamieszkania nawiązuje do ekspozycji z Toma Jonesa 

Fieldinga.

Pomimo stylistycznego podobieństwa zestawienie dwóch cytatów: „W pew-

nej norce ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit”28 z „Na tych ziemiach za-

chodniej połaci naszego królestwa, które pospolicie zwane są hrabstwem So-

merset, żył – a może nadal jeszcze żyje – szlachcic nazwiskiem Allworthy”29 

ujawnia jednak najistotniejszą różnicę: umowność przeciwstawioną konkreto-

wi – zarówno nora jak bohater są „pewne”, a więc jedne z wielu, niemożliwe do 

umiejscowienia, podczas gdy szlachcic i miejsce jego bytowania są określone 

przez nazwy własne. Analogicznie rzecz ma się z czasem: gdy Th ackeray jasno 

lokuje akcję swojej powieści w drugim dziesięcioleciu XIX wieku, akcja Hob-

bita dzieje się „dawno, dawno temu” – choć czas w obrębie samego utworu 

mierzony jest równie skrupulatnie upływem dni, miesięcy i pór roku. W ten 

sposób tradycja narracji realistycznej zestawiona zostaje z gatunkiem, który 

umiejscawia akcję w umownej, nieokreślonej przestrzeni: z baśnią.

Owo umiejscowienie pomiędzy dwiema tradycjami: powieściową i starszą, 

folklorystyczno-romansową, wyrażone jest niemal wprost: „Hobbici są – czy 

może byli – małymi ludźmi, mniejszymi od krasnoludów – różnią się też od 

nich tym, że nie noszą brody – lecz znacznie większymi od liliputów”30. O ile 

krasnoludów napotka czytelnik powieści w wielkiej obfi tości, wzmianka o li-

liputach już się nie pojawi – skoro jednak Tolkien nie usunął jej w później-

szych wydaniach, wydaje się istotna. Informacja o hobbicim wzroście sytuuje 

w gruncie rzeczy bohatera pomiędzy tradycją staroangielską, z której wywo-

dzą się krasnoludy (org. dwarves, karły znane z mitologii germańskiej), a lite-

racką, będącą źródłem liliputów, autorskiej kreacji Swift a. Rzecz wprowadzona 

jest bardzo subtelnie, zważywszy na fantastyczny rodowód obydwu miniatu-

rowych ras, dystynkcja jest jednak niezwykle istotna, zwłaszcza gdy zwróci się 

uwagę, że w eseju O baśniach wykluczył Tolkien Podróże Guliwera poza ob-

ręb gatunku (zdumiewając się przy tym, że Lang włączył do jednego ze swych 

28 J.R.R. Tolkien, Hobbit, op. cit., s. 5.
29 H. Fielding, Historia życia Toma Jonesa czyli Dzieje podrzutka, przeł. A. Bidwell, Warszawa 

1977, t. 1, s. 13.
30 J.R.R. Tolkien, Hobbit, op. cit., s. 6.
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zbiorów baśni opowieść o liliputach właśnie). W pierwszych rozdziałach Hob-

bita Bilbo znajduje się zatem w połowie drogi między mieszczańsko-ziemiań-

ską konwencją powieści satyryczno-realistycznej a starszym (wyróżnionym 

przez brodę!) żywiołem autentycznej tradycji, na poły nieuświadomionej, sko-

ro tak łatwo można pomieszać jej wytwory z literac kimi konstruktami.

To właśnie ta tradycja zastuka do Bilbowych drzwi, sprowadzona przez 

czarodzieja Gandalfa, w komicznej scenie, gdy grupa trzynastu krasnoludów 

ogołaca spiżarnię hobbita, racząc go przy tym opowieściami o smoczym zło-

cie. Fakt, że wszyscy nazwani są imionami zaczerpniętymi z Eddy starszej, co 

tak zafrapowało Lina Cartera31, nie pozostaje bez znaczenia: wyglądają co-

kolwiek stereotypowo, ubrani w kaptury i brodaci, zachowują się groteskowo 

i przypominają postaci z dziecięcej baśni (również liczbą: trzynastu krasnolu-

dów to ironiczne nawiązanie do siedmiu towarzyszy Królewny Śnieżki z baś-

ni braci Grimm), wywodzą się jednak z germańskiej tradycji. I o tej właśnie 

tradycji rozprawiają, snując dramatyczną opowieść o zagrabionym skarbie, 

a chęć powrotu do Samotnej Góry wydaje się pragnieniem ponownego zajęcia 

właściwego, pierwotnego miejsca, wyznaczonego przez kulturę. Interpretacja 

taka wyraźnie koresponduje z myślą teoretyczną Tolkiena, sprzeciwiającą się 

redukcji dawnych wątków do zabawnych opowiastek dla młodocianego od-

biorcy32. Stąd właśnie Th orin sroży się, że jego dziedzictwo – mapa Th róra – 

znajdowało się w rękach życzliwego wprawdzie, ale obcego powiernika. Wyko-

rzenione krasnoludy pragną odzyskać swoje własne miejsce i właściwości, są 

zatem zazdrosne o każdą rzecz, która im się należy.

3.4

Bilbo wyrusza na swoją wielką wyprawę, opuściwszy dom w pośpiechu i sa-

motnie, by spotkać drużynę Th orina już za symboliczną granicą najbliższej 

rzeki. Wątek podróży, podczas której hobbit wyrwany zostaje z porządku 

prezentowanej wedle poetyki powieści realistycznej „angielskości” i dziwi się 

szerokiemu, mocno nasyconemu fantastyką światu, wydaje się bliski drugiego 

typu literatury fantastycznej, związanej z tradycją romantyczną. Faktycznie, 

podróż hobbita będzie go prowadzić ku zrozumieniu i pogodzeniu ze światem, 

daleko jej jednak od ujęć właściwych wyliczonym powyżej powieściom. Prze-

de wszystkim ton narracji trzyma się konsekwentnie kanonów wyznaczonych 

31 Zob. L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit. Fakt ten przywoływany jest 

często jako dowód wysokiej jakości artystycznej dzieła Tolkiena, choć rzadko komentowany. 

Por. również T.A. Shippey, Tolkien – pisarz stulecia, op. cit.
32 Zob. rozdz. 1.
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w początkowych partiach i nie odchodzi od konwencji realistycznej. Po wtó-

re, zdumienie, właściwe wędrowcom do krainy Faerie, konsekwentnie jest 

w Hobbicie tonowane. Po trzecie wreszcie, podróż nie prowadzi hobbita ku 

jego własnemu wnętrzu: owszem, stanie się on bardziej zaradny, odważniejszy 

i mądrzejszy, ale bynajmniej nie dzięki próbom, jakie przechodzi – doskonale-

nie charakteru pana Bagginsa odbywa się raczej w rytm odsłaniania kolejnych 

warstw opowieści.

Peregrynacja krasnoludów prowadzi bowiem nie tylko przez niebezpiecz-

ne pustkowia i dzikie krainy – jest też wędrówką w głąb fabularnej tradycji 

i wydaje się mieć charakter konsekwentnie literac ki. Bilbo pozostawia za sobą 

metaforyczną Anglię – ale Anglię poddaną literac kiej obróbce, znaną czytelni-

kowi nie tyle z doświadczenia, ile z kanonu literatury. Odwraca się tym samym 

od dziedzictwa sygnowanego postacią liliputa – alegorycznej satyry – i wkra-

cza w przestrzenie fabularne folklorystycznej baśni. Taki charakter ma pierw-

sza przygoda, podczas której drużyna zostaje schwytana przez kłótliwe trolle, 

jedyne postaci powieści, które noszą proste angielskie imiona: William, Tom 

i Bert. Ich obraz jest ściśle ludowy: przekomarzają się prostym językiem, de-

batując nad sposobem rozprawienia się z krasnoludami, a zwyciężone zostają 

nie orężnie, lecz podstępem: Gandalf przeciąga ich spór tak długo, aż pierwsze 

promienie słońca przemienią groźne potwory w nieszkodliwe kamienie. To 

rozwiązanie również pasuje do ludowej baśni, która tak lubi wiejskich sprycia-

rzy, wyprowadzających w pole nieproporcjonalnie potężnych przeciwników 

(jak Jack z baśni o łodydze fasoli). Przez tę fabułę prześwieca jednak inny ży-

wioł, daleko bardziej epicki: w jaskini trolli grupa znajdzie starożytne miecze 

godne herosów. Sam zresztą podstęp jest heroicznej proweniencji – jak zwraca 

uwagę Th omas Alan Shippey, analogicznie postępuje Odyn w staroskandy-

nawskim poemacie Alvíssmál33. Sytuacja stylistycznie wiąże się zatem z mate-

riałem dziecięco-ludowym, ujawnia jednak starsze i szlachetniejsze korzenie 

– tak jak sekwencja początkowa ulokowana jest pomiędzy satyrą a baśnią.

Analogiczną budowę mają epizody w Rivendell oraz napaść goblinów, 

wprowadzające kolejne elementy ludowego bestiariusza. Tu i tu przeplecio-

ne są jednak tradycją dawniejszą: rozśpiewanym, psotnym i niewidocznym 

mieszkańcom Rivendell partneruje mądry i dostojny Elrond, gobliny nato-

miast, jakkolwiek pokraczne, okazują się śmiertelnie groźne, ludożercze i zor-

ganizowane w tajemne, podziemne królestwo (tu między światem skandynaw-

skiego Trollheimu a Hobbitem zdaje się pośredniczyć nie tylko staroangielska 

i ludowa narracja, ale również Księżniczka i koboldy MacDonalda – oryg. 

Th e Princess and the Goblin). W ten sposób tekst wskazuje dyskretnie dawne 

33 Zob. T.A. Shippey, Tolkien – pisarz stulecia, op. cit., s. 51.
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pochodzenie sprowadzonych do dziecięcej powiastki motywów, owego ma-

gicznego świata, nad utratą którego Tolkien ubolewa w O baśniach.

Warto zwrócić przy tym uwagę, że podczas trzech wspomnianych przygód 

Bilbo pozostaje bierny i wyobcowany: wyraźnie czuje, że znalazł się w rzeczy-

wistości, do której nie przynależy, z dala od swojego kominka i zapomnianej 

chustki do nosa, która symbolizuje wszystko, co ziemiańskie. Przełom nastę-

puje dopiero w momencie tajemniczego, pełnego napięcia spotkania z Gollu-

mem, istotą, która – jak dowiemy się z Władcy Pierścieni – jest niedorzecznie 

starym, zdegenerowanym hobbitem. Pojedynek na zagadki, który toczy z nim 

Bilbo i którego wygrać nie może, nie uciekłszy się do podstępu, obnaża nie-

znane pokłady hobbickiej tradycji: oto pokraczny stwór i pan Baggins okazują 

się posługiwać tymi samymi wierszykami. Fenomen ten Gadalf objaśni faktem 

pochodzenia Golluma z rasy niziołków, na razie jednak pozostaje nieskomen-

towany. Uważny czytelnik dostrzeże jednak, że pytania potwora wywodzą się 

z tradycji staroangielskiej, Bilbowe natomiast zaczerpnął Tolkien ze współ-

czesnych zbiorów wierszy dla dzieci34. To pierwszy moment, w którym hobbit, 

do tej pory obserwujący tylko świat zapomnianych tradycji, wchodzi w fak-

tyczny z tą tradycją kontakt, a czytelnik dostrzega, że wygodnicki brzuchacz 

spod Pagórka również z niej wyrasta.

Po drugiej stronie Gór Mglistych żywioł baśniowy ustępuje miejsca tra-

dycji epickiej i romansowej. Świat wydaje się spotężniały, dzikszy i bardziej 

brutalny, co podkreś la pojawienie się zwierząt o nadnaturalnych rozmiarach: 

wargów (gigantycznych wilków), orłów i pająków. Drużyna zatrzymuje się na 

popas nie u na pół baśniowego Elronda, lecz w domu Beorna, wojownika prze-

mieniającego się w niedźwiedzia, a więc wyraźnie nawiązującego do skandy-

nawskich berserków. Za jego siedzibą otwiera się Mroczna Puszcza, ponury las 

o nazwie zaczerpniętej z mitologii skandynawskiej, obecnej jednak zarówno 

w sadze Wölsungów, jak i u Williama Morrisa. Podróż przez niebezpieczną 

knieję nie jest jednak motywem specyfi cznym dla epiki i częściej stanowi te-

mat romansu rycerskiego – to uczestnicy Okrągłego Stołu chętnie przemierza-

ją tajemnicze ostępy, poszukując w nich zaginionych zamków czy dokonując 

czynów wielkiej dzielności, jak to się przydarza Bilbowi. Pokonawszy obszar 

folkloru, staje on zatem oko w oko z przeszłością narodu angielskiego, której 

daleko do antykwarycznej niemocy, a przygody w Mrocznej Puszczy są znacz-

nie bardziej niebezpieczne niż dotychczasowa wyprawa. Po raz kolejny zjawia-

ją się elfy, tym razem jednak nie są już psotnymi fi glarzami ze zboczy Rivendell 

i więcej mają wspólnego z kapryśnymi, okrutnymi istotami rodem z romansu 

rycerskiego oraz skandynawskiej mitologii. Ich pojawienie się zwiastuje widok 

34 Zwraca na to uwagę T.A. Shippey, który przeprowadza stosowny dowód. Zob. idem, 

Tolkien – pisarz stulecia, op. cit., s. 54–57.
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jelenia – to topos wzięty wprost z Malory’ego – nie świadczą jednak drużynie 

pomocy i hobbit musi wysilić wszystkie swe możliwości, łącznie z mocą ta-

jemniczego pierścienia, by wyrwać towarzyszy z opresji i dotrzeć wreszcie do 

Miasta na Jeziorze oraz Samotnej Góry. Powieść znów znajduje się w pół dro-

gi pomiędzy dwoma obszarami literac kimi: struktury fabularne oraz sposób 

obrazowania wskazują na romans rycerski, nazwa lasu jest jednak wywiedzio-

na z epickiej literatury nordyckiej.

Podróż Bilba, która rozpoczęła się w niewinnej atmosferze powieści zie-

miańskiej, doprowadziła go do samego źródła angielskiej tradycji literac kiej. 

Przebudzony i rozeźlony kradzieżą pucharu smok Smaug pustoszyć zaczyna 

okolicę, niczym bezimienny jaszczur, który przyniósł śmierć Beowulfowi. Jed-

nak nie tylko do poematu o pogromcy Grendela prowadzi obraz gada: rozmo-

wa, którą toczy z nim Bilbo, przywodzi na myśl analogiczny dialog Sygurda 

z umierającym Fafnirem: Wölsung również zwodzi jaszczura, by nie podać 

mu swojego imienia i również otrzymuje radę, by strzec się krasnoludów35. 

Kres smoczego żywota wyraźnie kontaminuje obydwa poematy: Smaug ginie 

w walce, niszcząc ludzkie siedziby, powala go jednak cios w samo serce, jedy-

ne wrażliwe miejsce na jego podbrzuszu, podpowiedziane smokobójcy przez 

drozda (co odwraca sytuację znaną z sagi Nibelungów, gdzie Sygurd zaczyna 

rozumieć mowę ptaków dopiero po zabiciu potwora). Tekst informuje przy tym 

wyraźnie, że znajdujemy się u źródeł tradycji angielskiej, a nie skandynawskiej 

– Smauga zabija łucznik, posługujący się bronią tradycyjnie kojarzoną z prze-

wagami zbrojnymi Anglików. To strzelcom, wedle tradycji, zawdzięcza wszak-

że zwycięstwo Henryk V, przewagami łuczniczymi popisuje się najsławniejszy 

bohater angielskiego ludu – Robin Hood, łuk jest też orężem, który pozwolił 

wyspiarzom pokonać najazdy posługujących się bronią białą wikingów w cza-

sach Alfreda Wielkiego, co w wypadku podwójnego, nordycko-angielskiego 

pochodzenia źródłowej historii wydaje się szczególnie znamienne.

Śmierć smoka nie kończy jednak utworu: nim nastąpi koda, Bilbo weźmie 

udział w jeszcze jednym epizodzie heroicznym, bitwie wojsk wszystkich po-

wieściowych ras: ludzi, krasnoludów, elfów i goblinów (w której on sam re-

prezentuje hobbitów), choć nie wsławi się w niej orężnym czynem. Starcie 

poprzedza kłótnia o podział smoczego skarbu, podczas której bohaterowie 

demonstrują ciemną stronę epickiej tradycji: są zazdrośni o swą dzielność, 

kłótliwi i nieustępliwi, a choć elfy, krasnoludy i ludzie staną ramię w ramię 

przeciw goblinom, wcześniej wymienią między sobą wiele gorzkich słów, 

wspominając urazy dawne i obecne. Ponury obraz zachłanności oraz bitewne-

go okrucieństwa, związany przecież ściśle z germańską epiką (by wspomnieć 

tylko koleje losu smoczego skarbu z sagi o Nibelungach), stanowi przeciwwagę 

35 Edda poetycka, przeł. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986, s. 261–265.



130  

dla dotychczasowego kierunku myśli przewodniej. Tradycja bohaterska, tak 

pociągająca przy hobbickim kominku, ma również swą mroczną odmianę. 

A jednak jej spadkobierca, choć nie uczestnik, Bilbo Baggins, wydaje się na nią 

odporny, będąc jedynym głosem rozsądku w sporze zachłannych pogromców 

smoka. Dlatego też musi wrócić do domu: choć odnalazł siłę w kontakcie z tra-

dycją, nie może przyjąć jej bezkrytycznie. Jest jej dziedzicem, nie aktywnym 

aktorem – właściwym dla niego obszarem okazuje się fotel przy kominku, tak 

jak miejscem odpowiednim dla krasnoludów jest Samotna Góra. Wydaje się, 

że jedynym bohaterem poruszającym się bez przeszkód pomiędzy tymi świa-

tami jest czarodziej Gandalf.

Wraz z progresją Bilbowej wędrówki czasoprzestrzeń Hobbita rozrasta 

się. Początkowo ograniczona jest do hobbickiej norki, potem pojedynczego 

gościńca, wkrótce jednak pojawiają się w niej ogromne równiny, sięgające 

horyzontu puszcze, rzeki i łańcuchy górskie. Poszerzeniu temu towarzyszy 

stała sugestia, iż za horyzontem kryje się coś jeszcze: często wspomina się 

o miejscach i rzeczach, które na kartach powieści się nie pojawiają (na przy-

kład Czarnoksiężniku z Mrocznej Puszczy), choć stanowią składnik wtórne-

go świata. Technika ta wzmacnia poczucie realności: Bilbo nie trafi ł przecież 

do innej rzeczywistości, wyruszył po prostu z domu, którego przynależność 

do tego samego świata podkreś lają wtręty na temat zmian pór roku. Nic więc 

dziwnego, że postaci, a nawet narrator, wspominają o sprawach pozostających 

poza obszarem zainteresowania fabuły – tak jak w powieści realistycznej roz-

grywającej się w Anglii pojawiać się mogą wtręty o zwyczajach Rzymian. Ta 

technika służy Tolkienowi do zbudowania „spójności, właściwej rzeczywisto-

ści empirycznej” i wyraźnie odróżnia jego powieść od nurtu romantycznego 

angielskiej fantastyki, gdzie kreacja „świata wtórnego” podporządkowana jest 

ściśle kolejom fabuły.

W Hobbicie rozrasta się również wymiar czasowy, rozszerzając początkową 

perspektywę (sięgającą zaledwie dziadka Bilba, Starego Tuka) o historie kras-

noludzkich rodów, zniszczone przed wiekami twierdze elfów oraz niegdysiejsze 

królestwa. Pogłębiający się kontakt z tradycją, obecny na poziomie interpreta-

cji, w tekście zostaje potwierdzany przez stałą obecność reliktów przeszłości, 

bezpośrednio oddziałującej na teraźniejszość: nawet strzała, która powaliła 

Smauga, jest artefaktem wykutym w kuźniach Króla pod Górą i przekazanym 

Bardowi przez przodków. Stawką fabuły jest odwrócenie nieszczęścia, które 

dotknęło krasnoludy przed trzema pokoleniami, narracja sugeruje jednak, że 

jest to tylko niedawny epizod znacznie obszerniejszej historii świata. Wprowa-

dzenie tego motywu, zapowiadające wielką perspektywę historyczną Władcy 

Pierścieni, również stanowi istotne novum w stosunku do tradycji, w myśl któ-

rej perspektywa czasowa tekstu obejmuje wyłącznie biografi ę protagonistów.
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Finał Hobbita traktuje zresztą konwencję romantyczno-alegoryczną na-

der ironicznie – odzyskawszy łączność z tradycją, Bilbo powraca do obszarów 

powieściowego realizmu, by odkryć, że został pogrzebany i opłakany, a jego 

majątek ulega właśnie licytacji. Komiczny wtręt wyśmiewa topos wędrówki, 

w której za mądrość płaci się wygnaniem lub życiem, i romantyczny prome-

teizm – pan Baggins stał się wprawdzie silniejszy, odważniejszy i mniej pro-

wincjonalny, jednak jego rzekoma śmierć jest pozorna, groteskowa i zupełnie 

niekonieczna. Po wtóre, spokój, z jakim niedawny histeryk Bilbo przyjmuje 

aktywność swych strasznych krewnych, świadczy dobitnie o rodzaju dojrza-

łości, który zapewniła mu świadomość, iż dom jego kultury wznosi się na tak 

solidnym fundamencie: będąc świadkiem rzeczy wielkich, hobbit uświadamia 

sobie, jak banalne są codzienne troski pospolitego społeczeństwa. Sam jed-

nak nie przecenia swojej roli, rozumiejąc, że nie jest Prometeuszem, niosącym 

światu ogień mądrości, lecz zwykłym uczestnikiem wiecznotrwałej kultury. 

Przypomina mu zresztą o tym Gandalf w ostatnim fragmencie powieści, zapo-

wiadającym już perspektywę Władcy Pierścieni: „Chyba nie przestałeś wierzyć 

w proroctwa tylko dlatego, że sam przyłożyłeś ręki do ich urzeczywistnienia? 

Nie myślisz przecież, że wszystkie swoje przygody i cudowne ocalenia za-

wdzięczasz wyłącznie szczęściu, które ci sprzyjało tylko przez wzgląd na twoją 

osobę! Bardzo przyzwoity hobbit z ciebie, panie Baggins, i ogromnie cię lu-

bię, ale mimo wszystko jesteś tylko skromną, małą osóbką na bardzo wielkim 

świecie”36.

3.5

Tematy nakreślone przez Gandalfa w rozmowie zamykającej Hobbita stano-

wią podstawowy korpus problematyki Władcy Pierścieni, książki na wielu 

poziomach bardzo niepokojącej, a dla gatunku fantasy niezmiernie istotnej. 

Trudność lekturowa, którą sygnalizowałem wcześniej, zakończyła się bo-

wiem ulokowaniem powieści w obrębie tej właśnie odmiany literatury dzięki 

kategorycznemu stwierdzeniu Lina Cartera: „Władca Pierścieni to po prostu 

powieść z gatunku fantasy”37. I choć amerykański badacz rozciąga następnie 

granice tego, co chce nazwać gatunkiem, do granic absurdu, by sięgały staro-

żytnej mitologii i homeryckich eposów, konstatacja ta wywarła, jak się zdaje, 

decydujący wpływ na recepcję Tolkienowskiej trylogii. Niektórzy jej adwokaci 

wolą wyodrębniać ją z obszaru miecza i czarów, utożsamianego często z niską 

36 J.R.R. Tolkien, Hobbit, op. cit., s. 234.
37 L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit., s. 84.
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jakością artystyczną38, należy jednak pamiętać, że to dopiero zetknięcie dzieła 

oksfordzkiego profesora z tradycją teksańskiego autora powieści przygodowej 

doprowadziło do powstania gatunku fantasy we właściwym kształcie, nic więc 

dziwnego, że ten tak wiele twórczości Tolkiena zawdzięcza.

Tymczasem jednak Władca Pierścieni jest powieścią od konwencji gatun-

kowych niezależną (stąd trudności klasyfi kacyjne), co nie wyzwala jej zgoła od 

literac kich powinowactw. Przeciwnie, podobnie jak w Hobbicie narracja wy-

daje się pokonywać kolejne etapy tradycji, pośrednicząc między nowożytnym 

realizmem a perspektywą epicką. O ile jednak przygoda Bilba miała charakter 

jednostkowy i była indywidualnym poszukiwaniem tożsamości w na poły za-

pomnianej, na poły strywializowanej przeszłości, w trylogii przemieszczeniu 

tego rodzaju ulega cała przedstawiona rzeczywistość. Ponownie zastosowany 

motyw wędrówki znowu prowadzi od pospolitej współczesności do czasów 

heroicznych, tym razem jednak droga wielokrotnie się rozwidla, wskazując na 

różne sposoby budowania relacji z tradycją.

Władcę Pierścieni otwiera partia afabularna, fi ngowany dokument poświę-

cony narodowi hobbitów – w przeciwieństwie do analogicznego wtrętu z po-

przedniej powieści koncentruje się tym razem na miejscu niziołków w szero-

kiej perspektywie historycznej, relacjonując dzieje ich wędrówek (ten motyw 

często u Tolkiena powraca), przyczyny izolacji oraz mnóstwo szczegółów kul-

turowo-politycznych, budujących wiarygodność fantastycznej narracji. Zasta-

nawia przy tym kolejny nieobecny w Hobbicie motyw: zamiast powoływać się 

na osobiste doświadczenie własne i czytelnika, narrator przypisuje prezento-

wane rewelacje wiedzy archiwalnej, pochodzące z rzekomej Czerwonej Księgi 

Marchii Zachodniej, dokumentu, na który składają się relacje Bilba i jego na-

stępców, a którego nazwa nawiązuje do autentycznego zabytku literatury wa-

lijskiej. Zabieg ten wydaje się mieć potrójną funkcję: po pierwsze, odsyła znów 

do konwencji prozy osiemnastowiecznej, stylizowanej na pamiętnikarską (po-

wieści tego typu to Podróże Guliwera Swift a czy Dziennik roku zarazy i Przy-

padki Robinsona Crusoe Defoe) czy kronikarską. Lokuje zatem konwencję 

Władcy Pierścieni dość precyzyjnie i, dzięki odwołaniu do najstarszych formuł 

powieści, znów na przecięciu dwóch tradycji: realistycznej konwencji powieś-

ciowej oraz fantastycznej jakości romansowej. Eksponuje jednocześnie histo-

ryczność, pradawność opracowanego dokumentu, sytuując czytelnika wobec 

wydarzeń relacjonowanych we właściwym tekście powieści: oto ma on żywić 

przekonanie, że od wydarzeń dzieli go otchłań wieków, nie tylko bariera granic 

Krainy Czarów. W ten sposób umieszczony zostaje na historycznej osi historii, 

wyznaczonej przez koniec Drugiej Ery oraz wyprawę Froda, która następuje 

gdzieś pomiędzy ostatnim przymierzem elfów i ludzi a momentem lektury. 

38 Zob. J.Z. Lichański, J.R.R. Tolkien, czyli sztuka przypominania, op. cit.
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Informuje wreszcie o rzekomym przyswojeniu treści Władcy Pierścieni przez 

kulturę angielską: choć sprawy nie dotyczą bezpośrednio Anglików, opisywane 

wypadki stają się częścią ich dziedzictwa, tak jak treści Mabinogionu, zabytku 

literatury walijskiej, stworzonego w innym języku i przez odmienną kulturę, 

stanowią przecież część angielskiej tożsamości.

Klamrą dla dziwacznego, paradokumentalnego wstępu do Władcy Pier-

ścieni są zamykające powieść dodatki. Większość z nich ma funkcję uwiary-

godniającą, prezentując historie i tradycje rozmaitych powieściowych ludów, 

ostatni jest jednak szczególnie frapujący, powraca w nim bowiem wątek au-

tentyczności zapisów. Tolkien zdaje w nim sprawę z zabiegów translatorskich, 

które podjął, opracowując rzekomy dokument – szczególnie ze „zangielszcze-

nia” języka hobbitów. Dystans czasowy zasugerowany we wstępie, a następnie 

błyskawicznie zredukowany przez narrację, zostaje przywrócony: choć kultura 

niziołków wydaje się znajoma, wręcz familiarna, narrator tłumaczy to chęcią 

zachowania charakteru epoki, tego, co dostrzegali hobbici, „(bo ich punkt 

widzenia starałem się przede wszystkim zachować), a więc kontrast między 

językiem zwykłym dla nich i swojskim jak angielski dla Anglików a żywymi 

zabytkami znacznie starszej i bardziej czcigodnej mowy”39. Prócz kolejne-

go zabiegu narracyjnego podkreś lającego realizm powieści, wtręt ten wydaje 

się podsuwać czytelnikowi trop interpretacyjny: otóż kultura, z perspektywy 

której rzecz jest prezentowana, wyrasta ze znacznie starszej tradycji i mimo 

wszelkich modyfi kacji pozostaje z nią związana. Łańcuch historyczny jest nie-

przerwany i choć hobbici wydają się anachroniczni, cokolwiek obcy w świecie 

Śródziemia, pomiędzy nimi a starszymi kulturami pośredniczy język. 

Ten związek podkreś la również objaśnienie, iż stare hobbickie rody wybie-

rają imiona archaiczne i „zastąpienie ich” określeniami zaczerpniętymi z au-

tentycznych zabytków. Rzecz objaśniona jest na przykładzie imienia Merry: 

„Meriadoka ochrzciłem tak, a nie inaczej, bo w oryginale nosi imię Kali, co 

w języku westron znaczy wesoły, żwawy, choć był to w rzeczywistości skrót od 

bucklandzkiego, nic nam dziś nie mówiącego imienia Kalimak”40. Informacja 

ta jest jednak niepełna i cokolwiek podejrzana, imię Brandybucka jest bowiem 

nawiązaniem do legendarnego króla Conana Meriadoca, założyciela brytyj-

skiej kolonii w Armoryce, co narracja podkreś la, wiążąc Merry’ego z krainą 

Rohanu (ród Rohan, który odegrał tak znaczną rolę w dziejach Francji, uzna-

wał króla Conana za swojego protoplastę). Władca ten pojawia się na kartach 

autentycznej Czerwonej Księgi z Hergest oraz w kronice Geoff reya z Mon-

mouth – rzecz o tyle godna uwagi, że obydwa te dzieła prezentują półlegendar-

ną historię Wysp Brytyjskich i należą do podstawowych źródeł przynajmniej 

39 J.R.R. Tolkien, Powrót króla, przeł. M. Skibniewska, Poznań 1990, s. 522.
40 Ibidem, s. 524.
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częściowo wiarygodnych relacji o królu Arturze. Wydaje się więc, że Tolkien 

celowo nawiązuje do tego ważnego komponentu brytyjskiego dziedzictwa, 

wskazując jednocześnie na przyswojenie go z obszaru obcego języka oraz ze-

wnętrzne pośrednictwo: legendy arturiańskie zachowały się przede wszystkim 

w folklorze bretońskim, a więc wśród narodu Conana Meriadoca41. Jednocześ-

nie Władca Pierścieni nie kryje swojego fi kcyjnego charakteru, nie precyzując, 

jak umiejscowienie czytelnika ma się do czasoprzestrzeni akcji42 – dziedzictwo, 

o którym zdaje się przypominać, nie ma charakteru faktografi cznego, lecz 

kulturowy. Podobnie rzecz ma się zresztą z Arturem, którego legenda, a nie 

prawda o jego panowaniu, składa się na tożsamość Tolkienowskich czytelni-

ków. Klamra kreująca powieść na paradokument zapoznaje zatem czytelnika 

(którego traktuje przecież jako spadkobiercę powieściowych wydarzeń) z dzie-

dzictwem opowieści, wyposaża go w pewien sposób widzenia świata, zamiast 

fi ngować powinowactwo historyczne (w obszarze którego poruszał się bohater 

Howarda o niepokojąco bliskim Tolkienowskiemu Merry’emu imieniu43).

Z tego typu interpretacją korespondują pozaliterac kie wypowiedzi Tolkie-

na, który półżartem nazywał swój projekt artystyczny próbą stworzenia „mi-

tologii dla Anglii”44, kpiąc jednocześnie z takiego zamiaru. W centrum tego 

zamierzenia lokuje się chęć odnowienia kontaktu z zapoznaną tradycją, wska-

zania na konieczność pozostawania z nią w nieustającej łączności oraz forma-

cyjną rolę takich związków. Jednocześnie autor jest wierny swojej własnej kon-

cepcji twórczej fantazji, rekombinując tradycyjne wątki tak, by uzyskać nową 

artystyczną jakość, syntetyzującą specyfi czne widzenie historii oraz tradycji 

jako sił żywych, obecnych w życiu każdego uczestnika kultury (nawet gdy on 

sam nie jest tego świadom) i wchodzących z nim w konwersację. Ta właśnie 

technika oraz myśl będąca jej wynikiem wydają się leżeć u podstaw sukcesu 

powieści – okazało się nim nie tyle przywrócenie dziedzictwa Anglikom, ile 

wyrażenie specyfi cznych lęków pokolenia rodzącego się postmodernizmu (do 

którego urodzony w XIX wieku Tolkien przecież nie należał). Umieszczając 

41 Na ten temat zob. R.S. Loomis, Graal. Od celtyckiego mitu do chrześcijańskiego symbolu, 

op. cit.; J. Markale, Graal. Tajemnica Marii Magdaleny, przeł. K. Wojtkowiak-Rzepka, Poznań 

2006.
42 Choć myśl ta kusiła Tolkiena, w żadnej z jego książek nie znajduje się sugestia, jakoby 

Śródziemie było zapomnianą epoką dziejów Ziemi – informacje takie pojawiają się tylko 

w listach autora, nienależących przecież do korpusu jego twórczości literac kiej.
43 Humphrey Carpenter utrzymuje, że Tolkien znał prozę Howarda, więc związek między 

tymi bohaterami, choć ukryty, nie musi być przypadkowy. Zob. Tolkien: księga pamiątkowa. 

Studia o spuściźnie literac kiej, op. cit.
44 J.R.R. Tolkien, Z listu J.R.R. Tolkiena do Miltona Waldmana, przeł. A. Sylwanowicz 

[w:] idem, Silmarillion, Warszawa 2007, s. 16. Co zastanawiające, wypowiedź ta często 

jest interpretowana literalnie – zob. E. Fairburn, Tolkien, czyli mitologia dla Anglii, przeł. 

J. Tomaszkiewicz, „Nowa Fantastyka” 1994, nr 9.
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czytelnika w jednej linii z prezentowaną w tekście fi kcyjną historią, wysłał wie-

lu pisarzy i czytelników na wyprawę podobną Bilbowej, tworząc fundament 

pod trwającą półwiecze popularność gatunku fantasy.

3.6

Dystans zbudowany za pomocą prologu, sugerującego autentyczność i an-

tykwaryczność narracji, zostaje natychmiast rozproszony: prezentacja Shire, 

krainy hobbitów, przyjmuje poetykę dominującą w poprzedniej powieści i od-

syłającą do konwencji dziewiętnastowiecznego realizmu, z delikatnym odcie-

niem satyrycznym. Komentarze i wtrącenia odnarratorskie zostają jednak zre-

dukowane na rzecz narracji panoramicznej i choć relacja wciąż prowadzona 

jest przez narratora wszechwiedzącego, przyjmuje on raczej optykę kolejnych 

postaci: w partiach początkowych reprezentantów społeczności Hobbitonu, 

nawiązując jawnie do sielskiej atmosfery wyidealizowanej angielskiej prowin-

cji. Gawędziarski ton kontrastuje z akademicką surowością prologu, zadając 

jednocześnie kłam twierdzeniu, że te partie narracji pochodzą od Bilba45. Tak 

jak poprzednio jest on bowiem głównym obiektem opowieści, obserwuje go 

jednak już nie narrator, lecz jego współobywatele, wymieniający poglądy w ko-

lejnych scenach rodzajowych: ich komentarze dotyczą zarówno niezwykłej 

długowieczności, jak i dziwactw dotkniętego przez wielki, tajemniczy świat 

Bagginsa. Bo też i społeczeństwo hobbitów jest niezwykle prowincjonalne, 

a przy tym zafrapowane wyłącznie sobą, z bojaźliwą pobłażliwością spogląda-

jąc na przybyszy spoza granic znanej im przestrzeni.

Jest to przestrzeń bezczasowa i idylliczna, której największą bolączką jest 

skłonność do plotek. Hobbici utrzymują bliski i żywy kontakt z naturą, odse-

parowani są natomiast od wszystkich przejawów kultury innych niż wiejska 

powszedniość: Bilbo, jedyny hobbicki poeta, cieszy się opinią nieżyciowego 

ekscentryka. Popadająca momentami w dickensowskie przerysowanie, czasem 

nawiązująca do literatury dziecięcej narracja podkreś la zarówno niewinność, 

jak i naiwność niziołków: chociaż lud ten żyje sobie szczęśliwie, oderwany od 

światowych wydarzeń, infantylizuje własną przeszłość (najważniejszym wspo-

mnieniem jedynej epickiej bitwy w dziejach kraju jest przypadkowe wynale-

zienie w jej trakcie gry w golfa) i nie może osiągnąć prawdziwej dojrzałości. 

Dopiero ingerencja zła w hobbicką sielankę oraz konieczność podjęcia kolej-

nej wyprawy zapewni czterem bohaterom bolesne doświadczenie, konieczne 

do uzyskania pełni człowieczeństwa – tak jak rzecz się miała w wypadku Bilba. 

Tym razem jednak droga nie jest tak prosta, a jej rezultaty tak jednoznaczne 

45 Co stwierdza się wprost w prologu.
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jak w wypadku fabuły i bohatera Hobbita, nie prowadzi też aż tak wyraźnie 

przez kolejne warstwy literac kiej tradycji, choć w efekcie wymaga od każdego 

z uczestników znalezienia własnego miejsca w nurcie nieprzerwanego stru-

mienia historii, który – wbrew pozorom – podmywa również spokojne granice 

Shire.

Podróż czwórki bohaterów rozpoczyna się wraz z wykryciem zagrożenia, 

które wydaje się odległe i cokolwiek baśniowe. Pierwsze partie, gdy trzech jesz-

cze hobbitów wędruje przez znaną im okolicę, więcej mają z przygód Pickwi-

cka niż średniowiecznej epiki: postaci cierpią raczej z powodu niewygody niż 

na skutek niebezpieczeństw, przemierzając sielski krajobraz sosnowych lasów 

i łagodnych wzgórz. Atmosferę baśniowego wręcz bezpieczeństwa podkreś la 

narracja – dziwaczny fragment prezentujący perspektywę lisa obserwującego 

popasających towarzyszy. Zwierzę odzywa się w tonie równie potocznym jak 

hobbici, a jego przemyślenia równie dobrze wygłosić mógłby przedstawiciel 

tego narodu: „Świat się kończy! Słyszałem, że dziwne rzeczy dzieją się w tym 

kraju, ale pierwszy raz w życiu widzę, żeby hobbit nocował pod gołymi niebem 

u stóp drzewa”46. Wyraża zatem podszyte dezaprobatą zdumienie dla niepo-

spolitości, które pobrzmiewa również w rozmowach toczonych przez nizioł-

ków przy kufelku („A widzieliście już, jacy zagraniczni goście odwiedzali go 

[Bilba – przyp. T.Z.M.] tutaj: przychodziły po nocach krasnoludy, przychodził 

ten stary wędrowny magik Gandalf i wielu innych. Mówcie sobie, Dziaduniu, 

co chcecie, ale Bag End to dziwne miejsce i dziwni hobbici tam mieszkają” 47). 

Lis należy zatem do tego samego porządku co reszta Shire: bezpiecznego, do-

mowego, swojskiego i prozaicznego, co podkreś la fragment prezentujący jego 

perspektywę i nawiązujący jawnie do prozy dziecięcej, antropomorfi zującej 

zwierzęta. To świat, w którym strach przed prawdziwym złem, reprezentowa-

nym przez Czarnego Jeźdźca, rywalizuje z lękiem przed zagniewaniem doros-

łego – Frodo obawia się starego Maggota, któremu w dzieciństwie podbierał 

pieczarki, co najmniej tak bardzo jak wysłannika Mordoru.

Przyziemność hobbitów objawia się też w ich niechęci do magii i spraw 

czarodziejów, jeszcze mocniejszej niż brak zainteresowania szerokim światem. 

Nawet życzliwy przecież Bilbowi Dziadunio poucza swojego syna-marzyciela: 

„Elfy i smoki! – powiadam mojemu synowi. – Dla ciebie i dla mnie ważniejsze 

są ziemniaki i kapusta”48. Wydaje się jednak, że to właśnie ta postawa, któ-

rej motywacją jest lęk przed nieznanym niebezpieczeństwem (hobbici kryją 

się w Shire, by „nie napytać sobie kłopotów”), uniemożliwia niziołkom praw-

dziwe dojrzewanie. Ilustrują w ten sposób tezę, którą Tolkien podnosi też 

46 J.R.R. Tolkien, Wyprawa, przeł. M. Skibniewska, Poznań 1990, s. 109.
47 Ibidem, s. 43.
48 Ibidem.
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w O baśniach: że kontakt z autentyczną tradycją mówienia o sprawach dobra 

i zła, która zawiera się w baśniach, udzielić może ważnej lekcji, iż: „zagrożenie, 

skutek i cień śmierci mogą niekiedy nadać nieopierzonemu, niezgrabnemu 

i samolubnemu wyrostkowi godność, a nawet mądrość”49. To właśnie przed 

wiedzą kryją się mieszkańcy Hobbitonu.

W szerokim świecie perspektywa zwierzęcia, wyprowadzona z literatury 

dziecięcej, nie może się już pojawić: gdy bohaterowie opuszczą Shire, prze-

kroczą też bezpieczne granice powieści XIX wieku przez wrota prowadzące 

do świata autentycznej baśni. Zagrożenia staną się nagle prawdziwe – przed 

gniewem Starej Wierzby nie można uciec ani zakląć go śmiechem, a przynaj-

mniej przekracza to możliwości hobbickiej drużyny. Cierpienie łagodzi jednak 

opieka potężnych sprzymierzeńców, a czterech niziołków nie musi samodziel-

nie radzić sobie ze złem. Złośliwe duchy lasu i złowrogich umarłych odpędzi 

Tom Bombadil, wesołkowaty i wszechpotężny, reprezentujący zasadę rządzącą 

światem, a jednocześnie na tyle prostoduszny, by znaleźć porozumienie z na-

iwnymi jeszcze hobbitami. Obecność Toma jest namacalna i chociaż zapowia-

da już poważniejszą perspektywę dalszych partii powieści, nie wymaga jeszcze 

ani wiary, ani hartu ducha – wystarczy wypowiedzieć wierszyk, by Bombadil 

przezwyciężył zło. Wydaje się zatem naiwnym odpowiednikiem opatrzności, 

aniołem stróżem z dziecięcych wyobrażeń, czuwającym, by przeciwdziałać za-

grożeniu. Jego moc jest jednak ograniczona geografi cznie, a opuszczając Stary 

Las, hobbici odkrywają, że naiwna wiara w cudownego opiekuna nie jest już 

wystarczająca. Szczęśliwie dostają się pod opiekę mądrego i doświadczonego 

Obieżyświata, który rychło przejmuje komendę nad drużyną i prowadzi ją do 

Rivendell.

Opieka Strażnika nie jest jednak aż tak bezwarunkowa i kiedy powraca-

ją upiory – rzecz jasna, spotęgowane – Obieżyświat nie może chronić Fro-

da. Hobbit toczyć będzie własną bitwę z Nazgulami, usiłując odeprzeć pokusę 

użycia Pierścienia i ulegając jej z katastrofalnym rezultatem. Wówczas jednak 

przywołana przez Froda Elbereth (a nie wysiłki ludzkiego opiekuna) zdoła 

odegnać zło, choć nie tak kategorycznie jak interwencja Bombadila: drużyna 

wciąż musi uciekać przed coraz bliższym i potężniejszym zagrożeniem ze stro-

ny Czarnych Jeźdźców. Rana Froda odbiera mu siły, karząc w ten sposób za 

chwilę słabości, a narracja traci rys satyryczny (ostatnim motywem prezento-

wanym w konwencji narracyjnej Hobbita jest sekwencja w karczmie „Pod Roz-

brykanym Kucykiem” oraz jej zabawny gospodarz) – od tej pory dominować 

będzie ton poważny, niekiedy wręcz uroczysty, nawiązujący raczej do poetyki 

epickiej niż tradycji powieściowej. Co znamienne jednak, autor nie porzuci 

49 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 48.
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poetyki realistycznej, zachowując zarówno logikę przyczynowo-skutkową, jak 

i koncentrację na detalu50. 

Tę zmianę tonu podkreś la dobitnie sekwencja, w której bohaterowie odnaj-

dują skamieniałe trolle, obrócone w głaz dzięki podstępowi Gandalfa. Tym ra-

zem komiczne połajanki zastąpione zostają dobitnie wyrażanym niepokojem: 

nawet hobbici rozpoznają, że znaleźli się w pobliżu trollowej jaskini, i wzbra-

niają się przed dalszą wędrówką, póki Obieżyświat nie dowiedzie, że potwory 

są faktycznie skamieniałe. Wówczas zatrzymują się na popas, a Sam deklamuje 

zabawny, nieco rubaszny wierszyk, atmosfera zostaje jednak odwrócona w sto-

sunku do sceny znanej z Hobbita. W pierwszej powieści, choć bohaterom gro-

ziło niebezpieczeństwo, cała perypetia miała rys komiczny: przekomarzające 

się trolle i wymiana zdań z czarodziejem były po prostu zabawne. Tym razem 

grupie nic nie grozi, panuje jednak przygnębienie i zniechęcenie: Frodo nie 

ma nawet siły, aby zaśpiewać pieśń, a wysiłek Sama, by wnieść element humo-

rystyczny, wydaje się desperacki i daremny. Zwieńczenie sceny również od-

wraca jej analogon z Hobbita: tym razem grupa nie znajduje skarbów, a Frodo 

informuje gorzkim tonem, że Bilbo rozdał zdobyte tu złoto, gdyż pochodziło 

z rabunków.

Podróż Bilba z Pagórka do Rivendell była wędrówką z obszaru dziewiętna-

stowiecznej satyry do czarownej baśni, podczas której pan Baggins zdumiewał 

się różnorodnością świata. Analogiczna wędrówka Froda i jego towarzyszy, 

choć geografi cznie znacznie dłuższa i obfi tująca w niebezpieczeństwa, skraca 

dystans pokonany przez Bilba i przeprowadza hobbitów od razu w świat daw-

nych tradycji: nawet Stary Las jest przecież puszczą starożytną, a upiory kurha-

nów reprezentują zapomnianą, lecz niespokojną przeszłość. Czterech nizioł-

ków pozostaje jednak na uboczu i nie rozpoznaje w pamiątkach przeszłości 

własnego dziedzictwa, traktując również element przygody Bilba, wcześniej-

szej o dwa pokolenia, jak na pół zapomnianą legendę. Niewinność ta począt-

kowo ich ochrania – Czarni Jeźdźcy nie mogą skrzywdzić towarzyszy, póki są 

w Shire (sama świadomość tego faktu pomaga Frodowi oprzeć się mocy Pier-

ścienia), potem zaś przechodzą w ręce kolejnych opiekunów. A jednak coraz 

więcej zależy od ich własnego działania – im bliżej Rivendell, tym mocniejsza 

w czterech towarzyszach świadomość, że nie wplątali się po prostu w sprawy 

innych, potężniejszych i starszych istot, ale uczestniczą w problemach, które 

ich również dotyczą.

Symboliczną akceptacją odpowiedzialności, stanowiącą kulminację pierw-

szej części powieści, jest moment, gdy Frodo dobrowolnie podejmuje się roli 

50 Obfi tość detali obyczajowych, podkreś lająca realizm świata, jest zgodna z postulatami 

teoretycznymi Waltera Scotta, którego założenia Tolkien zdaje się realizować. Zob. 

H. Markiewicz, op. cit.



139 

Powiernika Pierścienia. Do tej pory hobbici wędrowali, by dostarczyć Pier-

ścień do Rivendell, w ręce istot, które są z nim związane, wywodząc się z tego 

samego, epickiego porządku narracyjnego. Wysłuchawszy jednak długiej i po-

wikłanej historii, relacjonowanej przez kolejnych uczestników rady u Elronda, 

hobbit rozumie, iż on sam przynależy do tej samej opowieści i nie może za-

przeczać swojej w niej roli. Podejmując zobowiązanie, przyjmuje jednocześnie 

dziedzictwo, rezygnuje z bezpiecznej izolacji w obrębie znanej, infantylizującej 

narracji Shire’u i sam umieszcza się w obszarze, do którego przynależą elfy, 

krasnoludowie oraz królowie i rycerze (wszyscy deklarujący się jako Frodo-

wi towarzysze). Przemieszcza się tym samym w obręb tradycji literac kiej ade-

kwatnej do mówienia o problemach dobra i zła w wymiarze totalnym – tak jak 

język Shire nadawał się do plotkowania o sąsiadach. Podobne zobowiązanie 

podejmują pozostali hobbici, decydując się pójść z Frodem – dalsza wyprawa 

rozdzieli ich jednak i umieści w różnych żywiołach literatury.

3.7

Pierwszy odruch skłania do wyczytania w podróży Froda wątku inicjacyjnego: 

dojrzewania hobbita do czekającego go wielkiego czynu, co wyraża się w kolej-

nych wywoływanych przezeń przekształceniach składu drużyny. W motywie 

porzucenia kompanii zobaczyć można gotowość do samodzielnego sprostania 

wyzwaniu (gdyby przyjąć model Josepha Campbella51, w tym właśnie miejscu 

zaczęłaby się właściwa przygoda hobbita), w chwili przygarnięcia Golluma – 

objaw nowo nabytej duchowej szlachetności. W gruncie rzeczy jednak Frodo 

dojrzewa tylko podczas wędrówki do Rivendell, a i to częściowo: opisana wyżej 

gotowość przyjęcia odpowiedzialności za cały świat jest tylko spotęgowanym 

zdecydowaniem, które nakazuje Bagginsowi w ogóle wyruszyć z Pierścieniem 

do siedziby Elronda (a które tak zdumiało Gandalfa). Prócz tego młodszy 

z Bagginsów – zawsze trochę podobny do elfa – odznacza się przez całą po-

wieść tymi samymi właściwościami, a kolejne próby, którym jest poddawany, 

nie tyle kształtują, ile sprawdzają jego charakter. 

Nie przechodzi też Frodo żadnej inicjacji w typie okultystycznym, nie zo-

staje wtajemniczony w niedostępne dla innych sekrety, nie rozwiązuje zaga-

dek ani nie zwycięża potworów, by udowodnić swój heroizm. Jego wędrów-

ka nie jest zatem uniwersalną i popularną metaforą wzrastania: choć bohater 

dojrzewa, jest to proces przejścia od naiwności do mądrości, któremu nie 

towarzyszy nabywanie potęgi. Wręcz przeciwnie, swoją podróż przypłaca 

Frodo kalectwem i chorobą, towarzyszącym najwyraźniej jego duchowemu 

51 Zob. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997.
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wysubtelnieniu. Po powrocie nie czeka nań nagroda w postaci tronu, na który 

zasłużył swoim bohaterstwem, ani utracone z jakichś przyczyn dziedzictwo. 

Zostanie dobrowolnym wygnańcem, wyobcowanym ze świata, który zdołał 

ocalić, a ukojenie znajdzie dopiero, na zawsze opuszczając jego obręb. Nie jest 

wreszcie podróż metodą objawienia przeznaczenia, heroicznej arete, wyprawę 

podejmuje bowiem hobbit dobrowolnie i choć tekst sugeruje kilkakrotnie, że 

Pierścień nie trafi ł w ręce bohatera zupełnie przypadkowo, w chwili przyjęcia 

brzemienia manifestuje się też wyraźnie jego wolna wola (do dialektyki tej po-

wrócę później). Próba zestawienia wędrówki Froda z podróżą-próbą bohatera 

w typie mitycznym okazuje się bezowocna.

Heroizm hobbita objawia się najpełniej w scenie, gdy decyduje się przyjąć 

Pierścień, podjąć wyzwanie, któremu nie jest w stanie sprostać, w imię oca-

lenia wartości wyznawanych przez wszystkich obecnych na radzie w domo-

stwie Elronda (bo przecież nie dla uratowania fi zycznej strony świata – Sauron 

pragnie zapanować nad Śródziemiem, a nie odesłać je w niebyt). Zadania tego 

podejmuje się niechętnie, niejako wbrew sobie, wiedząc jednak, że nie ma in-

nego wyboru, a zatem: „jego pobudką nie jest duma z własnego męstwa ani 

chełpliwość, ani nawet lekkomyślna beztroska rycerza czyniącego absurdalne 

śluby podczas świątecznej biesiady. Kieruje nim raczej pokora (...)”52. Ostatnie 

sformułowanie nie odnosi się jednak do sytuacji Froda, choć wydaje się bar-

dzo trafnie ją opisywać – to fragment Tolkienowskiej interpretacji Pana Ga-

waina i Zielonego Rycerza, objaśniający sytuację wyjściową staroangielskiego 

poematu, określonego jako „opowieść o obowiązku, pokorze i poświęceniu”53. 

Podobnie jak Frodo, krewniak Artura podejmuje się niewykonalnego zadania, 

by ratować honor i twarz króla, będącego gwarantem systemu wartości wy-

znawanego przez mieszkańców Camelotu. Wyrusza następnie na wędrówkę, 

w efekcie której nie zyska niczego prócz ran, doświadczenia i upokorzenia. Po-

dobnie jak Frodo opierać się będzie pokusom, demonstrując przewagi charak-

teru, i tak jak hobbit nie sprosta ostatecznemu wyzwaniu, choć misja zakończy 

się powodzeniem.

Dobrowolność wyboru Froda oraz podobieństwo problematyki lokuje za-

tem jego podróż w pobliżu cyklu arturiańskiego, choć prócz sytuacji wyjściowej 

niewiele wydaje się łączyć ten wątek z Panem Gawainem. Większa część dzie-

jów hobbita rozgrywa się przecież podczas wędrówki ku Górze Przeznaczenia, 

złożonej z najwyraźniej celowych epizodów, podczas gdy przygoda Arturowe-

go siostrzana, choć wymagająca podróży, minimalizuje ten wątek – zasadnicza 

część poematu rozgrywa się już w zamku Zielonego Rycerza. Inny jest też cel, 

52 J.R.R. Tolkien, Pan Gawain i Zielony Rycerz [w:] idem, Potwory i krytycy i inne eseje, 

op. cit., s. 106.
53 Ibidem.
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Frodo nie ma bowiem błysnąć straceńczą odwagą, a brzemię, które niesie, ma 

postać fi zycznego przedmiotu, podczas gdy Gawain jest po prostu zatroskany. 

Próby, którym podlega Frodo, nie sprawdzają też jego prawdomówności, która 

to właściwość gra najważniejszą rolę w przygodzie rycerza Okrągłego Stołu, 

rozdartego pomiędzy obietnicą daną gospodarzowi, rycerskim honorem oraz 

dwornością, z której przecież słynie. Wierność Froda nigdy na próbę wysta-

wiona nie zostaje: nawet gdy Boromir próbuje nakłonić hobbita do przekaza-

nia Pierścienia w ręce Gondorczyków, Powiernik nie znajduje się w pułapce 

dwóch lojalności, od pierwszych chwili dostrzegając obłęd trawiący rycerza.

Literatura rycerska dostarcza jednak również drugiego modelu, który lepiej 

koresponduje z dziejami Powiernika Pierścienia: opowieść o poszukiwaniu 

Graala zawiera zarówno komponent wędrówki, jak i relację o dziejach niezwy-

czajnego przedmiotu. Na pierwszy rzut oka manifestuje się jednak zasadnicza 

różnica: Frodo ma Pierścień zniszczyć, a nie odszukać, a taki wątek nie pojawia 

się w żadnej z licznych relacji o cudownym naczyniu. Pewnemu odwróceniu 

ulega też otwarcie wyprawy, choć sytuacja fabularna jest właściwie analogicz-

na: zebranym przy stole bohaterom, którym przewodzi mądry władca (Artur/

Elrond), ukazuje się magiczny obiekt, wzbudzając wielkie poruszenie i powo-

dując konieczność odbycia wyprawy. Pierścień jest jednak anty-Graalem: gdy 

tamten symbolizuje czystość duchowych aspiracji, tu zjawiony obiekt jest ucie-

leśnieniem doczesnej, niszczycielskiej pychy. W przeciwieństwie do Graala nie 

znika, a wyprawy nie podejmują zachwyceni wizją rycerze – trwa natomiast 

uporczywie, wymuszając podjęcie działania w celu jego zniszczenia. Atmo-

sfera jest jednak równie podniosła, przedsięwzięcie bohaterskie, a Elrond na 

równi z Arturem zasępiony, obawiając się, co przyniesie przyszłość.

Wywodzący się z hobbickiej rasy Frodo wydaje się mieć rys prostaczka 

Percevala, prototypowego poszukiwacza Graala, bliższe spojrzenie sugeruje 

jednak raczej związek z rycerzem Galahadem. Przybywszy do domu Elron-

da, Baggins nie popisuje się przecież nieznajomością obyczaju – przeciwnie, 

zadziwia raczej dwornością, choć wychował się z dala od Imladris. W czasie 

wyprawy nie musi udowodnić swojego męstwa ani wykształcać godnych sza-

cunku właściwości charakteru, ucząc się dopiero szlachetności i pobożności, 

a podróż nie ma przywrócić mu utraconego dziedzictwa, co jest przecież pod-

stawowym tematem opowieści o Percevalu54. Przybywa natomiast jako następ-

ca najmężniejszego z hobbitów, który ze względu na swoje przywary nie może 

ponieść Pierścienia – jego relacja z Bilbem odzwierciedla zatem związek Gala-

hada z Lancelotem. Odbija go zresztą nie tylko na poziomie fabuły: Galahad, 

54 W większości wersji rycerz ma objąć lub obejmuje schedę po strażniku Graala jako 

prawy dziedzic jego królestwa. Zob. R.S. Loomis, Graal. Od celtyckiego mitu do chrześcijańskiego 

symbolu, op. cit.
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rycerz doskonały, jest przecież rezultatem przekształcenia aksjologii romansu 

rycerskiego i jego zadaniem jest zastąpić Lancelota, potępionego za grzeszny 

związek z królową. Podobnie Frodo jest postacią o właściwościach bohatera 

opowieści epickiej, w której nie mógłby funkcjonować obarczony wadami po-

staci pikarejskiej Bilbo.

Podróż do Orodruiny, ognistej góry wznoszącej się pośród ziemi jałowej, 

jest dla Froda serią prób wystawiających na próbę jego przymioty – ze spraw-

dzianów tych nie zawsze wychodzi zresztą zwycięsko. Nie mają one jednak 

charakteru orężnego, Powiernik Pierścienia nie bierze bowiem udziału w roz-

licznych potyczkach wypełniających karty powieści – nawet przerażającą Sze-

lobę rani w jego imieniu wierny Sam Gamgee. Nie znaczy to, że hobbit nie musi 

okazywać męstwa i wielokrotnie zmagać się z przytłaczającymi przeciwnościa-

mi – konieczność kontynuowania wyprawy pomimo straty najważniejszego 

z kompanów, lęk przed wpływem Pierścienia na pozostałych, poszukiwania 

prowadzone przez Nazguli i sama konieczność przekroczenia granic Mordoru 

wystawiają na próbę odwagę Bagginsa. Nie jest to jednak męstwo rycerskie, 

wyrażające się w gotowości na walkę i chwalebną śmierć, a odwaga w obliczu 

cierpienia, przyzwolenie na ból oraz ofi arę, która niekoniecznie zostanie do-

strzeżona. Frodo jest w swojej odwadze zupełnie bezinteresowny, niezależny 

od rycerskiego etosu oraz pogoni za sławą – historia hobbita jest opowieścią 

o męstwie pokornym.

Wyprawa stawia jednak wyzwania również dla pozostałych cnót ewange-

licznych Froda, szczególnie chętnie sprawdzając jego roztropność. Funkcja 

Powiernika Pierścienia wymusza bezustannie konieczność podejmowania 

trudnych i bolesnych decyzji: narażenia życia w kopalniach Morii zamiast 

wystawienia misji na ryzyko podróży w pobliżu Orthanku, dobór drogi do 

wnętrza kraju Saurona czy decyzja o opuszczeniu kompanii po starciu z Bo-

romirem spoczywają wyłącznie na barkach Bagginsa. Początkowo do podej-

mowania wyboru zachęca go Gandalf, potem jednak hobbit decydować musi 

samodzielnie, zawsze wybierając pomiędzy rozwiązaniem bezpiecznym 

a słusznym. Konieczność ta podkreś la dodatkowo samotność Powiernika Pier-

ścienia, który od chwili przyjęcia brzemienia nie może polegać ani na mądro-

ści zebranej w domu Elrondarady , ani na wsparciu wiernych przyjaciół, a po 

śmierci czarodzieja nie posiada również duchowego opiekuna i przewodnika. 

W ostatecznym rozrachunku Frodo mierzy się ze złem samotnie.

Roztropności hobbita towarzyszy umiarkowanie i sprawiedliwość. To 

pierwsze nakazuje mu zwykle porzucić wygodniejsze i bezpieczniejsze roz-

wiązania, by zmniejszyć ryzyko, na jakie wystawia innych. Dlatego właśnie 

Frodo porzuca drużynę, zrozumiawszy, że jego towarzysze nie potrafi ą oprzeć 

się mocy Pierścienia, sam też rezygnuje z pokusy zaniesienia klejnotu do Gon-

doru i użycia go w obronie wolnego świata. Nie wyrusza jednak całkiem sam, 
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zgadza się bowiem na towarzystwo Sama, które w ostatecznym rozrachunku 

okaże się zbawienne. Wybór ten jest jedną z prób sprawiedliwości hobbita, 

jego umiejętności właściwego sądzenia, która stanowi najmocniejszy chyba 

rys Frodowego charakteru. Oceniając, bohater instynktownie wybiera słusz-

nie, choć niekiedy wystawia się przy tym na niebezpieczeństwo – gdy trzy-

krotnie wyrzeka się Pierścienia, zawsze ofi aruje go osobie, która potrafi  oprzeć 

się jego mocy (kolejno: Gandalfowi, Bombadilowi i Galadrieli), nie zgadza się 

natomiast, by wpadł w ręce człowieka o słabszym charakterze i mniej angelicz-

nej naturze: odmawia Boromirowi, nie chce kusić Faramira i zdecydowanie 

sprzeciwia się prośbom Golluma. Ocalenie tego ostatniego jest zresztą próbą 

wszystkich czterech cnót jednocześnie, demonstracją miłosierdzia i uczyn-

kiem, który gwarantuje powodzenie misji Powiernika, choć początkowo wy-

dawać się może potknięciem.

Pomimo niezachwianie cnotliwej postawy Frodo ponosi bowiem porażkę 

– tym różni się od równie cnotliwego Galahada, który wyszedłszy zwycięsko 

z próby o podobnym charakterze, odbiera najpiękniejszą nagrodę. Zatruty ja-

dem Szeloby hobbit jest zbyt wycieńczony, by dłużej opierać się zgubnej mocy 

Pierścienia, i chociaż wysiłkiem Sama dociera do Szczelin Zagłady, powtarza 

tam grzech Isildura i zagarnia Pierścień dla siebie. Dopiero ingerencja Gol-

luma, kierującego się przecież złą wolą, pozwala zniszczyć klejnot, złamać moc 

Saurona oraz ocalić wolny świat. To dzieje się jednak już nie dzięki wysiłkom, 

ale mimo aktywnego sprzeciwu Froda, w ostatniej chwili przytłoczonego na-

porem zła. W momencie próby zważone zostają jednak wszystkie jego uczyn-

ki, a ta sama siła, która dodała mu odwagi podczas podejmowania Pierścienia 

w Rivendell. wydaje się dbać, by niegdysiejsze miłosierdzie przeważyło nad 

obecną nikczemnością. Nie obywa się jednak bez kary: Frodo zostaje okale-

czony, odnosząc trzecią z ran, będących wynikiem sprzeniewierzenia się cno-

cie. Pierwszą otrzymał na Amon Sûl, gdy nie wystarczyło mu męstwa, drugą 

zadała mu Szeloba, kiedy nieroztropnie ruszył na przełęcz Cirith Ungol, wie-

dząc, że przewodnik planuje go zdradzić. Palec odgryziony przez Golluma jest 

wreszcie pamiątką braku umiarkowania, kiedy nie umie wyrzec się Pierścienia.

Podróż Froda koresponduje z wędrówką w poszukiwaniu Świętego Graala 

(oraz z motywem poszukiwania, quest, w ogóle) o tyle, że służy sprawdzeniu 

cnót bohatera, a jej zwieńczeniem jest próba najwyższa55. Cel wyprawy jest sto-

sownie wzniosły – wszak od jej powodzenia zależą losy świata. Należy zwró-

cić przy tym uwagę, że z bogactwa literatury rycerskiej wybiera Tolkien dość 

szczególną jej odmianę, związaną z cysterskim mistycyzmem: wskazuje na to 

zarówno osoba bezgrzesznego Froda-Galahada, rodzaj przeciwności, którym 

55 Właściwość tę wyodrębnia wielu badaczy literatury poszukiwań: R.S. Loomis, N. Frye 

czy W.H. Auden.
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stawia czoło, jak wreszcie fabularna rama, od zjawienia się Pierścienia do jego 

zniszczenia. Podróż Froda nie eksponuje rycerskich przewag i nie jest poszu-

kiwaniem własnej tożsamości, znanych ze starszych wersji opowieści (w szcze-

gólności Perceval ou le Conte de Graal Chrétiena de Troyes czy anonimowego 

Perlesvaus). Hobbit nie aspiruje również do wyższego, duchowego porządku, 

sekretnego królestwa znanego z wersji Wolframa von Eschenbacha. Rodzaj na-

grody, którą otrzymuje – możność opuszczenia Śródziemia na pokładzie stat-

ku elfów, przypomina raczej los zmarłego w ekstazie i wniebowziętego Galaha-

da niż Percevalowe objęcie utraconego dziedzictwa. Dobór wersji lokuje zatem 

opowieść o wyprawie Froda w sąsiedztwie La Queste del Saint Graal: wersji 

cysterskiej, znanej z arturiańskiej Wulgaty. Jest zatem opowieścią o koniecz-

ności porzucenia świata doczesnego i pielęgnowaniu cnoty: nowych wymagań 

stawianych przed miles Christiani przez Bernarda z Clairvaux i stanowiących 

opozycję wobec francuskiej kultury dworskiej.

Władca Pierścieni nie opowiada jednak historii o Graalu, a wątek misji Po-

wiernika różni się od tego intertekstu w wielu istotnych punktach, z których 

najbardziej oczywistym jest odwrócony cel: Frodo musi zniszczyć Pierścień, 

wyrzec się tym samym zła, a nie odszukać Graala, symbolizującego aspira-

cje ku cnocie. Tekst Tolkiena wydaje się zatem znacznie bardziej egalitarny: 

o ile w wizji cystersko-arturiańskiej człowiek jest grzeszny, a świętość staje się 

udziałem nielicznych wybrańców, tu okazuje się osiągalna dla każdego, kto 

zdoła wyrzec się grzechu. Koncentracja na duchowym aspekcie poszukiwań 

i charakterystyczna dla Wulgaty pogarda dla rzeczy doczesnych również zo-

stają odrzucone: Frodo rusza na wyprawę nie tyle urzeczony wizją własnej do-

skonałości, ile wiedziony pragnieniem ocalenia świata doczesnego, swojskiego 

i powszedniego, któremu zło symbolizowane przez Pierścień bezpośrednio 

zagraża: pragnie uratować Shire. Podejmuje też misję, do której nikt się nie 

pali – w przeciwieństwie do jakże popularnego ślubu odnalezienia Graala – po 

drodze zaś kilkakrotnie potyka się i upada, w przeciwieństwie do zawsze zwy-

cięskiego Galahada. Nie odbiera też swojej nagrody natychmiast: nim zostanie 

wniebowzięty, czeka go jeszcze życie w cierpieniu. Cenę wyprawy Froda za-

płacić musi również świat: choć Śródziemie oparło się mocy Saurona, zostało 

okaleczone, gdy wraz z końcem trzeciej ery odeszły na zawsze elfy.

Zwrócenie uwagi na świat doczesny i skutek, jaki wywiera na nim spra-

wa Pierścienia, lokuje wątek Froda pomiędzy wersją cysterską a opowiedzianą 

przez Malory’ego ostatnią średniowieczną realizacją motywu Graala. Angiel-

ski poeta skupia wprawdzie uwagę przede wszystkim na Lancelocie (którego 

ocenia znacznie łagodniej i wprowadza nawet do przedpokoju mszy świętego 

kielicha) i jego orężnych przewagach, czerpie jednak samą strukturę fabular-

ną z Wulgaty: kielich odnajduje Galahad, wprowadzony do tekstu wyłącznie 

na okoliczność poszukiwań i umierający natychmiast po ich zakończeniu. 
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Nowością jego wersji jest natomiast wywiedziony z wątku rozpaczy Artura, 

który wie, jak wielu rycerzy odda życie podczas poszukiwań, zwiastun kresu 

królestwa Logres i rozpadu bractwa Okrągłego Stołu. Radości z odnalezienia 

świętego naczynia i powrotu rycerzy towarzyszy więc gorzka świadomość zbli-

żającego się końca cudownej epoki. To właśnie poczucie eksponuje Tennyson 

w idylli Th e Holy Grail, pełnej złych przeczuć Artura, przeświadczonego (po-

dobnie jak Artur Malory’ego) o utracie najwspanialszych towarzyszy – i ono 

towarzyszy zakończeniu misji Powiernika, zwłaszcza gdy okazuje się, że kon-

centracja na ocaleniu świata spowodowała zniszczenia w samym Shire. Podob-

nie jak rycerze, którzy na czas poszukiwań Graala porzucili swoje doczesne 

obowiązki, hobbici odkrywają, że zaniedbana ojczyzna popadła w ruinę.

Niedoskonałość Froda, jego fi nalna porażka, która okazuje się jednak zwy-

cięstwem, przywraca perspektywę drugiego rycerskiego poematu wydającego 

się korespondować z Władcą Pierścieni – Pana Gawaina i Zielonego Rycerza. 

Tam również, w chwili ostatecznego sprawdzianu, pozostający do tej pory 

wierny rycerskim zasadom Gawain odstępuje od swego kodeksu. Ukrywa-

jąc pod ubraniem szarfę, rzekomo chroniącą przed ciosami, usiłuje oszukać 

swojego oponenta. Rzecz jasna, próba Zielonego Rycerza od pierwszej chwili 

jest nieuczciwa, skoro przeciwnik zataja na wstępie, iż potrafi  przeżyć odcięcie 

głowy – i wydawać się może, że siostrzeniec Artura ma równe prawo oszukać 

jego. A jednak dopuszcza się przeniewierstwa, i to podwójnego: nie dość, że 

nie staje przed Rycerzem tak, jak stał na królewskim dworze, łamie też regu-

ły gry goszczącego go kasztelana, wbrew obietnicy nie oddając mu cudowne-

go pasa. Choć nie czyni nikomu szkody, narusza tym samym własny kodeks, 

zdradzając w dodatku niedostatek męstwa. Za to spotyka go kara – rana od 

topora na karku. Życie ocala mu wprawdzie wcześniejsza wierność rycerskim 

zasadom, znieść musi jednak katusze sumienia, od których uwolni go dopiero 

Artur. Cierpienie Froda ma charakter zdecydowanie bardziej fi zyczny – każ-

da jego pomyłka oznaczona jest bolesną raną – ale zasada pozostaje nienaru-

szona. Choć hobbit ocalił świat przed Sauronem dzięki swoim cnotom, musi 

odpokutować grzechy, nim w nagrodę otrzyma nieśmiertelność. Wędrówka 

obydwu bohaterów ma też podobnie degradacyjny charakter: w chwili jej roz-

poczęcia obydwaj są pełni sił i determinacji, podróż nadwątla ich wytrzyma-

łość oraz pewność siebie, a ostateczna próba kładzie się cieniem na dalszej 

egzystencji. Wywiedziona z opowieści o Zielonym Rycerzu lekcja dojrzewania 

jest bardzo gorzka i fundamentalnie różna od konwencji inicjacyjnej: doros-

łość i mądrość zaczyna się od podjęcia wyzwania, prowadzi przez przekonanie 

o jego niewykonalności, pozorną klęskę oraz bolesną pokutę ku okupionej go-

ryczą nagrodzie.

Lokując się wobec tradycji literatury rycerskiej, której związek z Władcą 

Pierścieni podkreś la dodatkowo mediewalny sztafaż, tekst wydaje się kierować 
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niezwykłym kodem, eksponując mniej powszechne elementy romansu: za-

miast rycerskiej przygody (jaką była perypetia Bilba w Mrocznej Puszczy) oraz 

dwornej miłości wybiera wątki mistyczne, związane z wiernością wobec ko-

deksu rycerskiego i konfl iktem między tym, co doczesne, i tym, co spirytualne. 

Wybór ten wydaje się pełnić dwie funkcje: po pierwsze, podobnie jak tekst 

cysterski służy wprowadzeniu w obręb narracji perspektywy chrześcijańskiej, 

dobitnie zilustrowanej przez ekspozycję cnót ewangelicznych, stałe zagrożenie 

potężnym złem, koncepcję pokuty oraz ingerencję opatrzności. Po wtóre, Tol-

kien eksponuje te teksty, które są bezpośrednio związane z tradycją angielską: 

ostatni poemat arturiański Morte Dartur jest jednocześnie pierwszą realizacją 

tej opowieści w języku angielskim, a Pan Gawain to oryginalny tekst staro-

angielski, nieposiadający odpowiednika w dworskim romansie francuskim. 

Rodzimy charakter intertekstów podkreś la przejęta z narracji Malory’ego op-

tyka, uwypuklająca pesymizm opowieści i korespondująca z analogiczną in-

terpretacją Tennysona. W ten sposób obecny we Władcy Pierścieni żywioł ro-

mansu rycerskiego pozostaje w ścisłym związku z drugim wielkim zapleczem 

intertekstualnym dzieła Tolkiena, podobnie jak on zapożyczonym z kultury 

innych języków, lecz znaturalizowanym w ojczystej dla autora tradycji.

3.8

Podróż Meriadoka i Peregrina rozpoczyna się na dobre w momencie, kiedy 

przestają pełnić rolę towarzyszy Froda. Wraz z otwarciem Dwóch wież sple-

cione do tej pory żywioły – romansowy, reprezentowany przez Froda, oraz 

epicki – rozdzielają się, a dwaj hobbici nie tyle wkraczają, ile zostają upro-

wadzeni przez ten drugi. Zmiana tonu narracyjnego jest właściwie natych-

miastowa i ostentacyjna: z pierwszych rozdziałów drugiej części trylogii zni-

ka zmęczenie i zniechęcenie, które dawało się do tej pory we znaki drużynie, 

a choć rzecz zaczyna się w tonie żałobnym, pogrzebem Boromira, jest to elegia 

bohaterska, opłakująca, ale i sławiąca śmierć młodego rycerza. Jego historia 

zostaje domknięta, nie pozostawiając miejsca na smutek (rozpacz po Boro-

mirze okaże się nawet właściwością zgubną) – ponosząc śmierć iście rolando-

wą, syn namiestnika Gondoru wypełnił swoje doczesne zadanie w zupełności. 

Odprawiwszy ceremonię, bohaterowie ruszają, by go pomścić: literacka aluzja 

otwarta przez zbyt późny głos rycerskiego rogu trwa: król rusza w pościg, by 

wypełnić zadanie, któremu nie podołał zabity par. W wątek ten wkrada się jed-

nak subtelna różnica, kompanów Boromira nie pcha bowiem do pościgu ze-

msta, lecz pragnienie ocalenia towarzyszy – a zatem wybór życia, a nie śmierci. 

Rozpoczyna się gonitwa, która na dobre utwierdzi czytelnika w przekonaniu, 
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że oto fabuła wkracza w poetykę epiki heroicznej: Aragorn, Legolas i Gimli 

biegną przez wiele dni, co jest wyczynem godnym Pelidy ścigającego wokół 

Troi Hektora i wyraźnie kontrastuje z dotychczasowymi opisami zmęczenia 

wycieńczającym marszem.

Merry i Pippin nie odnajdują się w żywiole epickim tak dobrze jak skrojeni 

na jego miarę bohaterowie – Aragorn, Legolas i Gimli. Niesiony przez orków 

Pippin uważa się nawet za zbyteczny balast i zastanawia, czy wyruszenie na 

wyprawę nie było niepotrzebną brawurą. Wątpliwości tego rodzaju nie doty-

czą żadnej z pozostałych postaci: jedynie dwaj uprowadzeni hobbici wydają 

się nie posiadać cech koniecznych, by poprawnie funkcjonować w obrębie 

epickiej konwencji. To właśnie nabywanie przez nich stosownych właściwo-

ści stanie się tematem tej, nie mniej fascynującej, podróży – pod tym wzglę-

dem wędrówka Merry’ego i Pippina bardziej przypomina przygody Bilba niż 

częściej odnoszony do nich wątek Froda56. Podobnie jak starszy Baggins, dwaj 

hobbiccy młodzieńcy są początkowo bezradni i w miarę progresji fabuły obra-

stać będą w pewność siebie i umiejętności, w przeciwieństwie jednak do niego 

zintegrują się z żywiołem epickim całkowicie. O ile zatem efektem wyprawy 

Bilba okazało się przekonanie, że dyskurs, z którego się wywodzi, przynależy 

do tej samej tradycji co wielka narracja epicka, bohaterowie Władcy Pierścieni 

pójdą o krok dalej: o swojej przynależności do wielkiego świata dowiedzieli się 

już w Rivendell i teraz muszą zająć pozycję w obrębie tradycji epickiej. Tylko 

w ten sposób mogą odnaleźć się w konfl ikcie o proporcjach epickich, starciu 

wartości absolutnych (na które nie było przecież miejsca w Shire).

Początkowo bohaterowie są zupełnie bezradni: porwani i taszczeni przez 

orków, ocaleją przypadkiem, dzięki grze na zwłokę i wyprowadzeniu ciemięz-

ców w pole. Podobnie uratował skórę Bilbo schwytany przez trolle – tu jednak 

atmosfera sporu jest zupełnie inna, brak elementu komicznego czy ludowego, 

a rolę zbawczego wydarzenia pełni nie świt, a atak jeźdźców Rohanu. Umyka-

jąc przed krwawą sprawą, po raz kolejny podkreś lającą, że oto czytelnik znaj-

duje się na terenie literatury bohaterskiej, bohaterowie trafi ają do lasu Fan-

gorn, kolejnej, trzeciej już puszczy stanowiącej łącznik między chwilą obecną 

a nieodgadnioną i zamierzchłą przeszłością. Poprzednio rolę tę pełnił Stary 

Las, baśniowy pośrednik między realistycznym Shire a fantastycznym Śródzie-

miem, oraz Lothlórien, siedziba podkreś lającej ciągłość między współczesny-

mi wydarzeniami a ich mitycznym początkiem Galadrieli. Tym razem hobbici 

napotkają enta, najstarszą z istot, by ku swemu zdumieniu stwierdzić, że ich 

rodzaj nie jest objęty katalogiem istot żyjących na świecie. Motyw ten wydaje 

się potwierdzeniem wykorzenienia mieszkańców Shire’u: odcinając się od tra-

dycji, zniknęli oni jednocześnie z pamięci świata i sami skazali się na banalną 

56 Zob. T.A. Shippey, Tolkien – pisarz stulecia, op. cit.
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i powszednią, choć sielankową egzystencję, której wynikiem jest charaktery-

styczna hobbicka niedojrzałość. Motyw ten powróci zresztą, gdy kolejni wład-

cy – Th éoden i Denethor – zdumiewać się będą na widok niziołków, ironicznie 

podkreś lając, że hobbitów mieli za istoty legendarne. Odwracają w ten sposób 

korespondującą przecież z kanonami realizmu regułę nakazującą hobbitom 

(oraz czytelnikowi) sądzić podobnie o innych rasach Śródziemia57.

Pobyt w lesie Fangorn ma zatem funkcję trojaką. Po pierwsze, hobbici na 

powrót zapisują się tu w pamięci świata, dzięki czemu, jak się wydaje, mogą stać 

się pełnoprawnymi uczestnikami epickich wydarzeń. Dołączenie ich rodzaju 

do rymowanki Drzewca ostatecznie zespala zagubionych do tej pory hobbitów 

z wielką tradycją: wszakże inne prastare poematy, którymi narracja jest inkru-

stowana, mówią zawsze o zdarzeniach najwyższej wagi i podkreś lają relację 

między współczesnymi bohaterami oraz fabułą a ich legendarnymi odpowied-

nikami. Przykładowo, będąc analogonem Berena, Aragorn jest predestynowa-

ny do walki z Sauronem, skoro jego poprzednik walczył z Morgothem, może 

też powtarzać jego wątki, jak pobyt w krainie umarłych – o czym przypomina 

fragment pieśni recytowany przez Aragorna jeszcze w pierwszej księdze po-

wieści. Po wtóre, symboliczne odrodzenie hobbitów oraz ponowne związanie 

z tradycją epicką zostaje podkreś lone przez zwiększenie ich wzrostu – dzięki 

cudownej wodzie zyskują oni pierwszą właściwość bohaterów, czyli heroiczną 

posturę. 

Po trzecie wreszcie, z bohaterów biernych, prowadzonych i otaczanych 

opieką, przekształcają się w postaci czynne, przekonując entów do podjęcia 

ostatniego marszu na Isengard. Pierwsze samodzielne dokonanie Merry’ego 

i Pippina jest zatem czynem orężnym, w dodatku o epickich proporcjach: na 

czele wojsk Fangornu zdobywają niepokonaną fortecę i przyczyniają się do 

upadku najpotężniejszego czarodzieja. Sam wątek jest rzecz jasna nawiąza-

niem do Makbeta, wydaje się jednak sięgać dalej niż Szekspirowski dramat 

– do Kronik Holinsheda, z której stratfordczyk zaczerpnął fabułę dramatu

i, za jej pośrednictwem, do półlegendarnej, heroicznej historii Brytanii. Tol-

kien powraca do ulubionego motywu eksponowania kolejnych warstw trady-

cji: pod strywializowanym wątkiem z popularnego dramatu kryje się histo-

ryczna kronika, zza której wyłania się mityczna opowieść o nieujarzmionej 

naturze karzącej niegodziwca. Warto zwrócić uwagę, że czynna działalność 

hobbitów (których pierwszym dokonaniem jest udział w zdobyciu fortecy Sa-

rumana) wiąże się bezpośrednio z odzyskaniem miejsca w zbiorowej pamięci 

57 Odwrócenie realistycznej sytuacji: motyw, w którym obywatele świata baśniowego uważają 

ludzi za istoty zmyślone, wydaje się bardzo bliski Tolkienowi i C.S. Lewisowi. Analogiczne 

sekwencje pojawiają się w noweli tego pierwszego Rudy Dżil i jego pies, kiedy młody smok nie 

wierzy w rycerzy, i w Lwie, czarownicy i starej szafi e drugiego, gdzie cała zamieszkana przez 

mówiące zwierzęta i bajeczne stworzenia Narnia dziwuje się przybyciu legendarnych ludzi.
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świata, to natomiast dzieje się za pośrednictwem poezji: włączając plemię ni-

ziołków do swojego katalogu, Fangorn przywraca im możliwość kształtowania 

rzeczywistości innej, niż bezpośrednio przez nich wytworzona.

Drogi niziołków rozejdą się wkrótce potem, obydwaj jednak ulegną tej sa-

mej heroicznej ewolucji: zdobywszy możliwości fi zyczne oraz zdolność aktyw-

nego działania, zwiążą się ze wzgardzonym (choć z różnych powodów) po-

tomkiem panującego, odbiorą identyczną lekcję wierności, po której nastąpi 

konieczność okazania niewierności, a następnie przystąpią do walki orężnej, 

przyczyniając się do zwyciężenia potężnych wrogów: Merry wesprze Éowinę 

w walce z Królem Nazguli, Pippin natomiast pokona olbrzymiego trolla pod 

bramą Morannon. Paralelne wątki przyjmują jednak zupełnie różny nastrój 

i estetykę – w chwili rozdzielenia hobbitów narracja znów rozwarstwia się mię-

dzy dwie tradycje epickie, wyraźnie wskazywane przez szereg nawiązań.

Związek jeźdźców, pieczętujących się wizerunkiem białego rumaka na zie-

lonym polu – nawiązującym do Białego Konia z Uffi  ngton i podobnych mu 

wizerunków zdobiących angielskie wzgórza – z tradycją staroangielską jest 

bezdyskusyjny. Podkreś lają go imiona kolejnych Rohirrimów, zaczerpnięte 

z zabytków tego języka, a także deklaracja narratora, który w fi nalnym do-

datku porównuje mieszkańców Marchii z Anglosasami, podobnie jak jeźdźcy 

Rohanu barbarzyńcami, stykającymi się z wyższą i starszą kulturą (odpowied-

nio: Gondoru i rzymskiej Brytanii). Stąd też bierze się antologia materiału 

epickiego, z której czerpie wątek Rohanu – dwór króla Th éodena nawiązu-

je do Heorodu rządzonego przez króla Hrothgara, a jego desperacka mowa 

na polach Pelennoru przywodzi na myśl analogiczną przemowę Bryhtwolda 

z Th e Battle of Maldon, innego staroangielskiego zabytku. Sam Th éoden jest 

początkowo monarchą zgnębionym, jak król Danów z Beowulfa, choć przy-

czyny jego strapienia są zgoła inne: potwór, który zatruwa mu życie, a którego 

Aragorn i Gandalf usuwają, nie gnębi jego drużyny, lecz sączy jad w duszę. 

Sytuacja fabularna jest jednak podobna: herosi przybywają do smutnego dwo-

rzyszcza, gdzie rozprawiają się względnie łatwo z gnębicielem, Smoczym Języ-

kiem, to jednak potęguje tylko problem i wymusza konieczność konfrontacji 

z jego władcą, Sarumanem, tak jak śmierć Grendela sprowadza na Beowulfa 

gniew matki potwora.

Th éoden nie jest też wiernym odpowiednikiem Hrothgara, trawi go bo-

wiem rozpacz, której skutkiem jest bezczynność, choć w jego królestwie bez-

karnie grasują najeźdźcy. Dopiero uzdrowiony może otrząsnąć się z gnuśno-

ści wywołanej przez słowa Grímy oraz żałobę po synu i dziedzicu, wychynąć 

z dworu, gdzie się ukrył, i spróbować ocalić swój lud. Zbliża go to do króla 

Alfreda z poematu Gilberta Keitha Chestertona Th e Ballad of the White Hor-

se – analogię tę podkreś la, rzecz jasna, godło Rohirrimów – kryjącego się 

przed Danami na bagnach, które opuszcza, dopiero otrzymawszy duchowe 
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pocieszenie. Podobnie jak Th éoden nie ma on nadziei na zwycięstwo, uda-

je mu się jednak przezwyciężyć rozpacz. Związek nasila się, a dalsze partie 

Dwóch wież, zwłaszcza oblężenie Rogatego Grodu, przypominają fabułę tekstu 

Chestertona i znajdują podobne rozwiązanie: w obliczu klęski obydwu królom 

ukazuje się ich mistyczny pocieszyciel (w wypadku Alfreda funkcję tę pełni 

Maryja, Th éodenowi ducha przywraca Gandalf, Biały Jeździec), dodając sił ko-

niecznych do odniesienia zwycięstwa.

To podwójne nawiązanie wywołuje ironiczny paradoks: oto Th éoden wy-

daje się jednocześnie odpowiednikiem króla Danów oraz nawiązaniem do 

władcy Danów właśnie gromiącego. Napięcie to przenosi się na poziom fabu-

ły Władcy Pierścieni: Rohirrimowie to naród barbarzyński, który w kontakcie 

z kulturą Gondoru (czy raczej z kulturą w ogóle: Śródziemie jest rozdzielo-

ne na narody uczestniczące w cywilizacji elfi o/krasnoludzko/numenorejskiej 

oraz dzikie lub zapomniane) zyskuje perspektywę umożliwiającą odróżnienie 

dobra od zła, czego nie potrafi ą inne dzikie narody stojące po stronie Saru-

mana. Nie rezygnuje jednak ze swojej unikatowej tradycji i pielęgnuje dzie-

dzictwo. Fakt ten podkreś la inkorporacja wątków duńskich, czyli pogańskich, 

w chrześcijańską kulturę anglosaską, reprezentowaną przez nawiązanie do 

króla Alfreda. Dalsze spiętrzenia tradycji eksponuje kolejny, dość zaskakujący 

motyw – podkreś lenie językowych związków Rohanu i Shire, które to kultury, 

choć pozornie całkowicie odrębne, wydają się jakoś związane. W ten sposób 

ujawniony zostaje trzeci komponent heroicznej tradycji formującej Rohirri-

mów, a więc „materii bretońskiej”, wątków kultury angielskiej przechowanych 

w języku francuskim. Nazwa krainy zamieszkanej przez Jeźdźców wskazuje 

bowiem właśnie na kontynentalną kolonię angielską, z której wywodzi się 

również, jak wspomniałem wyżej, imię związanego z królem Marchii hobbi-

ta. Ta wielość tradycji pozostaje w zgodzie z ważnym intertekstem, jakim jest 

Ballada o Białym Koniu, poświęcona w znacznej mierze tyglowi kultur Bryta-

nii oraz sposobom uzgodnienia ich w jednolitą, angielską tradycję za pomocą 

wspólnego mianownika chrześcijaństwa.

Stosunki Meriadoka z królem Th éodenem od początku są naznaczone ser-

decznością: Merry oddaje swój miecz na usługi sędziwego monarchy, kierując 

się porywem serca, i z równą szczerością pragnie towarzyszyć mu na wojnie. 

Th éoden wzbrania mu tego z troski, hobbit łamie jednak zakaz i wraz z Éowiną 

wyrusza na pola Pelennoru. Gdy rzecz się wydaje, umierający monarcha wy-

bacza niziołkowi nieposłuszeństwo: „Szczerego serca nikt nie odtrąci”58, mówi. 

Układ sławnej sceny śmierci poprzedzającej sekwencję zgonu władcy Rohanu 

znów nawiązuje do Szekspira: przepowiednia chroniąca Króla Nazguli odsy-

ła do analogicznej wróżby dotyczącej losu Makbeta, przebieranka natomiast 

58 J.R.R. Tolkien, Powrót króla, przeł. M. Skibniewska, Poznań 1990, s. 147.
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Éowiny koresponduje z podstawowym Szekspirowskim wehikułem fabular-

nym. Pośród rozlicznych kobiet w męskich przebraniach, tak popularnych 

w dramatach stratfordczyka, Éowina wydaje się najbliższa Imogeny, czy też 

raczej to słuchający do niedawna złych rad król odlegle przypomina Cymbeli-

na: tak jak on pozbywa się wszak złych doradców i uznaje nowych dziedziców, 

w ten sposób symbolicznie odzyskując własne potomstwo.

Podobnie odległy, lecz rozpoznawalny związek wydaje się łączyć drugiego 

z władców, Denethora, z Szekspirowskim Lirem: on również odtrąca potom-

ka, który nie spełnia pokładanych w nim nadziei, i faworyzuje drugiego syna, 

który nosi rys zdrajcy (choć to nie Denethora zdradzi, a grzech swój okupi 

heroicznym zgonem). Zbyt późno przejrzawszy na oczy, popada w rozpacz, 

a następnie autodestrukcyjny obłęd, który nieomal niszczy jego państwo – po-

dobnie jak w Szekspirowskim dramacie, kraj ratuje zewnętrzna interwencja. 

W szaleństwie towarzyszy Namiestnikowi Gondoru Pippin, z racji wzrostu 

i temperamentu bliski funkcji trefnisia. Nawiązanie wydaje się sięgać w oby-

dwie strony, znów wskazując palimpsestowy charakter literac kiej tradycji. 

Przecież ani fabuła dramatu, ani osoba Lira nie są autorskim wymysłem Szeks-

pira i zostały przez niego zaczerpnięte z Konik Holinsheda, ten natomiast ma-

teriał zapożyczył z Historia Regnum Britanniae oraz jej opracowań. Pozostając 

przy ulubionej metodzie odkrywania kolejnych warstw kulturowych odnie-

sień, czyni Tolkien królestwo Gondoru, kulturę wszakże starszą i szlachetniej-

szą niż Rohirrimów, odpowiednikiem półlegendarnej Brytanii ze świata staro-

angielskich kronik, demonstrując jednocześnie za pomocą szekspirowskiego 

odwołania żywotność wywiedzionych z nich wątków.

Związki kreacji Gondoru z wątkami pseudodziejów królestwa Brytów 

nie są tak wyraziste jak relacja Rohanu i kultury anglosaskiej (czy wręcz, jak 

utrzymuje T.A. Shippey, mercjańskiej59), zależność tę podkreś la jednak sto-

sunek dwóch Tolkienowskich państw, opisany przez autora wprost: „Podo-

bieństwo [między Rohirrimami a Anglikami] ogranicza się do ogólnych cech, 

wynikających z sytuacji: mamy tu lud prostszy, bardziej prymitywny, żyjący 

w kontakcie z kulturą wyższą i starszą, zamieszkujący tereny ongiś przez nią 

zajmowane”60. Owa pradawna jakość, kultywowana w Gondorze, czyni zeń 

łącznik między zamierzchłą starożytnością Śródziemia a jego ufundowaną 

na ruinach współczesnością – założycielami królestwa byli potomkowie ucie-

kinierów z ukaranego za złowrogą pychę Númenoru, których z zatopionego 

królestwa wywiódł Elendil, vir pius. Narracja ta koresponduje z legendarnym 

początkiem królestwa Brytanii, którego pierwszym władcą miał być Brutus, 

potomek innego męża cnotliwego, uchodzącego z upadającego za przyczyną 

59 T.A. Shippey, Tolkien – pisarz stulecia, op. cit.
60 J.R.R. Tolkien, Powrót króla, op. cit., s. 525.
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pychy miasta. Brytania byłaby więc w myśl tej koncepcji młodszą siostrą Rzy-

mu, która przetrwała dziejowe zawieruchy, niszczycielskie dla stolicy dawnego 

imperium (podobnie jak Gondor przetrwał upadek podzielonego królestwa 

ludzi). Przyległość intertekstu do tradycji epiki antycznej sprawia, że choć 

w Gondorze mniej jest bezpośrednich odniesień do konkretnych tekstów, sek-

wencja pozostaje w ścis łym związku z żywiołem heroicznym, w którym dwaj 

hobbici uczestniczą od chwili opuszczenia Fangornu.

Paralela nie jest jednak dokładna, a historia Gondoru nie powtarza lite-

ralnie dziejów Brytanii opisanych przez kanonika z Monmouth. Wykorzystu-

je jedynie te fragmenty jego relacji, które wydają się najmocniej eksponować 

kulturową jedność kolejnych warstw tradycji formujących angielskie dziedzic-

two, choć niektóre poddaje reinterpretacji. Historia sprowadzenia Rohirri-

mów jest zatem związana z relacją o Vortigernie – namiestniku Brytanii, który 

dla obrony przed najazdami barbarzyńców osiedlił na wyspie plemiona saskie, 

stanowiące odniesienie dla jeźdźców Rohanu. Wątek zostaje jednak odwróco-

ny, a osadzeni na północnych rubieżach królestwa barbarzyńcy nie okazują 

się plagą. Jest też rozciągnięty w czasie, a właściwości Vortigerna przeniesiono 

na kolejnych namiestników, aż do nieszczęsnego Denethora, sprzeciwiającego 

się intronizacji prawowitego króla. Powracający władca posiada z kolei wiele 

właściwości Artura: legendarny miecz przodków, podarowany mu przez elfów, 

zdolność jednoczenia wokół siebie ludzi, doradztwo czarownika oraz legity-

mację do władzy nad obydwiema częściami numenoryjskiego dziedzictwa – 

jest wszakże bezpośrednim potomkiem północnej linii królewskiej (podobnie 

jak Artur w relacjach kronikarskich jest dziedzicem ostatniego Rzymianina).

Związek południowego królestwa z dyskursem średniowiecznych histo-

ryków pełni zatem funkcję integrującą: to właśnie dzięki niemu splatają się 

różnorodne kulturowe wątki obecne w pozostałych partiach powieści. Brytyj-

skie pośrednictwo włącza w powszechną narrację wywiedzione ze spuścizny 

nordyckiej tradycje Rohirrimów, wzbogacone nawiązaniami do Beowulfa, do-

łącza do niej rycerski wątek podróży Froda oraz antyczne odniesienia historii 

Númenoru i dwóch królestw ludzi. Zwornikiem tych dwóch wątków okazuje 

się historia niegodziwego namiestnika, po którym tron obejmuje król-uzdro-

wiciel, fundator szczęśliwego królestwa. Wątek identyfi kacji Aragorna, po-

twierdzającego swe królewskie prawa w chwili potrzeby, zgadza się z motywem 

rozpoznania Artura, włącza jednak do historii kolejny element. Odbywa się 

bowiem nie dzięki prezentacji oręża, a uzdrawiającym zdolnościom monar-

chy. Uzdrawiająca moc królewskiego dotknięcia to popularny topos, kojarzony 

przede wszystkim z monarchami Francji61, choć tu wydaje się odniesieniem do 

61 Zob. M. Bloch, Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru 

przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii, przeł. J.M. Kłoczowski, 

Warszawa 1998.
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tradycji szekspirowskiej i kolejnym wątkiem zaczerpniętym z Makbeta, gdzie 

dotykiem leczy swych poddanych święty król Anglii, Edward.

Uzdrawiające dotknięcie monarchy pomaga nie tylko jego poddanym, ale 

wydaje się przywracać życie królestwu. To popadło bowiem w martwotę sym-

bolizowaną przez uschłe Białe Drzewo oraz wszechobecne pamiątki dawnej 

chwały, ruiny, którym współcześni nie potrafi ą przywrócić świetności. Kon-

centracja na przeszłości powoduje utratę witalności na wszystkich poziomach 

życia: kultura Gondoru niczego nie wytwarza, a wyłącznie pielęgnuje, nie po-

trafi  też zdobyć się na działanie; choć opiera się kolejnym najazdom z Mordo-

ru, nie umie przejść do zwycięskiej ofensywy. Pamięć o chlubnych korzeniach 

wywołuje niedorzeczną dumę, której skutkiem okazuje się utrata szerokiej 

perspektywy i całkowita koncentracja na sprawach wewnętrznych – Denethor, 

który Gondor reprezentuje, tym różni się od mądrego Elronda, że nie troszczy 

się o los Śródziemia, a wyłącznie o przetrwanie własnej krainy, utożsamiając 

jednocześnie jej sukcesy z triumfami świata. W ten sposób pozbawiony kró-

la kraj staje się nie tylko przeciwieństwem Rohanu, z jego prymitywną, lecz 

szczerą witalnością, ale również swoistym anty-Shire. Podobnie jak ojczyźnie 

hobbitów brak Gondorowi jednego z komponentów świadomości historycz-

nej, o ile jednak niziołki nie zaprzątają sobie głowy przeszłością, gondorczy-

ków nie interesuje przyszłość. Rezultat jest jednak podobny: tak jak hobbici 

uwięzieni są w dziecięcej niedojrzałości, spadkobiercy Westernesse okazują się 

kulturą starców, uśmiechających się do młodzieńczych wspomnień, choć sto-

ją już w cieniu śmierci. W efekcie jednak obydwu okaleczonym krajom brak 

mocy działania.

Kontrast między Rohanem a Gondorem dobitnie podkreś la paralelność 

związanych z nimi wątków. Namiestnik Denethor podobnie jak Th éoden 

pogrążony jest w rozpaczy po stracie następcy, która jest skutkiem działania 

nieprzyjaciół. Analogicznie odrzuca początkowo rady Gandalfa w obliczu ry-

chłego najazdu i również decyduje się na odpieranie oblężenia. Monarchów 

różni jednak męstwo: król Rohanu potrafi  otrząsnąć się ze smutku i podjąć de-

sperackie działania, Denethor ogranicza się do zabarykadowania we własnym 

domu. Wewnętrzna niemożność odbycia żałoby i pogodzenia się ze stratą, któ-

ra popycha go w szaleństwo i do samobójczej śmierci, wynika z owego uwię-

zienia w spetryfi kowanej, historycznej pamięci. Dobitnie wyrażają to ostatnie 

słowa Namiestnika: „Chciałbym, aby wszystko pozostało tak, jak za dni mego 

życia aż po dziś i za dni moich pradziadów”62. Zmiana jest dlań równoznacz-

na z destrukcją, a w podsycanym przez Saurona przekonaniu o nieuchron-

ności zagłady niebagatelną rolę gra wiedza o zbliżającym się powrocie króla. 

62 J.R.R. Tolkien, Powrót króla, op. cit., s. 163.
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Namiestnik woli zniszczyć siebie, swego syna i poddanych, niż zgodzić się na 

rozpoczęcie nowego rozdziału dziejów świata.

Relacje między Pippinem i Denethorem są zdecydowanie dwuznaczne. Ni-

ziołek wstępuje na służbę do Namiestnika równie spontanicznie, jak Merry od-

daje się na usługi Th éodena, scenie brak jednak żarliwej czułości hobbita oraz 

serdecznej radości władcy. Denethor prowokuje raczej, niż urzeka Pippina, 

a gest poddaństwa jest formalną odpowiedzią na oskarżenia. Równie formal-

nie przebiega samo zaprzysiężenie: Pippin nie wyznaje chęci służby, lecz dekla-

muje formuły, wzmocnione przywoływaniem imion przodków na świadków 

oraz ceremonialnymi groźbami przestrzegającymi przed zdradą. Sama służba 

polega przede wszystkim na spełnianiu zachcianek kapryśnego Namiestnika, 

który najwyraźniej nie troszczy się o hobbita, natomiast konieczność złamania 

nakazu seniora nie wynika z pragnienia przysłużenia się jego sprawie. W prze-

ciwieństwie do Merry’ego, który nie słucha rozkazu Th éodena, pragnąc choć-

by i potajemnie stanąć u jego boku w bitwie, Pippin wymawia posłuszeństwo 

formalnie, demonstrując sprzeciw wobec zamysłów władcy. Lekcja Gondoru 

wydaje się zatem następująca: przywiązanie do kulturowej formuły staje się 

równie bezproduktywne jak jej bezrefl eksyjne odrzucanie, a żywotność można 

zachować wyłącznie, zachowując między tymi postawami równowagę.

Wątki Rohanu i Gondoru wydają się zbudowane wedle tej samej struktury 

fabularnej. Otwiera ją przybycie Gandalfa na monarszy dwór oraz konfrontacja 

z władcą, po której następuje oblężenie i desperacka obrona zakończona odsie-

czą, zarówno przyrodzoną, jak i nadnaturalną. Finałem jest kontruderzenie na 

siedzibę nieprzyjaciela. Epicką jakość wydarzeń podkreś la nie tylko ich skala, 

lecz szereg wywiedzionych z tej tradycji toposów: katalog wojsk wedle miejsca 

ich pochodzenia, znaczenie indywidualnych czynów herosów dla przebiegu 

zbrojnego starcia czy spinająca obydwa wątki katabaza Aragorna, którego dro-

ga do nowej ojczyzny i tronu wiedzie przez krainę umarłych, tak jak prowadzi-

ła Ulissesa i Eneasza. W tę właśnie bohaterską fabułę wzrastają dwaj hobbici, 

początkowo niesieni jak bagaż: w miarę postępu powieści otrzymują praktycz-

ną lekcję męstwa, które zostaje formalnie potwierdzone poprzez przyjęcie ich 

w poczet rycerstwa, i dokonują zbrojnych czynów o niebagatelnym znaczeniu, 

przyczyniając się do uśmiercenia Króla Nazguli i pokonując ogromnego trolla 

na polach Cormallen. Obydwaj lekceważą polecenia swojego seniora, dzięki 

temu ratują jednak życie królewskiego potomka, przyczyniając się w ten spo-

sób do połączenia możnych rodów Rohanu oraz Gondoru. Okazują zatem ko-

nieczną bohaterowi wolę działania oraz potencjał transgresji, który umożliwia 

mu przekroczenie ograniczeń pętających ludzi mniejszego formatu przy jed-

noczesnym zachowaniu wysokiej jakości moralnej. Epicki wymiar ma również 

zamknięcie ich historii, gdy dzięki nabytym w toku przyswajania heroicznego 

toposu właściwościom doprowadzą do obalenia władzy Sarumana nad Shire. 
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O ile bowiem Frodo jest odseparowany od świata przez dramat swojego cier-

pienia, dwaj hobbici pozostają niejako na pograniczu Shire i szerokiego świata, 

pośrednicząc w transmisji kultury powszechnej do swojej ojczyzny. Odchodzą 

wreszcie jak herosi, by spocząć pośród dawnych bohaterów w katakumbach 

stojącego na straży pamięci Gondoru.

3.9

Podróż Sama wydaje się tłem dla wędrówki Froda, a bohater wyłącznie part-

nerem i pomocnikiem, ewentualnie kontrapunktem dla drugiego towarzysza 

wyprawy, Golluma. Próba tego rodzaju interpretacji wiedzie jednak ku ko-

nieczności zintegrowania Sama z realizowanym przez Froda wątkiem rycer-

skim, co nieuchronnie lokuje go wobec dwóch możliwych toposów prostacz-

ka: Percevala lub Sancho Pansy. Na takie pokrewieństwo wskazywać może 

imię (skrócony Samwise, Półmędrek), adekwatne zarówno dla wychowanego 

w dzikich ostępach, nieokrzesanego rycerza, jak i chłopskiego partnera Don 

Kichota. Ku temu drugiemu zbliża też hobbita plebejskie pochodzenie i re-

lacja z paniczem, któremu jest służącym, ale i opiekunem. A jednak Frodo 

nie jest przecież Rycerzem Smętnego Oblicza: ofi arę oszałamiającego wpływu 

niewłaściwych lektur widzieć w nim mogą co najwyżej prozaiczni hobbiccy 

sąsiedzi. Jego wyprawa ani nie imituje literatury, ani nie jest pogonią za uroje-

niem. Zadaniem Sama, wyznaczonym przez Gandalfa, jest wprawdzie opieka 

nad Bagginsem, nie obejmuje jednak konieczności ochrony Powiernika Pier-

ścienia przed jego własnym szaleństwem, w którym stopniowo sługa zaczy-

na uczestniczyć. W gruncie rzeczy jest wręcz odwrotnie: Sam nie jest przy-

ziemnym włościaninem, który nauczył się widzieć smoki, lecz rozmarzonym 

chłopcem, którego niezwykła przygoda nauczyła cenić domowe pielesze.

Nieuchronne jest też zestawienie z Percevalem, pierwotnym poszukiwa-

czem Graala, a w wersji cysterskiej i Malory’ego, stanowiącymi podstawowe 

zaplecze dla interpretacji Tolkienowskiej, towarzyszem Galahada, któremu 

także dane jest dostąpić wizji świętego naczynia. Włączenie Sama w wątek 

Pierścienia dokonuje się zresztą podobnie jak zawiązanie opowieści o rycerzu-

-prostaczku: oto rozmarzony hobbit przypadkiem słyszy zbyt wiele, niczym 

rozmawiający z napotkanymi rycerzami naiwny Perceval, potem zaś bezce-

remonialnie wkracza nieproszony do sali Okrągłego Stołu, której odpowied-

nikiem jest w wątku Froda rada u Elronda. Dalej rzecz rozwija się jednak 

zupełnie inaczej, w wyniku poszukiwania prostaczek nie doznaje bowiem 

moralnego przełomu i nie poświęca się życiu kontemplacyjnemu z dala od 

dotychczasowego domostwa. Fabuła, która czyni Sama liderem społeczności 
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hobbitów oraz odtwórcą Shire, zbliża go raczej do starszych wersji legendy, 

wyłożonych w Perceval ou le Conte du Graal Chrétiena de Troyes wraz z konty-

nuacjami i przeobrażonych w Parzivala von Eschenbacha. W realizacjach tych 

przeznaczeniem rycerza jest objęcie schedy po Królu Rybaku. Interpretację 

tę wspiera wątek odbudowy zniszczonego Shire, które jałowieje pod rządami 

Lotha i Sharkeya, by odrodzić się dzięki wysiłkom Sama.

Takiemu odczytaniu towarzyszy jednak wykrycie szeregu różnic, z których 

najważniejszymi są usytuowanie Ziemi Jałowej oraz status bohatera. Percival 

nie zdobywa królewskiego urzędu, lecz go odzyskuje, odkrywając zadziwia-

jącą genealogię, którą ukryła przed nim matka – wątek ten pojawia się nawet 

w wersji Malory’ego, gdzie rycerz połączony jest z Graalem więzami krwi po-

przez swoją siostrę, będącą strażniczką kielicha. Pochodzenie Sama jest znacz-

nie bardziej prozaiczne i nie wiąże się z nim żadna tajemnica. Choć można zło-

żyć to na karb różnic w fi lozofi i władzy – w paradygmacie rycerskim wynika 

ona z urodzenia, w Shire natomiast z powszechnego uznania – ujęcie takie nie 

tłumaczy, czemu Sam jest jedynym uczestnikiem wyprawy wywodzącym się 

z gminu: Baggins, Tuk i Brandybuck stanową wszakże społeczną elitę. Równie 

niezwykły jest udział Sama w uzdrowieniu ojczyzny: brak tu centralnego mo-

tywu związku osoby króla z królestwem (który, a jakże, pojawia się w wątku 

Aragorna), a kraina, którą hobbit będzie władał, jest doskonale znaną mu oj-

czyzną, nie tajemniczym królestwem Króla Rybaka (ani nawet wyspą Sancho 

Pansy). Podobnie jak Bilbo, hobbit podróżuje tam i z powrotem, co podkreś-

lają dobitnie ostatnie słowa powieści. To kolejna różnica wobec Percivala, któ-

ry niezależnie od wersji nie może powrócić do Camelotu, już to dzięki objęciu 

władzy królewskiej, już to porzuciwszy miecz dla mnisiej sukienki.

Możliwość powrotu jest unikatową właściwością Sama: jest jedynym 

uczestnikiem wyprawy Powiernika Pierścienia, który w fi nale wraca do swo-

jej wyjściowej sytuacji. Nie znaczy to jednak, że podróż nie powoduje jego 

przemiany, ta jednak wydaje się mniej destrukcyjna niż w wypadku Froda, 

znacznie mniej radykalna niż zmiany zaszłe w Merrym i Pippinie, przyjmuje 

też zgoła zaskakujący kierunek, niejako przeciwny do spodziewanego. O ile 

pozostali bohaterowie na trwałe wiążą się z innym paradygmatem narracyj-

nym, romansem rycerskim czy epiką bohaterską, Sam, który w początkowych 

partiach powieści marzy o przygodach i pragnie zobaczyć elfy, w rozdziałach 

fi nalnych interesuje się przede wszystkim powrotem w pielesze. Wędrówka 

z Powiernikiem, a nawet samodzielne niesienie Pierścienia, kształci w niziołku 

poczucie odpowiedzialności, dla którego pożywką jest naturalna ostrożność, 

jaką odznacza się już podczas podróży do Rivendell. Tego rodzaju dojrzewa-

nie jest zgodne z konwencjami powieści realistycznej, w obszarze której rzecz 

się rozpoczyna, niekoniecznie jednak koresponduje z bohaterskimi wątkami 

centralnych partii trylogii. Pozwala jednak skonstatować, że Sam – jako jedyny 
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z hobbitów – w ogóle poziomu realistycznej fabuły obyczajowej nie opuszcza: 

jego wątek, choć spleciony z historią rozgrywającą się na poziomie romansu, 

pozostaje konsekwentnie powieściowy.

Uczestnicząc w wyprawie, której celem jest ocalenie świata, Samwise kon-

sekwentnie zmaga się z jej aspektem pragmatycznym: rozważa problem ekwi-

punku, trapi się brakiem liny, troska o kucyka, gotuje posiłki i rozbija obozy. 

Komentuje też wydarzenia tym samym, nieco gwarowym tonem, bezustan-

nie odnosząc się do doświadczeń z Shire. Gdy trzeba, wykazuje ogromną od-

wagę i determinację, nie jest to jednak męstwo ewangeliczne ani heroiczne, 

a praktyczna dzielność człowieka postawionego w obliczu trudności, łącząca 

poświęcenie z dążeniem do celu, a etos walki z chęcią przetrwania. Sam jest 

zatem gotowy oddać życie, lecz dopiero po wyczerpaniu innych możliwości, 

na stokach plującej ogniem Orodruiny. Rani też straszliwie Szelobę i uwalnia 

Froda z orczej strażnicy, żadna z tych walk nie ma jednak heroicznej jakości 

zmagań Merry’ego i Pippina – zasługą Sama jest odważne stawienie czoła nie-

bezpieczeństwu, sam triumf natomiast okazuje się nieco przypadkowy. Jego 

odwagę temperuje zdrowy rozsądek, właściwość często kojarzona z toposem 

angielskości i chętnie przywoływana w literaturze63. 

Naturalna podejrzliwość Sama wobec Golluma, jego dbałość o potrzeby 

uduchowionego i przytłoczonego brzemieniem Froda oraz desperackie tyra-

dy, które wygłasza w jego obronie podczas spotkania z Faramirem, dopełniają 

i równoważą coraz bliższą mistycyzmu postawę Bagginsa. Dowodzą jednak 

przy tym, że Sam nigdy nie opuścił na dobre Shire oraz jego poetyki. Pod tym 

względem wydaje się przypominać Bilba, którego wędrówka również prowadzi 

z powrotem do domu, a przygody naznaczone są tym samym rysem pragma-

tycznym: starszy Baggins także nie popisuje się orężnym męstwem, choć ma 

odwagę przygadać smokowi oraz trzeźwość umysłu, pozwalającą ocalić przy-

jaciół. Podobnie jak Sam toczy bój z pająkami, ratując przy tym kompanów, 

których uważał za martwych, i tak jak on oswobadza towarzyszy z ponurej 

niewoli. Mimo to jego rozwój ma kierunek odwrotny: od nieco neurotycznego 

ziemianina do dojrzałego poety. Samwise ewolucji tego rodzaju nie przechodzi 

również dlatego, że poetą jest od początku powieści, nie musi zatem szukać 

zagubionej tożsamości.

Zadziwiającym rysem pragmatycznego hobbita jest bowiem skojarzenie go 

z poezją – Sam cytuje ją równie często jak Frodo (jeżeli nie częściej) i jako 

jedyny prócz Bilba hobbit pisze własne wiersze, niekiedy zabawne – jak humo-

reska o trollu – innym razem nieporadnie liryczne, niczym strofa pożegnania 

63 T.A. Shippey porównuje z tego względu Sama do porucznika Busha z cyklu Cecila Scotta 

Forestera o kapitanie Hornblowerze. Zob. T.A. Shippey, J.R.R. Tolkien – pisarz stulecia, op. cit., 

s. 58.
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Gandalfa, dzięki której zabiera głos obok twórców pieśni z wątku epickiego. 

Wiersze Sama pełnią dwie funkcje, z których istotniejsza wydaje się poznaw-

cza: dzięki poezji hobbit identyfi kuje zjawiska w świecie, jak ostatni sojusz el-

fów i ludzi (którego wątek hobbit przyswaja, recytując pieśń o Gil-galadzie) 

czy bojowy mûmakil, obecny w folklorystycznej piosence o olifancie. Wiersze 

służą również dodaniu ducha, rozpraszając ponury nastrój na polanie trolli 

i napełniając serce hobbita męstwem koniecznym, by wyzbyć się rozpaczy 

w strażnicy Cirith Ungol. W obu wypadkach zachodzi ten sam proces: dzięki 

recytacji poezji hobbit nawiązuje kontakt z przestrzenią i tradycją aktualnie 

nieobecną – niekiedy heroiczną przeszłością, innym razem swojskim urokiem 

Shire. Wiesze pozwalają niziołkowi zachować łączność z obydwiema tradycja-

mi, składającymi się na jego dziedzictwo – kulturą Śródziemia i samego Shire 

– i czynią go pośrednikiem między tymi żywiołami. To właśnie romantyczny 

topos ludowej pieśni, konserwującej pradawną mądrość i narodowy charakter, 

pozwala Samowi konsekwentnie pozostawać sobą i zachować łączność z ojczy-

zną – bohater nie musi prowadzić poszukiwań własnej tożsamości w obrębie 

innej literac kiej konwencji. Samwise może wrócić do domu, gdyż od początku 

rozumie relacje między sobą a szerokim światem, której pozostali hobbici mu-

szą nauczyć się za cenę wyobcowania64.

Finalna partia powieści, poświęcona przywracaniu ładu w Shire, służy rein-

tegracji wątków czterech hobbitów, rozgrywanych do tej pory w trzech literac-

kich trybach: powieściowym, romansowym i epickim. Nowe role kulturowe 

przyjęte przez towarzyszy splatają się podczas ich zmagania ze zbirami Saru-

mana oraz sprowadzoną przez upadłego czarownika szpetotą. Merry i Pippin 

odgrywają kluczową rolę w pierwszym etapie zdarzeń, podrywając spokojny 

ludek do zbrojnego oporu dzięki demonstracji przynależności do żywiołu 

epickiego. Grożąc pachołkom Sharkeya, Pippin powołuje się na swoje relacje 

z królem i sięga po miecz, który niósł śmierć trollom. Bojowy zapał przyjaciół 

łagodzi Frodo, który odmawia dobycia broni i dba, by nie wyrządzono krzyw-

dy w nadmiarze. Jego koncyliacyjna postawa, wynik uczestnictwa w mistycz-

nych poszukiwaniach65 i doznania śmierci oraz odkupienia, umożliwia przy-

wrócenie wyjściowego ładu oraz nie dopuszcza do przemiany tyranii Lotha 

i Sharkeya w tyranię Merry’ego i Pippina. Ostatnia rola przypada natomiast 

Samowi, który sadząc w miejscu ściętego drzewa urodzinowego Bilba nasienie 

mallorna ofi arowane mu przez Galadrielę, rozpoczyna proces przywracania 

ładu.

64 Co wydaje się rezultatem jego plebejskiego pochodzenia. Tolkien jest tu bliski 

myśli klasyków weimarskich, dostrzegając ten sam autentyzm i siłę ludowych opowieści, 

nienaznaczonych jeszcze literacką optyką i indywidualizmem autora. 
65 Choć, rzecz jasna, Frodo niczego nie szuka – „poszukiwanie” jest jednak przyjętym 

odpowiednikiem terminu „quest”.
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Efektem współdziałania czterech członków drużyny jest nadanie Shire 

równowagi, która dotychczas zaburzona była przez beztroskę i brak świado-

mości kulturowej hobbitów: epickie bohaterstwo i związana z etosem powie-

ści realistycznej pracowitość pozwalają oddalić nieszczęścia oraz wytworzyć 

nowy, niezagrożony porządek. W pełni uczestniczy w nim jedynie Sam: Pippin 

oraz Merry zintegrowani są z przeszłością i choć stanowią żywy z nią łącznik, 

w przeszłości właśnie pozostają, przeobrażając się w bohaterów legendarnych 

jeszcze za życia: pozostają przy archaicznych strojach, wymowie oraz opo-

wieściach. Frodo znika niejako po kryjomu, przeobrażając się w pustelnika 

i poświęcając sprawom ducha – jeśli Peregrin i Meriadok odchodzą w tył, ku 

przeszłości, pan Baggins unosi się ku górze, kończąc swoją ziemską podróż 

odejściem do Valinoru, co jest Tolkienowskim ekwiwalentem wniebowstąpie-

nia. Samwise natomiast skierowany jest ku przyszłości i kiedy jego towarzysze 

snują pradawne opowieści, on sadzi drzewa, by nadać Shire nową jakość. Lecz 

i jego czeka nieśmiertelność – jeśli Frodo doświadcza jej fi zycznie, a Merry 

i Pippin zostają unieśmiertelnieni przez historię, a więc symbolicznie, nagrodą 

Sama jest jakże istotna w kulturze hobbitów nieśmiertelność genealogiczna: 

trwanie w kolejnych pokoleniach potomków.

3.10

Zestawienie wątków czterech hobbitów nie wyczerpuje oczywiście interpreta-

cyjnych pokładów Władcy Pierścieni, powieści obszernej, wielowątkowej i bo-

gatej w znaczenia, wskazuje jednak częściowo sytuację czytelnika, który – na 

podobieństwo czwórki towarzyszy – wnika w rozszerzający się świat i włącza 

do niego kolejne kulturowe odniesienia. Choć zmierzają niekiedy w nieocze-

kiwanym kierunku, w gruncie rzeczy składają się na koncepcję spójną i jedno-

litą, która wydaje się projektem historii kultury, czy też historii opowiadanej za 

pomocą kultury. Finałem powieści jest bowiem powszechna integracja narra-

cyjnych przestrzeni: w planie osobistym wątki czterech hobbitów zostają ze-

stawione w epizodzie obrony Shire, dowodząc konieczności integracji kompo-

nentów, z którymi bohaterowie zostali utożsamieni. W planie ogólnym świat 

odniesień jednoczy się dzięki władzy króla, reprezentującego jednocześnie 

żywioł historyczno-epicki (poprzez odniesienia kronikarskie oraz wątek zstą-

pienia do krainy umarłych), romansowy (dzięki nawiązaniom arturiańskim) 

oraz przygodowo-powieściowy, jako włóczęga zwany Obieżyświatem. Inte-

gracja nie jest jednak całkowita: jednorodność ma wysoki koszt, którym jest 

przesunięcie elementów niespójnych w przeszłość. Ze Śródziemia odejść musi 
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zarówno uduchowiony Frodo, który nie pasuje do prozaicznego obrazu swojej 

ojczyzny, jak i pozbawione antytezy w postaci Nieprzyjaciela elfy.

Ta pesymistyczna konkluzja, wypowiedziana wprost ustami Froda: „Stara-

łem się uratować Shire i uratowałem, ale nie dla siebie”66, zaburza optymizm 

poznawczy zbudowany na podstawie koncepcji tekstualnej syntezy, tonując 

go wątkiem nieuchronności przemijania, które dotyka również najpiękniej-

sze składniki Śródziemia. Zarówno Frodo, jak i elfy przestają być aktualnym 

elementem tradycji, przemieszczają się w obszar martwy, w nowym świecie 

brakuje bowiem sankcjonującej ich wysoką jakość antytezy w postaci Nieprzy-

jaciela – zupełne dobro nie może istnieć, gdy brak absolutnego zła. Motyw 

odejścia elfów przełamuje realistyczną przyczynowość, która nakazywałaby 

zaliczyć tę rasę w poczet zwycięzców Wojny o Pierścień, a więc istot żyjących 

długo i szczęśliwie, co jest dolą krasnoludów i hobbitów. Nie znaczy to jednak, 

że najpiękniejsza z ras zostaje całkowicie wyeliminowana, elfy stają się bowiem 

bytami historycznymi, a więc z aktywnej siły przeobrażają się w obiekt aspira-

cji oraz tęsknoty. Takie bytowanie nie jest jednak dolą marną, gdyż przeszłość 

pozostaje w Śródziemiu w stałym kontakcie z teraźniejszością. Dowodzi tego 

fabularna struktura książki oraz sposób kreowania czasoprzestrzeni, zawsze 

oznaczonej znamieniem ruin i śladów dawnych kultur. Nadto tekst eksponuje 

ten motyw, prezentując szeroką antologię kronik, zestawień chronologicznych 

i genealogicznych zarówno w obrębie właściwej powieści, jak i w obszernych 

dodatkach.

Nasycenie tego rodzaju motywami w pierwszym momencie wydaje się za-

biegiem, którego zadaniem jest uprawdopodobnić fi kcyjny świat. Wyposażając 

Śródziemie w precyzyjnie określoną przeszłość oraz równie drobiazgową geo-

grafi ę, odróżnia je Tolkien wyraźnie zarówno od czasoprzestrzeni baśni z jej 

konwencjonalną umownością, jak i większości fi kcyjnych realiów angielskiej 

tradycji fantastycznej. Czasowość bierze tu górę nad przestrzenią: o ile mapa 

Śródziemia pełna jest białych plam i precyzyjnie przedstawia przede wszyst-

kim regiony, w których toczy się akcja, dodatki oraz wtrącenia historyczne są 

daleko bardziej dokładne, wyliczając władców i zdarzenia, które wydają się 

nie mieć dla przebiegu akcji najmniejszego znaczenia. Katalogi królów i na-

miestników osiągają wręcz biblijne proporcje, wymieniając przodków Aragor-

na aż do zarania cywilizacji ludzkiej, a skomplikowane drzewa genealogicznie 

hobbitów, obejmujące dziesiątki postaci, których w powieści ani razu się nie 

wymienia, godne są średniowiecznego herbarza. Prócz tego Tolkien prezen-

tuje w dodatkach zwięzłe narracje, streszczające najważniejsze fakty z dzie-

jów kolejnych ras oraz fabularyzowane fragmenty losów bohaterów, niemające 

66 J.R.R. Tolkien, Powrót króla, op. cit., s. 396.
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znaczenia dla Wojny o Pierścień, a tekst inkrustuje licznymi pieśniami epicki-

mi z Dawnych Dni.

Technika ta znosi wieczne, baśniowe „teraz” i nadaje Śródziemiu perspek-

tywę czasową, wzmacniając tym samym mimetyczność przedstawienia. Jej 

drobiazgowość pozwala jednak postawić dodatkowy wniosek: perspektywa 

historyczna jest elementem ingerującym rozmaite elementy wtórnego świata, 

pogrupowane wedle literac kich tradycji stanowiących ich źródło. Rozważania 

o pochodzeniu hobbitów, umieszczone w prologu, korespondują z opowieścią 

o przybyciu protoplastów kultury Gondoru z zatopionego Nûmenoru i relacją 

o wędrówkach Rohirrimów, znajdujących się w zamykających powieść dodat-

kach. Dzięki temu wszystkie trzy narody lokują się w analogicznej wizji histo-

rycznej konieczności, która uwzględnić musi wątek wędrówki ludów. Wpraw-

dzie trzy realizacje wywodzą się z odmiennych tradycji, wędrówka hobbitów 

opisana jest bowiem w tonie historiografi cznym, przybycie Rohirrimów na 

odsiecz Gondorowi wydaje się nawiązywać do Beowulfa, historii Anglosasów 

oraz sagi Nibelungów, opowieść o kolonizacji gondorskiej wiąże się natomiast 

z wątkami antycznymi (Silmarillion uzupełnia ten katalog o motyw podróży 

do Ziemi Obiecanej oraz wygnania z Raju), jednoczy je jednak tożsamość fa-

bularnej struktury oraz skutek: analogiczne doświadczenie fundacyjne, które-

go owocem jest identyczna świadomość historyczna.

Integrowanie różnych wątków Wojny o Pierścień odbywa się zresztą w ca-

łości w tym duchu: chociaż różne kultury biorące udział w konfl ikcie funkcjo-

nują na odmiennych poziomach tradycji, łączy je zarówno przebieg zdarzeń, 

jak i ich przynależność do tej samej makronarracji. Nawet teoretycznie odse-

parowana wspólnota Shire uczestniczy w wydarzeniach związanych z upad-

kiem północnego królestwa ludzi, które z kolei są elementem historii zmagań 

z Nieprzyjacielem. Wzniosłym relacjom o wojnie z Sauronem, stanowiącym 

fundament tożsamości kultur Rohanu, Gondoru oraz elfów, towarzyszy relacja 

o bitwie hobbitów na Zielonych Polach, a genealogiom królewskim partnerują 

zawiłe rodowody niziołków. Choć opowiadana za każdym razem w innej kon-

wencji, historia wszystkich narodów Śródziemia integruje je znacznie mocniej 

niż wspólnota geografi czna. Przestrzeń pełna jest bowiem naturalnych barier 

i spełnia raczej funkcję atomizacyjną, dezintegrując kulturową wspólnotę 

i rozszczepiając ją na kolejne nurty.

Owa „wspólnota historyczna” nie ogranicza się jednak do wygrywania tych 

samych wątków w różnych tonacjach, zależnych od intertekstualnego zaple-

cza: koleje losów narodów Śródziemia splatają się w makronarrację, tak jak 

poszczególne elementy fabuły Władcy Pierścieni komponują się w opowieść 

o pokonaniu Saurona, a wysiłki czterech hobbitów składają się na Porządki 

w Shire. Biegnące pozornie odrębnym torem wątki Rohanu, Gondoru, Ara-

gorna i podróży Froda tworzą kunsztowną przeplatankę, której rezultatem 
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jest ich równy udział w zwycięstwie nad Nieprzyjacielem: destrukcja Sauro-

na, jakkolwiek bezpośrednio spowodowana zniszczeniem Pierścienia, jest 

możliwa, gdyż intronizowany król rzuca władcy Mordoru orężne wyzwanie, 

odwracając jego uwagę – a powrót monarchy stanowi kulminację epickiego 

komponentu powieści. Narracja podkreś la tę współrzędność, z jednej strony 

proponując bardzo szczegółową chronologię, pozwalającą precyzyjnie okre-

ślić losy wszystkich zaangażowanych w wojnę bohaterów w każdym momen-

cie fabuły, z drugiej jednak zaburzając następstwo czasowe narracji, rozdzie-

lonej w Dwóch wieżach i Powrocie króla na perspektywę Froda i Sama oraz 

Merry’ego i Pippina, przyjmowaną w różnych księgach. W ten sposób czytel-

nik zna wypadki, które dla bohaterów danej księgi stanowią jeszcze przyszłość, 

i tym lepiej dostrzega, w jaki sposób dwa pozornie rozdzielone wątki pozostają 

w stałej interakcji, zachowując jednocześnie perspektywę bohaterów, którzy 

nie znają losów uczestników drugiego wątku67.

Dialektyka przypadku–konieczności, która tętni podskórnie w całym tekś-

cie, zostaje w ten sposób jednocześnie zamaskowana i wzmocniona. Czytelnik 

nie obcuje bezustannie ze szczęśliwymi zbiegami okoliczności, wynikającymi 

z działania bohaterów operujących w różnych miejscach świata (gdy, dajmy 

na to, lekkomyślność Peregrina odwraca uwagę Saurona od Froda i skłania 

go do zaprzestania poszukiwań Powiernika). Wszechobecność szczęśliwego 

przypadku uderza dopiero podczas interpretacji, gdy połączyć rozdzielone ob-

szernymi partiami tekstu, ale chronologicznie przyległe sceny. W ten sposób 

na przebiegu fabuły nie ciąży przeczucie dziejowej konieczności, osłabiające 

dramatyzm, a wybory bohaterów nie wydają się skrępowane wyrokiem prze-

znaczenia. Ich rezultat okazuje się zawsze sensowny, choć sens ten ujawnia się 

dopiero w perspektywie ogólnej, gdy zmienić optykę z lokalnej na globalną. 

Formułowane wielokrotnie pytanie o przypadkowość pozornie losowych zda-

rzeń, skumulowanie w historii Pierścienia, nie zostaje jednak kategorycznie 

rozwiązane i chociaż niejednokrotnie wydaje się, że nad przebiegiem zdarzeń 

czuwa transcendentna siła, która nadaje znaczenie nawet błahym, błędnym 

lub trudnym decyzjom, nigdy nie objawia się ona wprost. Podobnie jak Frodo, 

przyjmujący Pierścień podczas narady u Elronda, czytelnik odnosi wrażenie 

ingerencji opatrzności, choć nie znajduje jednoznacznego jej potwierdzenia.

Narracja Władcy Pierścieni, choć rozczłonkowana pomiędzy liczne punkty 

widzenia i zakorzeniona w rozmaitych punktach czasowych, okazuje się zatem 

zaskakująco jednorodna w perspektywie fabularnej oraz aksjologicznej. Pierw-

sza właściwość objawia się powszechnym związkiem wątków, ich wspólnym 

kierunkiem rozwoju: ujmując rzecz wprost, każde wydarzenie w Śródziemiu 

67 Szczegółowo problem ten omawia, rekonstruując przy okazji chronologię niektórych 

partii Władcy Pierścieni, T.A. Shippey (op. cit.).
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stanowi element opowieści, która, przy wszystkich przeobrażeniach, daje się 

prześledzić aż do zarania czasów. Żadne zdarzenie, czy to wyprawa Bilba po 

smoczy skarb, czy śmiertelny wypadek pływającego łódką małżeństwa hobbi-

tów, nie pozostaje bez związku czy sprzeczne z kierunkiem historii, a najważ-

niejsze jej zawirowania są efektem świadomego działania kolejnych Nieprzy-

jaciół (Saurona, a wcześniej Morgotha). To właśnie nadaje jej jednoznaczność 

aksjologiczną: treścią unifi kującej opowieści jest walka dobra ze złem ujęta 

w ramy absolutne i nienaruszalne, jednoznacznie rozgraniczające to, co słusz-

ne, od działań i podszeptów Władcy Ciemności.

Linia podziału zarysowana jest bardzo wyraźnie, rozdzielając z jednej stro-

ny narody, z drugiej właściwości charakterologiczne prowadzące do słusznych 

bądź negatywnych rezultatów: pycha i rozpacz okazują się zawsze destrukcyj-

ne (jak w wypadku Boromira, Denethora oraz Sarumana), natomiast pokora 

(rozumiana jako zgoda na swoją rolę w strukturze świata i historii), nadzieja 

oraz miłosierdzie przynoszą ocalenie. Rozdział pomiędzy kulturami jest rów-

nie radykalny, umieszczając po stronie Saurona nacje barbarzyńskie, genetycz-

nie okrutne oraz szpetne, a przede wszystkim uległe, i przeciwstawiając im 

kultury afi rmujące wyrafi nowanie, piękno i wolność. Pomiędzy tymi dwoma 

żywiołami porozumienia być nie może: by opowiedzieć się po stronie dobra, 

z równą bezwzględnością odrzucić należy rozpacz (co czyni Th éoden, a nie 

potrafi  Denethor), jak i zwalczać nikczemników, którzy złu służą.

Jednoznaczność tego obrazu wydaje się zaburzona: niegodziwy czyn Boro-

mira rodzi dramatyczne wprawdzie, ale korzystne owoce w postaci rozdziele-

nia drużyny, a Gollum-Sméagol jest zawieszony pomiędzy dobrem i złem. Nie 

osłabia to jednak moralnego rygoryzmu, choć nadaje mu dodatkową perspek-

tywę: oto zło może zostać złagodzone, a odstępstwo od cnoty – wybaczone, 

choć nie bez konsekwencji (nawet Froda spotykają wszakże kary za moralne 

przewinienia). Stąd Boromir zyskuje szansę, by własną krwią zmazać grzech 

moralnej słabości, i wykorzystując ją, unika losu narzędzia Nieprzyjaciela. 

Z kolei zdegenerowany więzień Froda, wobec konfrontacji z dobrem hobbita, 

zyskuje siłę, by odrzucić tożsamość Golluma. 

Powtórne narodziny Sméagola nie są wynikiem jakiegoś rodzaju psycho-

analizy czy efektem perswazji: stary hobbit odradza się na skutek możliwo-

ści obcowania ze szlachetnością, która posiada moc uzdrawiania opętanych 

złem. Negocjacja bowiem, moralne targi i argumentacyjne zmagania wydają 

się domeną Nieprzyjaciela: negocjuje i Saruman, i władca Mordoru za po-

średnictwem swojego rzecznika. Aragorn jednak nie pragnie kompromisów, 

a w palantír spogląda po to tylko, by rzucić wyzwanie. Lekcja moralna Władcy 

Pierścieni jest równie jak król Gondoru bezkompromisowa: zło zwalczać nale-

ży aktywnie, w każdy dostępny sposób, nie dając mu przystępu i nie słuchając 
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jego argumentów, niezależnie od sytuacji – tylko wówczas działanie może 

przynieść owoce.

Wizja taka mogłaby lokować Władcę Pierścieni w pobliżu baśni ludowej, 

zwykle równie jednoznacznej moralnie – odróżnia go jednak od tego gatunku 

szereg elementów, z których najmocniej rzuca się w oczy precyzyjna, mime-

tyczna kreacja czasoprzestrzeni. Prócz tego Tolkien nie zapewnia baśniowego 

pocieszenia, kary dla łotrów i nagrody dla sprawiedliwych, które przywracają 

pierwotny ład świata. Przeciwnie, cierpią u niego również szlachetni, a ból wy-

daje się ceną za wierność cnocie. Nie istnieje też pierwotny ład, który może zo-

stać przywrócony: historia jest procesem zmagania dobra ze złem, a gdy rów-

nowaga ta zostaje zaburzona przez destrukcję Saurona, odejść muszą również 

jego najpotężniejsi oponenci. Wojna o Pierścień jest tylko epizodem historii 

Śródziemia, a nie jej wielkim fi nałem, a ponieważ dzieje napędzane są przez 

konfl ikt moralnych ekstremów, te muszą pozostać w równowadze do czasu 

defi nitywnego rozwiązania. Można założyć, że wraz z końcem Trzeciej Ery ze 

Śródziemia znikają fi zyczne manifestacje obydwu sił, w postaci elfów oraz ich 

wykoślawionego odpowiednika, orków, etos walki pozostaje jednak wciąż ak-

tualny. Zapowiada go konieczność przeprowadzenia porządków w Shire, zde-

wastowanego przecież z powodu ambicji hobbita, który nazwał się Wodzem.

Wizja historii jako zmagań z Nieprzyjacielem, katalog akceptowalnych 

postaw moralnych, łącznie z afi rmacją wolności, oraz sugestia opatrznościo-

wej opieki nadają oczywiście Władcy Pierścieni rys chrześcijański, wielokrot-

nie omawiany i dyskutowany68. Wydaje się przy tym, że to właśnie te wątki są 

najczęściej powtarzane przez tolkienowskich epigonów, być może zatem bez-

piecznie jest postawić hipotezę, że to one przesądziły o zaskakującym sukcesie 

trylogii wśród popularnych czytelników, których uwagi nie zaprząta problem 

syntezy brytyjskiej tradycji. Unifi kująca moc historii, tak mocno wyekspono-

wana we Władcy Pierścieni, jej jednoznaczność oraz sensowność wydaje się 

wizją skrajnie opozycyjną wobec postmodernistycznego dyskursu eksponują-

cego konieczność dezintegracji: Lyotardowską krytyką wielkiej narracji. Siła 

pisarstwa Tolkiena wydaje się związana z problemem, który zaobserwował 

W.H. Auden: „Nawet podczas wojny wrażliwy czytelnik nie zdoła uwierzyć, 

że jest to [bezwzględny rozdział na dobro i zło – przyp. T.Z.M.] właściwością 

dwóch stron, które autor powieści sensacyjnej zaczerpnął z życia. Nie zdo-

ła stłumić wiedzy, że gdy John Buchan czyni herosami Anglików i Ameryka-

nów, łotrami natomiast Niemców, jakiś niemiecki pisarz może tworzyć równie 

przekonujący thriller, w którym role są zamienione. Tolkien nie osadził jednak 

swojej opowieści w świecie snu czy prawdziwej rzeczywistości, ale w realiach 

68 Zob. Tolkien: księga pamiątkowa. Studia o spuściźnie literac kiej; T.A. Olszański, Miód, któ-

ry wsiąkł w chleb, „Nowa Fantastyka” 2007, nr 3.
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zmyślonych. Świat może być zmyślony tak, by uwiarygodnić każdą przestrzeń, 

mieszkańców i zdarzenia, których sobie autor życzy, a że sam kreuje jego hi-

storię, istnieje tylko jedna poprawna jej interpretacja: jego własna. Przebieg 

i przyczyny zdarzeń są zatem właśnie takie, jak relacjonuje”69. Wielka powieść 

Tolkiena oferuje schronienie przed narastającą ambiwalencją, wieloznacznoś-

cią interpretacji dziejów świata empirycznego, kryjówkę tę budując w ramach, 

które z racji nasycenia fantastyką uznać należy za niewątpliwie zmyślone, więc 

bezpieczne, a przy tym na tyle związane z materią kulturową Zachodu, by czy-

telnik mógł przyjąć je za własne.

3.11

Opublikowany po śmierci Tolkiena zbiór stylizacji mitologicznych i legendar-

nych Silmarillion wzmacnia poczucie integralności dziejów Śródziemia, rela-

cjonując wypadki od czasów jego stworzenia aż po Wojnę o Pierścień. Jest przy 

tym kroniką elfów, poświęconą dziejom ich upadku oraz problemowi „strachu 

przed nieśmiertelnością”70, który jest ironicznym odwróceniem problematyki 

lęku przed śmiercią przenikającego autentyczną tradycję baśniową i mitolo-

giczną. Motyw jednoczącej siły dziejów, rozumianych jako konfl ikt z siłami 

destrukcji, przez cały czas znajduje się tu na pierwszym planie i łączy z pro-

cesem degeneracji, będącej rezultatem ingerencji zła w harmonię stworzenia. 

Powtarzając mitologiczną opowieść o wiekach świata, z których każdy jest ja-

kościowo gorszy od poprzednika, Tolkien dostosowuje poetykę do materiału, 

przechodząc od stylizacji biblijnej, zastosowanej do relacji o stworzeniu świa-

ta, przez kosmogonię i teogonię mityczną związaną z działalnością Valarów, 

pierwszymi elfami i zniszczeniem boskich drzew, epicką legendę genealogicz-

ną w dziejach rodu Fëanora, tragedię Húrina, romans o Berenie i Lúthien, 

celtycki imram w postaci wątku Eärendila, po kronikarski dystans, z którym 

zrelacjonowana jest historia Númenoru, niepostrzeżenie łącząca się z opowie-

dzianą nader zdawkowo fabułą Władcy Pierścieni. Przeobrażeniom poetyki 

towarzyszą stosowne kulturowe odniesienia: historia Húrina rozpięta jest mię-

dzy dziejami nieszczęsnego Kullervo z fi ńskiej Kalevali, sagą rodu Wölsungów 

oraz tragedią Edypa, a zuchwały Beren ma właściwości bohatera baśniowego, 

ubiegającego się o rękę królewny, zstępującego do piekieł Orfeusza, prostaczka 

Precevala, ale i Tristana.

69 W.H. Auden, Th e Quest Hero [w:] Tolkien and the Critics. Essays on J.R.R. Tolkien’s 

Th e Lord of the Rings, opr. N.D. Isaacs, Notre Dame 1968, s. 50.
70 Zob. J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit.
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Tolkien posługuje się zatem ulubioną metodą komponowania unikatowej 

historii ze znanych wątków oraz eksponowania fundamentalnej tożsamości 

rozmaitych elementów składających się na literacką tradycję. Tym razem jed-

nak rzecz opowiedziana jest odwrotnie: czytelnik nie wstępuje wraz z hob-

bitami (których na kartach Silmarillionu w ogóle nie ma) w kolejne warstwy 

kultury, wspinając się od trywialnej, satyrycznej opowiastki dziecięcej do epi-

ckich przestrzeni archaicznej Północy. Wraz z nieśmiertelnymi elfami śledzi 

proces postępującej degradacji, której artystycznym wyrazem jest stopniowe 

zbliżanie do konwencji prozy realistycznej, opisującej świat, jakim wydaje się 

być, a nie takim, jakim być powinien. Jeżeli zatem romans Th ingola i Meliany, 

będący pierwszym międzyrasowym mezaliansem, rozgrywa się bez przeszkód, 

opowiedziany w konwencji idylli, miłość Berena i Lúthien naznaczona będzie 

koniecznością cierpienia, związek Tuora i Idril prowadzi do upadku ostatnie-

go wielkiego królestwa Elfów, a uczucie Eärendila i Elwigi wymaga wiekuistej 

rozłąki. W ten cykl wpisuje się rzecz jasna ostatni związek elfa z człowiekiem, 

małżeństwo Aragorna i Arweny, za które ceną jest starość oraz śmierć. Inne 

rozwiązanie jest w narracji mimetycznej niemożliwe, a elfi a księżniczka nie 

może tym razem błagać bogów o przywrócenie życia ukochanemu.

Dwuznaczna rola przypada w tej melancholijnej wizji sztuce, bieg dzie-

jów złączony jest bowiem z działalnością artystów wytwarzających niezwykłe 

przedmioty, obiekty pożądania: Silmarille oraz Pierścienie. Powstanie pierw-

szej kategorii klejnotów jest skorelowane z zakończeniem mitycznego bezcza-

su (niemal jednocześnie rozpoczyna się cykl dni i nocy) oraz protozbrodnią 

i protokarą: wygnaniem połączonym z koniecznością obserwowania postę-

pującej degradacji świata. Związek historii i zabójstwa staje się więc nieroze-

rwalny, skoro rozpoczynający ją mord ma konsekwencje w postaci kolejnych 

zabójstw wyznaczających rytm dziejów. Analogicznie przedstawiają się koleje 

losu Pierścieni: czyste zamiary dumnego artysty są skażone przez podszept 

Nieprzyjaciela, a rezultatem jego aktywności jest cykl wyniszczających kon-

fl iktów, których kulminacja zrelacjonowana została na kartach trylogii.

Choć jednak historia to dzieje zbrodni, dezercja, zapomnienie i wyrzecze-

nie się przeszłości okazują się jednoznacznie destrukcyjne – owocem takiego 

procederu jest upadek Westernesse. Jedyny pomost pomiędzy teraźniejszoś-

cią a przeszłością przerzucać może sztuka: wobec niszczenia kolejnych par-

tii świata, materialnych świadków historycznych dramatów, ocaleje tylko to, 

co przechowane w literaturze. Łączność z dawnymi bohaterami daje współ-

czesnym herosom siłę konieczną, by wciąż przeciwstawiać się złu: Aragorn 

czerpie natchnienie z historii Berena, a Amandil, ojciec Elendila, z opowie-

ści o Eärendilu (wspierającej zresztą również Froda). Sztuka słowa przeważa 

w Tolkienowskiej koncepcji nad wytwórczością, nie budzi bowiem ani dumy, 
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ani chciwości, gwarantując przy tym jednorodność historycznej narracji, ko-

respondującą z jednorodnością samych dziejów.

Wizja historii jako krwawego procederu walki o precjoza wydaje się 

sprzeczna z koncepcją wyłożoną we Władcy Pierścieni, gdzie wszystkie wy-

darzenia prowadzą w stronę okupionego wprawdzie cierpieniem, ale nie-

wątpliwego triumfu dobra. Jest to jednak wynik przyjętej optyki, by tak rzec, 

kronikarskiej: o ile trylogia prezentuje indywidualne zmagania z siłami zła, 

Silmarillion przedstawia oszałamiającą rozmachem syntezę, która nie anulu-

je wniosków wyprowadzonych z interpretacji Władcy Pierścieni, ale pozwala 

wpisać je w wizję nieuchronnego historycznego cyklu. Rozpoczyna go zawsze 

fałszywe przekonanie, że Nieprzyjaciel został pokonany, co zapewnia mu swo-

bodę ukrytego działania, skutkującego grzechem założycielskim epoki. Świat 

nie pogrąża się jednak w mroku, zbrodnia otwiera bowiem bolesną drogę do 

odkupienia. Choć zatem potęga zła rośnie, a jego oponenci wydają się coraz 

słabsi, szalę przeważa fi nalna ingerencja metafi zycznych opiekunów, będąca 

rezultatem indywidualnego działania altruistycznego bohatera. Świat zostaje 

jednak przeobrażony, a zło nie znika na zawsze: odrodzi się w kolejnej epo-

ce. W ten sposób przebiega pierwsza wojna Valarów z Melkorem, zakończo-

na dobrowolnym zstąpieniem na ziemię Tulkasa i wywędrowaniem Valarów 

do Valinoru. Po niej następuje wojna z Morgothem o Silmarille, którą kończy 

podróż Eärendila i zniszczenie Beleriandu. W dalszej kolejności rozgrywa się 

pierwsza wojna z Sauronem, zakończona zniszczeniem Númenoru i śmiercią 

Elendila oraz Gil-galada, potem zaś wybucha Wojna o Pierścień, na skutek 

której odchodzą ze Śródziemia elfy. Wizja ta, jakkolwiek melancholijna, nie 

jest jednak całkowicie pesymistyczna: wprawdzie zło powraca, za każdym jed-

nak razem słabsze, a okres pokoju wydłuża się. Choć zatem świat karleje, za-

grożenie również staje się coraz mniejsze – progresja ta wydaje się sugerować, 

że kiedyś zniknie całkiem, a historia zostanie zakończona.

W takim ujęciu tym istotniejsza staje się dwubiegunowość procesu histo-

rycznego: w Śródziemiu nic się nie rozpoczyna, a co najwyżej powtarza, choć 

więc sam proces jest jednorodny, uniwersalny i zmierza ku konkluzji, czerpie 

zawsze z poprzedniego cyklu i wydaje się skazany na jego powielanie. Innymi 

słowy, zarówno zagrożenie złem, jak metody ocalenia ukryte są w przeszłości, 

z której wyłaniają się, by odpowiednio zagrozić oraz uratować teraźniejszość, 

a potem skierować świat ku przyszłości, równie uzależnionej od wątków archa-

icznych. Nadaje to dodatkowe znaczenie przekazom literac kim, dzięki którym 

można zidentyfi kować własną rolę w powtarzającym się dziejowym dramacie 

(jak Aragorn sytuuje się w roli Berena, a Frodo – Eärendila), a jednocześnie 

zinterpretować je stosownie do wymogu czasów.

Bohaterowie Tolkiena są bardzo odlegli od romantycznego toposu prome-

teicznego buntownika, który dominował w anglosaskiej powieści fantastycznej 
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przed Władcą Pierścieni, a ich wędrówka nie wiąże się z poznawaniem niezna-

nego, lecz identyfi kacją tego, co znane. Podobne zadanie stoi przed czytelni-

kiem, który przemierzając literac kie przestrzenie Śródziemia, nie porusza się 

wśród fantazji autora, lecz w obrębie precyzyjnie skonstruowanej układanki 

znanych toposów kultury angielskiej oraz europejskiej. Te wyraziste różni-

ce wydają się przyczyną tego, że twórczość Tolkiena tak rzadko sytuuje się 

w kontekście tradycji, którą pokrótce zrekapitulowałem w pierwszych partiach 

rozdziału. Przywiązanie do narracji mimetycznej, konieczne dla zachowania 

łączności z tradycją powieściową, zbliża spuściznę oksfordczyka do realiza-

cji tematyki fantastycznej znanych z amerykańskich czasopism, nieodmiennie 

udających przecież teksty realistyczne. Wątek odradzającego się, niegdysiej-

szego zagrożenia – odczytany dość powierzchownie71 – oraz ogólne podobień-

stwo preindustrialnego kostiumu, jak się wydaje, przesądziły o skojarzeniu 

twórczości literac kiej Tolkiena ze spuścizną Howarda oraz jego epigonów. Wy-

nikiem tego zestawienia lekturowego jest powieść fantasy.

71 Wywiedziony przede wszystkim z Władcy Pierścieni, powieści opublikowanej o dwie 

dekady wcześniej, więc często pozbawiony perspektywy powtarzalności historycznego cyklu.



4. Przeznaczenie

– To musi się wydarzyć, Belgarionie. Cały wszechświat zmierza ku tej 

chwili. Jeśli chcesz, możesz zebrać armię, lecz twoje wojska, podobnie 

jak Toraka, nic tu nie znaczą. Jak mówi Kodeks, wszystko zadecyduje 

się, kiedy w końcu spotkasz się z nim twarzą w twarz. W ostatecznej 

rozgrywce staniecie samotnie naprzeciw siebie.

D. Eddings, Wieża czarów

4.1

Oszałamiający sukces Władcy Pierścieni w Stanach Zjednoczonych, relacjono-

wany z przejęciem przez Lina Cartera, przeobraził angielską z ducha powieść 

profesorską w fenomen światowej kultury popularnej, eksportowanej przede 

wszystkim z ojczyzny Myszki Miki. Przekształcił również amerykańską trady-

cję powieści magii i miecza, wywodzącą się od Howarda i niezbyt wprawdzie 

płodną, lecz wciąż dyskutowaną, dowiódł bowiem, że konwencja ta nie de-

terminuje fabuły przygodowej i może stać się nośnikiem innych treści. En-

tuzjazm dla trylogii wywołał też lawinę imitacji, wieszczonych przez Cartera 

w fi nalnych partiach jego eseju: „O ile wiem, nie pojawiły się jeszcze żadne 

dzieła epickiej fantasy dla dorosłych, wykazujące ślady wpływów Tolkiena. 

Znam jednak co najmniej dwóch autorów tworzących w tym gatunku. Ja sam 

przez jakieś dziesięć lat z przerwami klecę epicką powieść fantasy ogromnych 

rozmiarów”1. To właśnie naśladownictwa Władcy Pierścieni stały się motorem 

komercyjnego sukcesu fantasy i ukształtowały prototypową postać gatunku, 

wobec której lokują się zarówno oczekiwania czytelników, jak artystyczne po-

szukiwania autorów.

Zastanawiającą jego właściwością jest utożsamienie podstawowych cech 

konstytuujących centrum prototypu z twórczością Tolkiena i chętne umiesz-

czanie Władcy Pierścieni w pozycji najlepszego egzemplarza: pojawia się ono 

1 L. Carter, Tolkien: świat „Władcy Pierścieni”, op. cit., s. 185.
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zarówno w tekstach krytycznych, jak i popularnych dyskusjach fanów. Nie-

zależnie od liczby faktycznych realizacji tego literac kiego modelu, przypisuje 

się głównemu nurtowi fantasy powtarzanie wątków wywiedzionych z Władcy 

Pierścieni, czerpanie z niego motywów oraz fabularnych rozwiązań. Znakami 

rozpoznawczymi gatunku stała się więc obecność w tekście elfów i krasnolu-

dów, wyprawa prostaczków pod kierunkiem czarodzieja czy konfl ikt o podło-

żu etycznym, a więc konglomerat który Brian Attebery rozpoznał jako „rodzaj 

eskapistycznej literatury popularnej, w której szablonowe postaci i motywy 

– czarodzieje, smoki, magiczne miecze i im podobne – składają się na prze-

widywalną fabułę, gdzie nieodmiennie słabsze siły dobra triumfują nad mo-

nolitycznym złem”2.

Niewątpliwym źródłem tego szablonu jest oczywiście spuścizna Tolkiena: 

to z niej przecież wywiedzione są zarówno obnażane przez amerykańskiego 

krytyka motywy, jak i zrąb fabuły. Potwierdzają to również antologie dobie-

rane przez kolejnych badaczy gatunku na potrzeby jego analizy – wśród oma-

wianych tekstów Władca Pierścieni zajmuje zwykle miejsce poczesne, a czasem 

jego omówienie zastępuje jakąkolwiek inną interpretację, jakby powieść oks-

fordzkiego profesora była jedynym przedstawicielem fantasy godnym uwagi. 

Inne powieści pojawiają się wówczas na marginesie rozważań, w charakterze 

już to dekoracji, już to prezentacji czytelniczych preferencji badacza3. W teks-

tach uznających Władcę Pierścieni za najlepszy egzemplarz fantasy pobrzmie-

wa zresztą często ton nieomal czołobitny, prowadzący od bezbrzeżnego za-

chwytu nad powieścią Tolkiena do rozciągnięcia jego niewątpliwie wysokiej 

wartości na cały gatunek4.

W dyskursie niechętnym głównemu nurtowi gatunku, wyznaczanemu 

przez wielotomowe cykle powieściowe, chętnie określane mianem „sag”, pisar-

stwo Tolkiena funkcjonuje natomiast jako negatywny stereotyp, źródło niskiej 

jakości artystycznej oraz wtórności najpoczytniejszych tekstów. W myśl tej 

koncepcji formuła odznaczała się większą płodnością i oferowała szersze moż-

liwości twórcze oraz perspektywy czytelnicze, nim skażona została katolickim 

konserwatyzmem oraz kulturoznawczym zacięciem oksfordczyka (a więc le-

piej się miała pod piórem Howarda i jego epigonów). Ten nurt krytyczny chęt-

nie piętnuje dziewiętnastowieczne przyzwyczajenia i przekonania Tolkiena, 

idąc w ślady Michaela Moorcocka, stawiającego w głośnym eseju Epic Pooh 

(Epicki Puchatek) trylogię w stan oskarżenia: „Infantylizm Władcy Pierście-

ni jest jeszcze głębszy niż ogromnej większości czytelniej adresowanych do 

2 B. Attebery, Fantasy as Mode, Genre, Formula [w:] Th e Fantastic Literature: A Critical 

Reader, op. cit., s. 293, tłum. własne.
3 Zob. J.H. Timmerman, Other Worlds: the Fantasy Genre, op. cit.; G. Lasoń-Kochańska, 

Czytając fantasy..., op. cit.
4 Zob. Fantasy jako dobra nowina, opr. M. Mikołajczak, P. Urbaniak, Wałbrzych 2005.
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młodzieży książek, które zainspirował. To Kubuś Puchatek przebrany za epos. 

Shire jest podmiejskim ogródkiem, a Sauron i jego banda – zwyczajowym stra-

szydłem na burżujów, Tłuszczą. Bezmyślną masą kibiców rzucających butel-

ki po piwie przez płot tych najgorszych wykwitów współczesnej społeczności 

miejskiej, reprezentowanych przez zastraszoną, uwstecznioną klasę, dla której 

»dobry gust« oznacza »powściągliwość« (pastelowe kolorki, wymruczane pro-

testy), a »zachowanie cywilizowane« to »przestrzeganie konwenansu w każ-

dych okolicznościach«”5. Tego rodzaju dyskurs leży u podstaw ideologicznego 

buntu, który na niwie literac kiej sprowadza się do poszukiwań innej niż Tol-

kienowska formuły dla powieści fantasy6, w tekstach analitycznych natomiast 

zamierza się na Władcę Pierścieni, używając cokolwiek nieadekwatnej (a nie-

kiedy wręcz groteskowej) argumentacji, wywiedzionej z dyskursów neomar-

ksistowskich, feministycznych czy queerowych7.

Związki literatury fantasy i dzieła Tolkiena wydają się jednoznaczne rów-

nież dla zewnętrznych obserwatorów, usiłujących rozstrzygać znaczenie tego 

terminu na obszarze języka angielskiego. Harold Bloom nie traci z oczu tra-

dycji brytyjskiej fantastyki, rekapitulowanej pokrótce w poprzednim rozdziale 

(umyka ona natomiast często badaczom „wewnętrznym”, analizującym wy-

łącznie gatunek miecza i czarów), upatruje jednak jej kryzys właśnie we wpły-

wie autora Władcy Pierścieni oraz pozostałych Inklingów, przeciwstawiając ich 

twórczości bliższą jakoby jądra literatury fantastycznej powieść A Voyage to 

Arcturus Lindsaya: „Wycieńczenie i tekstowa przemoc, która jest jego przyczy-

ną, stanowią niesamowity czy wzniosły splendor książki Lindsaya i lokują ją, 

śmiem twierdzić, w samym centrum współczesnej fantastyki, w przeciwień-

stwie do neochrześcijańskich prac Inklingów, które mimo całej popularno-

ści wydają się dość peryferyjne. Tolkien, Lewis i Williams schlebiają bowiem 

Narcyzmowi czytelnika, osłabiając jego moralny Prometeizm. (…) Fantastyka 

Inklingów jest miękka, sugeruje bowiem, że czerpie korzyści z afi rmatywnego 

przenoszenia wzorców tradycji romansowej oraz doktryny chrześcijańskiej”8.

5 M. Moorcock, Epic Pooh [w:] idem, Wizardry and Wild Romance: a Study of Epic Fantasy, 

London 1987, s. 85, tłum. własne.
6 Trwa właściwie od zarania gatunku, a jego kolejne manifestacje spróbuję przedstawić 

w dalszych partiach pracy.
7 Rzecz jasna nie twierdzę, że propozycje zgłaszane z tych stanowisk teoretycznych są 

daremne, często jednak teoria zostaje zaprzężona do rydwanu zacietrzewienia albo oddana na 

usługi krytycznoliterac kiej koniunktury, co powoduje instrumentalizację zarówno narzędzi 

intelektualnych, jak i trylogii Tolkiena. Zob. I. Smadja, Władca pierścieni albo Kuszenie zła, 

op. cit.
8 H. Bloom, Clinamen. Toward the Th eory of Fantasy, op. cit., s. 15, tłum. własne. W niniejszym 

wypadku fantasy oznacza nie gatunek literac ki, lecz konwencję estetyczną, tłumaczę zatem ten 

termin jako „fantastykę”. 



172  

Niezależnie jednak, czy krytyk traktuje autora Władcy Pierścieni z naboż-

nym szacunkiem, tytułując „Profesorem”, jak to czyni Lin Carter oraz rozlicz-

ni admiratorzy Tolkiena, czy też przezywa „starym JRR” – jak określają go 

ideologowie ruchu New Weird9 – spuścizna oksfordzkiego naukowca stanowi 

nieodmiennie podstawowy punkt odniesienia dla jakiejkolwiek aktywności 

literac kiej, czytelniczej i krytycznej odbywającej się na terenie gatunku. A jed-

nak ta hegemonia jest w najlepszym razie pozorna: tożsamość gatunkowego 

prototypu z Władcą Pierścieni nie jest zupełna, co ujawnić może najbardziej 

nawet powierzchowna lektura, i ogranicza się przede wszystkim do katalogu 

motywów. Wydaje się bowiem, że podczas wchłaniania Tolkienowego tekstu 

przez kulturę popularną do głosu doszły inne zgoła, głębiej w niej zakorzenio-

ne literac kie żywioły, we właściwej powieści nieobecne – jak konwencja przy-

godowa lub kryminalna czy poetyka banalnego realizmu powieści groszowej 

i związana z nią konieczność budowania ciągów przyczynowo-skutkowych, 

tworzących połączenia między ikonicznymi oraz fantastycznymi elementa-

mi narracji. Zaplecze intertekstualne, tworzące u Tolkiena precyzyjną siatkę 

odniesień do kolejnych warstw tradycji kulturowej Anglii, stało się bardziej 

eklektyczne, często afi rmatywne lub wyłącznie ornamentacyjne.

Związki głównego nurtu współczesnej fantasy z Władcą Pierścieni są jed-

nak wciąż wyczuwalne i, jak dowodzi powyższe zestawienie postaw czytel-

niczych, decydujące. Wydaje się zatem słuszne, by podstawą wyodrębniania 

prototypowej postaci gatunku, fantasy „typowej”, której oczekuje popularny 

czytelnik wędrujący wzdłuż księgarskiej półki wypełnionej wielotomowymi 

cyklami, uczynić zbieżności tychże z trylogią Tolkiena. Duża powtarzalność 

rozwiązań stosowanych w tzw. sagach pozwala również wykazać, w których 

punktach – i, być może, z jakich powodów – jądro prototypu oddala się od 

wzorców wywiedzionych z Władcy Pierścieni, pozwalając jednocześnie posta-

wić hipotezy, dlaczego żaden z poczytnych autorów głównego nurtu fantasy 

nie powtórzył sukcesu artystycznego Tolkiena, nawet jeżeli zdołał doścignąć 

jego komercyjne powodzenie.

9 Pod szyldem New Weird występowała na początku XXI wieku grupa autorów poszukujących 

„nowego wyrazu” dla powieści fantasy, spetryfi kowanej i zinfantylizowanej przez Tolkiena 

i jego epigonów. Duchowym przewodnikiem nurtu jest Michael Moorcock, a najgłośniejszymi 

przedstawicielami: China Miéville, Hal Duncan czy Ian R. MacLeod. Podstawowym kanałem 

debaty literac kiej okazał się Internet: zapisy najważniejszych dyskusji zarchiwizowane są na 

witrynie Th e New Weird Archives, http://www.kathryncramer.com/kathryn_cramer/2007/07/

the-new-weird-a.html. 
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4.2

Eksplozja tekstów epigońskich wobec Władcy Pierścieni nie nastąpiła natych-

miast: trylogia opublikowana została w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, 

masową popularność zyskała po dekadzie, pierwsze natomiast jawne jej naśla-

downictwa pojawiły się pod koniec lat siedemdziesiątych i zdominowały pro-

dukcję literacką gatunku do końca lat dziewięćdziesiątych. Wtedy też gatunek 

osiągnął szczyty komercyjnej poczytności, a powielanie schematu wiązanego 

z nazwiskiem Tolkiena stało się nie tylko hołdem składanym przez wycho-

wanych na Władcy Pierścieni pisarzy, ale i dochodowym przedsięwzięciem 

– czynnika tego nie można zlekceważyć, przyczynił się bowiem znacząco do 

petryfi kacji literatury magii i miecza. Nie znaczy to jednak, że w pierwszym 

dziesięcioleciu po amerykańskim wydaniu trylogii dzieło Tolkiena było sa-

motnym przedstawicielem gatunku, początkowa jednak fala zainspirowanych 

nim utworów już to nie mieściła się w gatunkowych ramach (jak teksty Lloyda 

Alexandra), rezygnując z motywu realiów nietożsamych ze znanymi z prozy 

realistycznej, już to korzystała z nich, artykułując jednak nieco odmienne od 

Tolkienowskich wartości i treści – niekiedy wręcz programowo wobec trylogii 

antytetyczne.

Niezależnie od tych różnic recepcja Władcy Pierścieni spowodowała od-

nowę cokolwiek wytartego kostiumu literatury miecza i czarów, uwięzionej 

w Howardowskim schemacie przygodowym. Identyfi kacja tych dwóch trady-

cji w części była zapewne spowodowana trudnością w rozpoznaniu konwencji 

trylogii, nie bez znaczenia jest jednak fakt, iż proza Howarda okazała się zaska-

kująco zbieżna z Tolkienowską w najważniejszej dla gatunku kwestii: umiesz-

czania akcji w Krainie Czarów. Metoda pisarska oksfordzkiego profesora po-

legała na prezentacji zmyślonej krainy za pomocą narracji mimetycznej oraz 

dawała zapożyczeniom prymat nad pisarską oryginalnością, w związku z czym 

nie znajdowała odpowiedników w angielskiej powieści fantastycznej (wyjąw-

szy część prozy dziecięcej, na przykład Opowieści z Narnii Lewisa). Zgadzała 

się natomiast doskonale z techniką Howarda, kreatora analogicznej przestrze-

ni kulturowych odniesień, stanowiącej tło dla przygód mocarnego bohatera, 

również relacjonowanych wedle mimetycznych reguł. Rozbieżność modeli fa-

bularnych wyeksponowała przy tym analogię w obrębie kreacji czasoprzestrze-

ni. Wydaje się bowiem, że dotychczasowy schemat literatury magii i miecza, 

powielający treści Howarda, utożsamiał fi kcyjne realia z określoną konwencją 

fabularną, radykalnie różną od epickiej historii zaproponowanej przez Tol-

kiena. Zestawienie Władcy Pierścieni oraz opowieści o Conanie wykazało, że 

w zmyślonych realiach umieszczać można treści rozmaite. Możliwość ta zosta-

ła skwapliwie wykorzystana – gatunek tym samym okrzepł i ostatecznie ustalił 



174  

swą najważniejszą zasadę, zgodną z intuicją Tolkiena wyrażoną trzydzieści lat 

wcześniej: konieczność umieszczenia akcji w Krainie Czarów.

Sama Kraina została przy tym całkowicie odseparowana od rzeczywistości 

empirycznej. O ile jeszcze akcja opowiadań Howarda rozgrywa się w „zapo-

mnianej epoce dziejów Ziemi”, mającej wprawdzie charakter wyłącznie pre-

tekstowy, zapewniającej jednak konwencjonalną łączność z tradycją realistycz-

nej prozy przygodowej, a Nehwon Leibera miał charakter silnie parodystyczny, 

u Tolkiena pojawiło się bardzo niewiele sygnałów świadczących o tożsamości 

autorskich realiów z zapomnianymi pradziejami10, a rzecz potraktowana zosta-

ła całkowicie poważnie. W kolejnych realizacjach gatunku autonomia czaso-

przestrzeni staje się coraz bardziej radykalna: przykładowo, o ile pierwsze tomy 

Świata Czarownic (1963–1964) Andre Norton czynią głównym bohaterem 

przybysza z rzeczywistości empirycznej, przeniesionego do świata magii za 

pośrednictwem Niebezpiecznego Miejsca z arturiańskich legend, w kolejnych 

częściach autorka rezygnuje z tego zabiegu, całkowicie eliminując odniesienia 

do świata tożsamego z potocznym. Cykl Ziemiomorza Ursuli Le Guin (pierw-

szy tom ukazał się w roku 1968) w ogóle sugestii tego rodzaju nie zawiera i jest 

od początku do końca kreacją autonomiczną, pozbawioną przy tym ambicji 

parodystycznych. Jeszcze dalej idzie Brytyjczyk Michael Moorcock, wykorzy-

stując w powstających od 1963 roku powieściach wątek światów równoległych, 

przyswojony fantasy przez Leibera, by kreować kolejne fantastyczne uniwersa, 

podlegające tej samej fundamentalnej dialektyce Ładu i Chaosu i połączone 

wątkiem Wiecznego Wojownika – kolejnych inkarnacji tego samego herosa. 

Te i następne utwory, osadzone w fi kcyjnych realiach, przestają poddawać się 

konieczności tłumaczenia relacji pomiędzy światem powieści i rzeczywistoś-

cią empiryczną: zabieg stosowany przez Howarda i Tolkiena przeobraża się 

w fundament literac kiej konwencji i staje się zrozumiały sam przez się.

Można by się spodziewać, że takie uwolnienie tekstu od zobowiązań wo-

bec rzeczywistości potocznej zaowocuje większą swobodą twórczą, i dekla-

ratywnie tak właśnie jest: wielu autorów i czytelników eksponuje ten aspekt 

fantasy, deklarując, iż w gatunku tym pociąga ich w pierwszym rzędzie fanta-

styczna dowolność kreacji11. Analogicznie, niejeden przeciwnik zwraca uwagę, 

10 Świadczy o tym przede wszystkim nazwa, Śródziemie, będąca tłumaczeniem nordyckiego 

Midgardu, kilka sugestii na temat przeobrażeń realiów w czasach współczesnych czytelnikowi 

(na przykład znajdujący się w Dwóch wieżach wtręt o różnicach w rozmiarach słoni) oraz 

listy Tolkiena, w których wprost umieszcza swoją fabułę w zmyślonej przeszłości – przy czym 

te ostatnie mają oczywiście wyłącznie charakter paraliterac ki. Oddalanie się Śródziemia 

i zamierzchłej przeszłości ilustrują przeobrażenia ramy fabularnej – we wczesnych szkicach 

powieści rzecz relacjonowana była przez pozostałego w świecie elfa anglosaskiemu żeglarzowi, 

potem jednak autor ten pomysł zarzucił.
11 Konkluzję tego rodzaju przynosi seria badań przeprowadzonych metodą socjologicznej 

ankiety wśród miłośników gatunku. Zob. G. Lasoń-Kochańska, Czytając fantasy..., op. cit.
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że programowa nieikoniczność powieści magii i miecza powoduje redukcję 

ładunku erudycyjnego powieści, sugerując, iż pisarze fantasy wybierają łatwą 

drogę, niewymagającą ani biegłości we współczesnych trendach naukowych 

(którą rzekomo legitymować się musi utwór science fi ction), ani studiowania 

historiografi i, koniecznego do stworzenia prawdziwej prozy historycznej12. 

W myśl tych zarzutów staje się więc fantasy gatunkiem eskapistycznym nie 

tylko dla czytelnika, którego – zgodnie z Tolkienowskim postulatem – uwal-

nia od zgryzot i koszmarów nowoczesności, lecz i pisarza, redukując jego od-

powiedzialność wobec rzeczywistości za pomocą chytrego wybiegu. W takim 

postawieniu sprawy, mimo całej jego pozytywistycznej naiwności, kryje się 

ziarno prawdy, wydaje się bowiem, że popularność fantasy jako artystycznego 

tworzywa przynajmniej częściowo wiąże się z rozluźnieniem przez gatunek ry-

gorów realistycznej prozy historycznej, to jest przymusu wierności ustaleniom 

naukowców badających przeszłość.

Deklaratywnie zatem fantasy powinna pławić się w twórczej swobodzie, 

pozwalającej całkowicie dowolnie kształtować czasoprzestrzeń i nadawać jej 

fantastyczne właściwości. Praktyka jest jednak biegunowo różna, gdyż najbar-

dziej nawet awangardowe teksty gatunku są ściśle związane rygorem, w któ-

rym Bloom dostrzega słabość tej formy literac kiej wypowiedzi: regułą respek-

towania tradycji. Objawia się ona w poszanowaniu dla poetyki mimetycznej 

oraz technikach konstruowania czasoprzestrzeni z czytelnych nawiązań kul-

turowych. Interwencje autorskie zdarzają się tu stosunkowo rzadko, zwykle 

ograniczając się do reinterpretacji zapożyczanych motywów, najczęściej gdy 

nawiązanie prowadzi do innego tekstu miecza i czarów, a nie na zewnątrz tej 

powieściowej konwencji.

Podstawowy obszar międzytekstowych nawiązań głównego nurtu gatun-

ku wydaje się związany z estetyką Władcy Pierścieni: punktem odniesienia 

dla formowania fi kcyjnej rzeczywistości jest dość szeroko pojęte, europejskie 

„średniowiecze”, którego obecność manifestuje się obfi tością rekwizytów zwią-

zanych z tradycją rycerską (zamków, mieczy, pancerzy czy koni) oraz wykorzy-

staniem kojarzonych ze średniowieczem toposów: wędrownych śpiewaków, 

kształcenia uniwersyteckiego czy też karczmy jako centrum życia towarzy-

skiego oraz schronienia dla podróżnych13. Geografi a konstruowana jest wedle 

Tolkienowskiego przepisu: przestrzenie zaludnione są rozdzielone przez nie-

przebyte góry, puszcze i bagna, będące areną niebezpiecznych przygód. W ten 

sposób nawiązuje powieść fantasy, choć nie bez pośrednictwa, do konwencji 

12 Zarzuty takie formułował na przykład Marek Oramus. Zob. idem, Piąte piwo, „Feniks” 

1999, nr 5.
13 Ten ostatni motyw wydaje się wywodzić z Opowieści kanterberyjskich Geoff reya Chaucera, 

uzupełniających katalog nawiązań do estetyki romansu rycerskiego i łagodzących jego elitarny 

charakter.
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romansowej, w której rycerską przygodę otwiera opuszczenie bezpiecznego 

schronienia w zamku, symbolizującego cywilizację, i zapuszczenie się na tere-

ny nieujarzmione, zazwyczaj w głęboką puszczę, gdzie rycerza może spotkać 

dowolnie groźna próba i fantastyczna przygoda.

Nieobecnym natomiast w romansie rycerskim elementem, zapożyczonym 

bezpośrednio od Tolkiena, jest bukoliczna przestrzeń początkowych partii 

powieści, zwykle miejsce pochodzenia głównego bohatera. Taka kopia Shire 

leży nieodmiennie na uboczu, jej mieszkańcy koncentrują się wyłącznie na 

sprawach doraźnych i żywią absurdalną niechęć do opuszczania granic zna-

nego świata oraz lęk przed przybyszami z zewnątrz. O ile jednak u Tolkie-

na zaściankowość hobbitów związana była z ich niewrażliwością na tradycję, 

o tyle w imitacjach trylogii pełni zwykle wyłącznie funkcję kontrapunktu dla 

szerokiego świata, przeciwstawiając sielskość obszarów dzieciństwa brutal-

ności przestrzeni otwierających się za jego granicami. Daje też pretekst dla 

uczynienia bohatera całkowitym ignorantem, dzięki czemu będzie wraz z czy-

telnikiem poznawał zmyślone realia, które zmuszony jest przemierzać. Kiedy 

akcja oddali się od sielskiej krainy, ta zazwyczaj już nie powraca, a wątek re-

introdukcji zapomnianej tradycji, stanowiącej lek na lokalne kłopoty, w ogóle 

się nie pojawia.

Przestrzeń cywilizacji zamieszkują wyraziście rozgraniczone kultury, bę-

dące czytelnym nawiązaniem do stereotypów historycznych lub literac kich. 

Zazwyczaj pogrupowane są wedle kulturowego zaawansowania, tożsamego ze 

starszeństwem: tak jak Tolkienowski Gondor góruje cywilizacyjnie nad kultu-

rą Rohirrimów, młodsze państwa cywilizujących się barbarzyńców pozostają 

w cieniu starszych, niekiedy zamierających kulturowo i politycznie potęg. Sta-

nowią przy tym ogniwo pośrednie między mieszkańcami pradawnych miast 

a stepowymi koczownikami, którzy tkwią jeszcze całkowicie w barbaryzmie. 

Analogicznie nacechowane są kierunki geografi czne: kultura o największym 

zaawansowaniu umieszczana jest w centrum, a poziom ucywilizowania słab-

nie wraz ze wzrastającym dystansem od pępka świata. Jednoznaczność tego 

przedstawienia podkreś lona jest za pomocą grafi cznego suplementu: kolejnym 

objawem przywiązania do Tolkienowskiej tradycji jest zamieszczanie w książ-

ce mapy zmyślonego obszaru, uwiarygodniającej kulturowy kolaż i tworzącej 

punkt odniesienia dla wędrówek bohaterów.

Kreacja taka jest wyraźnie europocentryczna: wskazuje na to tradycyjny 

związek kierunków geografi cznych i nawiązań kulturowych, w myśl których 

północ jest domeną nordycką, południe stanowi rezerwuar orientalnej, egip-

skiej lub afrykańskiej egzotyki, wschód natomiast (lub, rzadziej, zachód) to 

kraina koczowników. Czwarta strona świata to obszar nieprzebytego oceanu. 

Kultury zamieszkujące centrum świata są związane z topiką romansu rycer-

skiego oraz jego popkulturowym obrazem, niekiedy wzbogaconym wątkiem 
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italskim: antycznym, wczesnorenesansowym lub ich amalgamatem. Jeżeli 

w teście pojawiają się nawiązania dalekowschodnie, zazwyczaj stanowią kon-

trast dla europejskiej familiarności: właściwości orientalne przydawane są kul-

turom, które mają się odznaczać niezrozumiałą obcością, niekiedy wręcz dla 

podkreś lenia ich nieludzkiego charakteru – choć ten ostatni nie jest przy tym 

zawsze dowodem cywilizacyjnej niższości, obyczaje dalekowschodnie bywają 

bowiem przypisywane elfom, tradycyjnie górującym kulturowo nad ludźmi.

Przestrzeń w powieści fantasy jest związana z wymiarem czasowym, czy 

ściślej: historycznym, co wydaje się korespondować bezpośrednio z powszech-

nie używanym kostiumem. Czas ma niewątpliwą własność wartościującą, 

wedle bowiem epickiego kanonu to, co pradawne, jest bezdyskusyjnie dosko-

nalsze. Z koncepcją tą wiąże się radykalny etos antymodernizacyjny, powta-

rzany w kolejnych powieściach program restytucji wieku złotego – jedynym 

lekarstwem na bóle teraźniejszości jest odtwarzanie przeszłości, przywracanie 

dawnego ładu zamiast kreowania nowego. Konieczność taka wynika z przy-

swojenia koncepcji wieków ludzkości zapośredniczonej przez Tolkiena i jego 

wyrazistej wizji degradacji świata od czasów stworzenia do współczesności. 

Podobnie jak w trylogii, mieszkańcy kolejnych zmyślonych uniwersów tracą 

skarby przeszłości i nie potrafi ą zaproponować nic na ich miejsce.

Takie ujęcie wydaje się stać w sprzeczności z praktyką przeciwstawiania 

rozwiniętego kulturowo centrum zbarbaryzowanym peryferiom świata. Ist-

nienie barbarzyńców sugeruje przecież, że postęp jest możliwy, skoro starsza 

kultura, dysponując dłuższym czasem rozwoju, osiąga wyższy poziom cywili-

zacyjny niż młodsza. To jednak tylko pozorny paradoks, który łatwo rozwikłać 

poprzez zidentyfi kowanie owej dojrzalszej kultury jako spadkobierców star-

szych jeszcze i niewyobrażalnie lepiej rozwiniętych poprzedników współczes-

nej ludzkości: elfów, smoków czy ludzi poprzedniej ery, którzy pozostawili po 

sobie schedę wiedzy i subtelności tak wielkiej, że nawet transmitowana przez 

kolejne pokolenia coraz bardziej tępych uczniów góruje nad autonomiczny-

mi dokonaniami ludzkiego rodzaju. Arcykonserwatywny wzorzec transmisji 

kultury przedstawiony w Silmarillionie, gdzie Valarowie przekazują mądrość 

elfom, ci uczą swoich ludzkich przyjaciół, fundatorów Númenoru, a następnie 

wiedza, za pośrednictwem przybyszów z Westernesse, trafi a do ludzi pozba-

wionych kontaktów z elfami, wydaje się obowiązujący dla całego głównego 

nurtu fantasy.

Skojarzenie przeszłości z przestrzenią nie ogranicza się jednak wyłącznie 

do nadania kulturom czasowej głębi zajmującej konkretne ramy przestrzenne: 

istotniejszym wątkiem jest związanie podróży w przestrzeni z przemieszcza-

niem się w czasie. Zwyczajowa oś fabuły powieści magii i miecza nakazuje 

bohaterom rekreację niegdysiejszych dokonań pradawnych bohaterów, co 

w myśl niechętnej postępowi fi lozofi i gatunku jest gwarancją przywrócenia 
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ładu. By tego dokonać, należy rozwikłać szereg zagadek skrywających praw-

dę o wydarzeniach założycielskich oraz powtórzyć wyczyny poprzedników, na 

przykład w zakresie pozyskiwania stronników, lub zdobyć pradawne artefakty, 

które już raz pozwoliły zwyciężyć zło. W tym właśnie celu odbywa się podróż: 

protagoniści odwiedzają kolejne kultury, by wzmacniać związek z odtwarzaną 

przeszłością, w myśl zasady, iż do przeszłych wydarzeń można zyskać dostęp 

wyłącznie z tego miejsca świata, w którym niegdyś się rozegrały. Przestrzeń 

okazuje się zatem przede wszystkim repozytorium historycznego bohaterstwa, 

z którym operujący w teraźniejszości bohater wchodzi w kontakt dzięki prze-

mieszczaniu się z jednej wyspy cywilizacji do drugiej.

Wydarzenie założycielskie oraz chwila obecna nie stanowią jedynych 

punktów na czasowej mapie fi kcyjnej rzeczywistości: powieść fantasy chętnie 

podkreś la historyczną ciągłość (bądź nieciągłość, spowodowaną równie hi-

storycznym kataklizmem). Bohaterowie zmagają się zatem z niszczycielskim 

działaniem czasu, który okrył dawną wiedzę kirem zapomnienia, nadgryzł cu-

downe przedmioty czy nadwyrężył niegdysiejsze przymierza. Paralela między 

niebezpieczną wędrówką przez dziki i nieprzyjazny kontynent a przedziera-

niem się przez gąszcz jego historii jest zatem pełna: obydwie drogi wymagają 

wyrzeczeń, wystawiają na próbę i prowadzą w to samo miejsce: dotarłszy na 

miejsce przeznaczenia, bohater wchodzi w bezpośredni kontakt ze źródłem 

dziejów i odkrywa, że podróż w górę strumienia historii nadała mu właściwo-

ści dawnego herosa, umożliwiając powtórzenie jego wyczynu i przywrócenie 

roku zerowego, a więc sytuacji, w której czas i przestrzeń osiągają stan pierwot-

nej homeostazy.

Wydaje się, że konstrukcja tego rodzaju pełni jednocześnie funkcję uwia-

rygodniającą i fabularną. Precyzowanie warunków geografi cznych oraz uwa-

runkowań historycznych pozwala uspójnić świat będący konglomeratem 

nawiązań oraz nadać mu rys unikatowości, która – paradoksalnie! – jest włas-

nością szczególnie pożądaną przez czytelników. Literacka sprawność autora 

dzieł z gatunku miecza i czarów objawia się bowiem jednocześnie w realiza-

cji Tolkienowskiego postulatu tworzenia fantazji „odznaczającej się spójnoś-

cią właściwą rzeczywistości”, którą zapewnia perspektywa czasoprzestrzenna, 

oraz eksponowaniu unikatowości skonstruowanego zestawienia nawiązań. 

Budowana w sztywnym gorsecie rozwiązań dopuszczanych przez konwencję, 

szablonowa oryginalność w zakresie kreacji warunków geografi cznych i spo-

łecznych oraz uwarunkowań historycznych, tudzież umiejętność nadania im 

prawdopodobieństwa w ramach mimetycznej narracji, gwarantuje powieści 

lepszą czytelniczą cenzurkę niż innowacje fabularne. Przebieg akcji podlega 

bowiem w głównym nurcie fantasy jeszcze większej schematyzacji i, jak celnie 

zauważa Attebery, znacznie pieczołowiciej odtwarza Tolkienowskie rozwiąza-

nia.
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4.3

Początkowe partie typowej fabuły powieści magii i miecza, określanej epitetem 

„tolkienowska”, więcej niż Władcy Pierścieni wydają się zawdzięczać powieści 

Terence’a Hanbury’ego White’a Miecz dla króla (1938), otwierającej jego głośny 

cykl arturiański. Być może dzieje się tak przez wzgląd na podobieństwo siel-

skiego otoczenia zamku pana Ectora do Tolkienowego Shire, które nie dziwi, 

zważywszy, że obydwie kreacje zasadzają się na analogicznej technice idealiza-

cji angielskiej prowincji. Tematem tekstu White’a jest kształcenie młodociane-

go Artura, wychowywanego przez przybranego ojca. Chłopiec pobiera nauki 

pod okiem zdziwaczałego czarownika Merlina, przeżywając perypetie, które 

wydają się komiczne, okażą się jednak niezmiernie istotne dla późniejszego 

panowania władcy Brytów, tłumaczą mu bowiem podstawowe elementy fi lo-

zofi i władzy. Akcja płynie stosunkowo leniwie, w nieco groteskowej atmosfe-

rze idyllicznego zamku wiejskiego rycerza, gdzie nieświadomy swej doniosłej 

roli Wart posłusznie wypełnia rolę giermka swego starszego brata i za sprawą 

Merlina przybiera na potrzeby nauki postać rozmaitych zwierząt. W fi nale 

chłopiec dobywa jednak miecza z kamienia, poznaje swe prawdziwe dziedzi-

ctwo i zyskuje tytuł do sprawowania władzy.

Analogicznie prezentuje się otwarcie modelowej fabuły głównego nurtu 

powieści fantasy: oto nieco lekceważony chłopiec o wątpliwych zdolnościach 

wychowuje się w sielankowym otoczeniu, pod czujnym okiem nieco komicz-

nego nauczyciela, który rychło okaże się potężnym magiem. Odbiera przy tym 

lekcje, płata fi gle, pielęgnuje przyjaźń z podobnymi sobie wyrostkami i często 

podkochuje się w księżniczce. Akcja toczy się leniwie, wśród nużących opi-

sów codziennych czynności, których nagromadzenie wzmacnia realizm nar-

racji w myśl doktryny artystycznej Waltera Scotta, przejętej, jak się wydaje, 

za pośrednictwem Tolkiena14. Narracji towarzyszy jednak sugestia tajemnicy 

oraz poczucie wzrastającego zagrożenia, niepokojące zdarzenia oraz pierw-

sze manifestacje możliwości antagonisty. Jego interwencja przerywa wreszcie 

idyllę w sposób defi nitywny: małoletni bohater zmuszony jest uciekać przed 

poplecznikami czarnego charakteru lub w podobnie dramatycznych okolicz-

nościach rozpoczyna podróż, do której – jak się okazuje – dziwaczny opiekun 

przygotowywał go od lat pacholęcych.

Alternatywą dla otwarcia tego rodzaju jest nawiązujący do klasycznego 

modelu powieści fantastycznej wątek podróżnika do zaczarowanej krainy, 

wykorzystywany wprawdzie cokolwiek rzadziej, wciąż jednak stosunkowo 

żywotny. Powieść korzystająca z tego rozwiązania zaczyna się zazwyczaj od 

partii ikonicznej, po której następuje nieodwracalne i jednorazowe zdarzenie 

14 Zob. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, op. cit.
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fantastyczne, transportujące protagonistę w zmyślone realia. Niekiedy rzecz 

odbywa się zgodnie z pradawną literacką tradycją wędrówek do cudownych 

krain: bohater odbywa fi zyczną podróż do Królestwa Czarów. Rzecz tym różni 

się jednak od klasycznych narracji tego rodzaju, że fantastyczna czasoprze-

strzeń prezentowana jest za pomocą tej samej mimetycznej poetyki, która 

dominowała w pierwszych partiach tekstu. Alternatywą dla tej metody jest 

wątek transportu świadomości, gdy bohater nie przedostaje się do świata el-

fów fi zycznie, a wyłącznie duchowo, wnikając w ciało właściwe dla konwencji 

fantasy. Zazwyczaj wątek taki ma wywoływać niepewność odnośnie statusu 

ontologicznego cudownej krainy: niekiedy bohater przenosi się pomiędzy nią 

a rzeczywistością ikoniczną kilkakrotnie, niepewny, czy świat powieści fan-

tasy jest złudzeniem otępionego przez chorobę umysłu, innym znów razem 

pojawia się sugestia, iż zmyślone realia są odpowiednikiem zaświatów. Nale-

ży jednak zaznaczyć, że wahanie to jest przede wszystkim udziałem bohatera: 

czytelnik zazwyczaj upewnia się szybko w statusie czasoprzestrzeni, bez trudu 

rozpoznając przynależność tekstu do gatunku, który mocą swej konwencji na-

kazuje traktować autonomiczną czasoprzestrzeń z realistyczną powagą15.

Obydwie metody zawiązania akcji służą w gruncie rzeczy temu samemu 

celowi: wprowadzeniu bohatera – ignoranta, który stanie się przewodnikiem 

czytelnika po nieznanym świecie, wraz z nim poznając jego specyfi czne właś-

ciwości. Dlatego też dalszy przebieg fabuły ulega mocniejszej schematyzacji 

i niezależnie od tego, czy początkowa nieporadność bohatera jest wynikiem 

jego małoletniości, czy pozaświatowego pochodzenia, zakończenie sekwencji 

przemieszczenia z bezpiecznego domu (a więc przestrzeni sielskiej bądź iko-

nicznej) w obszar „szerokiego świata”, będącego właściwym miejscem akcji, 

otwiera część poświęconą ekspozycji problematyki. Jeżeli więc zestawić do-

tychczasowy przebieg akcji z Władcą Pierścieni i partie otwierające uznać za 

odpowiednik rozdziałów rozgrywających się w Shire, tuż po ich zakończeniu 

następuje odpowiednik spotkania Froda i Gandalfa lub hobbitów i Aragorna, 

a więc część poświęcona rekapitulacji najważniejszych wątków historycznych 

oraz omówieniu ich niewątpliwych związków z obecną sytuacją fabularną.

Fantastyczny świat jest zagrożony: pokonane przed wiekami zło, które 

uznawano za bezsilne i o którym nieomal zapomniano, powraca, by wywrzeć 

pomstę, z czego zdają sobie jednakowoż sprawę wyłącznie nieliczni mędrcy. 

Niestety, krótkowzroczni władcy, niczym Denethor i ogarnięty rozpaczą Th éo-

den, nie kwapią się, by stawić czoło zagrożeniu. Nasz bohater okazuje się jednak 

inkarnacją lub następcą pradawnego pogromcy odradzającego się niegodziw-

ca, a jego przeznaczeniem jest zmierzyć się z nim. W tym jednak celu musi po-

czynić stosowne przygotowania: wyruszyć w podróż, by odtworzyć biografi ę 

15 Przy czym w tekstach stanowiących kanon „sag fantasy” dominuje technika pierwsza. 
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pierwotnego herosa i uzupełnić luki w wiedzy na jego temat. W zadaniu tym 

towarzyszyć mu będzie drużyna złożona z potężnych wojowników, tropicie-

li lub czarowników, gotowych poświęcić życie za Wybrańca, i zapewniająca 

stosowne tempo fabuły. Tu powielenie Tolkienowskiego schematu jest niemal 

dosłowne, a w wielu tekstach gatunku pojawiają się bohaterowie-obrońcy, bę-

dący bezpośrednimi odpowiednikami kolejnych członków Drużyny Pierście-

nia, najczęściej Gandalfa i Aragorna.

Niewątpliwą różnicą jest natomiast zwykle motywacja Wybrańca: w prze-

ciwieństwie do Froda, podejmującego dobrowolną decyzję, pogromca Zła nie 

ma wyboru: urodził się, by wypełnić przeznaczenie, i zazwyczaj jest genetycz-

nie związany ze swoim archaicznym odpowiednikiem. Żywioł arturiański, 

w recepcji White’a, wydaje się znów brać górę nad toposem tolkienowskim: 

podobnie jak Wart, wybraniec poznaje swoje dziedzictwo, przekonuje się, że 

jego domniemani rodzice przygarnęli go w niemowlęctwie i że wywodzi się 

z prastarego, często królewskiego rodu. Jego cudowne możliwości związane są 

zatem z perspektywą genealogiczną, Wybraniec dysponuje bowiem mocą pra-

wowitego następcy, tą samą, która pozwala Arturowi dobyć miecza z kamienia 

(a we Władcy Pierścieni manifestuje się uzdrowicielskimi mocami Aragorna). 

To dzięki niej może wykształcić kwalifi kacje konieczne do pokonania Czarne-

go Pana, personifi kującego zło zagrażające światu.

W tym punkcie wzorzec Tolkienowski ujawnia się chyba najmocniej: za-

grażające światu zło ucieleśnia władca nieprzeliczonych hord bezmyślnych 

wojowników oraz zwierzchnik potężnych upiorów. Czarny Pan, jednoznacz-

ny analogon Saurona, działa za pośrednictwem swych agentów, sam bowiem 

przyczaił się w cytadeli pośrodku spustoszonej krainy i usiłuje wypełnić wa-

runki swojego odrodzenia. Zagrożenie, które stwarza, ma oczywiście charak-

ter fi zyczny: nikczemnik dąży bowiem do zniewolenia świata i podporządko-

wania go swoim nieludzkim zachciankom. Temu papierowemu wizerunkowi 

nie towarzyszy jednak radykalizm moralny, obecny u Tolkiena, nie pojawia się 

też obecny tak mocno we Władcy Pierścieni motyw kuszenia, zaprzedania oraz 

odkupienia. Wielu autorów odrzuca go, uznając, paradoksalnie, za naiwny: 

zazwyczaj starają się nadać wówczas pewną ambiwalencję obrońcom dobra, 

zachowując jednocześnie Tolkienowski obraz manifestacji zła w postaci ohyd-

nych sług jeszcze paskudniejszego zwierzchnika. Niekiedy idą jeszcze dalej, 

usiłując wyposażyć Nieprzyjaciela w wiarygodne psychologicznie motywacje, 

co owocuje zwykle dziwaczną mieszaniną używanych instrumentalnie katego-

rii etycznych oraz koncepcji rodem z Realpolitik.

By stawić czoło Czarnemu Panu, bohater i jego opiekuni podejmują wę-

drówkę, składającą się z następujących naprzemiennie epizodów przygodo-

wych i anagoretycznych, przeplatających się regularnie niczym w greckim 

dramacie. Pierwszy rodzaj wiąże się zwykle z przemieszczaniem: ponieważ 
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czasoprzestrzeń fi kcyjnej krainy składa się z obszarów groźnej dziczy, rozdzie-

lających wysepki cywilizacji, podróż jest tożsama z koniecznością odbycia nie-

bezpiecznej przygody. Przybycie do obszaru kultury oznacza natomiast retar-

dację, partie poświęcone opisom obyczajów kolejnych ludów oraz zdobywaniu 

i przedstawianiu informacji dotyczących misji głównego bohatera. Regular-

nie pojawiają się wówczas sekwencje prezentacji na dworze lokalnego wład-

cy, często wzbogacone o wątek konfrontacji i przełamywania wzajemnej nie-

chęci oraz nieufności, wedle kanonu wyznaczonego przez spotkanie Gandalfa 

z Th éodenem i Denethorem oraz wcześniejszy kontakt drużyny z Elrondem 

i Galadrielą. Nim jednak czytelnik zdąży znudzić się retardacją, rozpoczyna się 

kolejna sekwencja akcji: drużynie zagraża nieprzyjaciel, zmuszając ją do pod-

jęcia niebezpiecznej podróży. Przestrzeganie zasady naprzemienności epizo-

dów akcji i retardacji nie wymusza jednak jednowątkowej fabuły. Przeciwnie, 

dysponując całą galerią bohaterów, narracja kieruje ich w różne strony świata 

i płynnie przemieszcza się pomiędzy wątkami, dbając o zachowanie jedności 

czasu relacji. Zazwyczaj przyjmuje przy tym perspektywę kolejnych bohate-

rów, nierzadko zaanonsowaną w tytule rozdziału, i choć zwykle prowadzona 

jest w trzeciej osobie, splata relację o wydarzeniach z wewnętrznym głosem 

postaci. Zazwyczaj jest to punkt widzenia osoby młodej i niedoświadczonej, 

z którą łatwo utożsamić się nastoletniemu czytelnikowi – ktoś taki, podobnie 

jak protagonista, dopiero poznaje wykreowaną przez autora czasoprzestrzeń 

powieści.

Wątek podróży, wykorzystywany tak skwapliwie, wydaje się pełnić dwie 

funkcje: prezentacyjną oraz inicjacyjną. Po pierwsze, zapewnia pretekst do 

możliwie szerokiego przedstawienia autorskich realiów, których spójność 

oraz niepowtarzalność w ramach dopuszczonych przez konwencję rozwiązań 

stanowią w znacznej mierze o ocenie powieści. Wędrujący młodociani boha-

terowie zapoznają się z kolejnymi kulturami, zapewniając jednocześnie czy-

telnikowi informacje o ich niecodziennym charakterze, który, wobec mocnej 

schematyzacji fabuły, jest podstawowym czynnikiem odróżniającym rozmaite 

teksty głównego nurtu gatunku. Kreacje takie dowodzą przy tym autorskiej 

sprawności, a ekwilibrystyka, z którą narracja łączy w spójną całość chaotycz-

ne nawiązania, podlega szczególnej czytelniczej ocenie. A zatem wędrówka 

pozwala stworzyć platformę dla prezentacji kolejnych pomysłów oraz rodzaj 

przewodnika po świecie, egzystującym wszakże wyłącznie na kartach powieś-

ciowego cyklu.

Wątek inicjacyjny wiąże się natomiast z gotowością do spełnienia dziejowej 

misji powstrzymania Nieprzyjaciela. Bohater jest początkowo nieprzygotowa-

ny, podróż rozpoczyna się bowiem, nim zdobędzie odpowiednie kwalifi kacje. 

Podczas wędrówki poszerza swoją wiedzę o świecie, nabywa kolejne umiejęt-

ności oraz właściwości moralne. Jednocześnie prowadzi psychomachię, gdyż 
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zwykle poznawszy swe dziedzictwo, gotów jest początkowo je odrzucić w imię 

zachowania swojego podrzędnego, acz bezpiecznego statusu. Wędrówka ko-

piuje zatem wątek relacjonowany przez Campbella: służy unaocznieniu doj-

rzewania herosa do roli zbawcy społeczności i składa się często z wyliczonych 

przez badacza etapów16. Mocna ekspozycja tej problematyki, chętnie inkru-

stowana monologami dojrzewającego bohatera i jego gniewnymi tyradami, 

prowadzi niekiedy do komicznego pomieszania porządków w tekstach kry-

tycznych: choć jasne jest, że podstawowym źródłem wątku pozostaje Bohater 

o tysiącu twarzy oraz jego liczne adaptacje, dokonywane na potrzeby instruk-

tażu pisarskiego, w niektórych opracowaniach teoretycznych łączy się fanta-

sy z teorią monomitu, uznając ten gatunek za jego współczesną manifestację 

(a więc pomijając mediację amerykańskiego uczonego)17.

Kulminacją fabuły jest moment osiągnięcia przez bohatera dojrzało-

ści emocjonalnej oraz historycznej, akceptacja przeznaczenia i konfrontacja 

z Nieprzyjacielem. Mitopoetyczna wymowa tej sekwencji jest zwykle osłabio-

na awanturniczą inkrustacją, związaną z koniecznością przedarcia się przez 

kohorty wroga, by Wybraniec mógł stanąć z nim twarzą w twarz, a pozostali 

członkowie drużyny zrealizować swoje powołanie. W przeciwieństwie bowiem 

do Władcy Pierścieni, bohater głównonurtowej fantasy nie zwycięża zła, wy-

rzekając się go na zawsze, lecz stając przeciw niemu orężnie i tocząc tytaniczny 

pojedynek. Narracyjną dramaturgię zastępuje przy tym najczęściej nieujarz-

miona ekspresja, zmaganie stanowi bowiem jednocześnie punkt dojścia emo-

cjonalnego rozwoju herosa, jego zjednoczenie z historycznym odpowiedni-

kiem. Tekst poświęca zatem równie wiele uwagi wewnętrznym przemianom 

bohatera, uchylając się dzięki temu zręcznie od konieczności zrelacjonowania 

walki między dobrem i złem, sprowadzonej do zwykłej bijatyki. Zwycięstwo 

bohatera odwraca porządek czasu i restytuuje złoty wiek, w którym Wybra-

niec może otrzymać baśniową nagrodę (królestwo i księżniczkę), a wszelkie 

niesnaski i idiosynkrazje zostają puszczone w niepamięć. Nastaje szczęście, 

tożsame z ustaniem biegu historii, zatrzymaniem świata w wiecznym i niena-

ruszalnym, baśniowym „teraz”.

Finał nie jest jednak nieodwracalnie pomyślny. Jako gatunek popularny, 

powieść magii i miecza pozostaje wrażliwa na wymogi rynkowe, a komercyjny 

sukces zrekapitulowanej powyżej modelowej sagi (zrelacjonowanie powyż-

szych postulatów wymaga bowiem przynamniej trzech tomów) wywołać może 

konieczność stworzenia kontynuacji. Nowa fabuła przeprowadzona zostaje 

analogicznie: światu grozi zło jeszcze większe i jeszcze bardziej zapomniane, 

16 Zob. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, op. cit.
17 Zob.: A. Gemra, Fantasy – mit na nowo opowiedziany?, „Literatura Ludowa” 1998, nr 2; 

M. Skórska, Powrót wyobraźni symbolicznej. Fantasy jako współczesny wyraz mitologicznych 

i archetypicznych potrzeb człowieka, „Nowa Fantastyka” 1990, nr 2.



184  

a bohater odwiesić musi na kołku koronę, która najczęściej zaczynała go uwie-

rać, i ruszyć na szlak przygody, by odtworzyć heroiczną opowieść z jeszcze 

bardziej zamierzchłej epoki. Popularną wariacją jest przy tym wprowadza-

nie bohaterów poprzedniej części w nowych sytuacjach życiowych, choć bez 

modyfi kacji psychologicznych – modelem tego rodzaju motywu wydaje się 

W dwadzieścia lat później Aleksandra Dumasa – oraz czynienie z niegdysiej-

szych wrogów niechętnych sojuszników. Kiedy i ta fabuła zostanie wyczerpa-

na, a stworzenie następnej sekwencji przygód lubianych postaci nadmiernie 

nadwyręża tak troskliwie pielęgnowane prawdopodobieństwo, w sukurs przy-

chodzi autorowi niezawodna perspektywa historyczna. Może bowiem sięgnąć 

w otchłań czasu i skonstruować narrację osadzoną w tej samej czasoprzestrze-

ni, lecz innej jej epoce, opisując dzieje poprzedników bądź następców boha-

tera. Podkreś la tym samym historyczność oraz jednorodność świata, gdzie 

historia wprawdzie toczy się swoim trybem, z zachowaniem porządku wyda-

rzeń, nie następują jednak zmiany kulturowe czy cywilizacyjne, gdyż otoczenie 

dawnych bohaterów nie różni się niczym od znanego współczesnym.

4.4

Argumentując na rzecz rewitalizacji baśniowego gatunku, Tolkien wielokrot-

nie podkreś la wagę fantastyki dla kreowania fi kcyjnych realiów Krainy Czarów. 

Manifest ten realizuje również w praktyce: fantastyczny rys nosi i pozbawiona 

magii codzienność hobbitów, zamieszkujących nory mikrusów o włochatych 

stopach, i dostojny świat elfów, których naturą jest niewytłumaczalna cudow-

ność. Równie czarodziejski okazuje się Nieprzyjaciel, nazywany zresztą niekie-

dy wprost Czarnoksiężnikiem, przywódca plugawych potworów, który potrafi  

tchnąć pozór życia w śmierć czy magicznym przemysłem siać rozpacz i zwąt-

pienie. Fantastyczność Śródziemia nie ma w sobie jednak nic z kuglarstwa: 

wprawdzie proste czary, którymi posługuje się Gandalf jeszcze w Hobbicie, 

obrzucając goblinów ognistymi pociskami, przybierają we Władcy Pierścieni 

postać fajerwerków, trywializując się do reszty, lecz Pierścień gwarantujący 

niewidzialność staje się złowrogim artefaktem Saurona. Magia w interpreta-

cji Tolkienowskiej jest bowiem zjawiskiem daleko głębszym i poważniejszym 

niż prosta władza nad ogniem: to zasada, w myśl której działa świat, jedyna, 

z której powieści nie wolno kpić. Posługują się nią istoty, które żyją zgodnie 

z regułami natury, znając swoje miejsce w porządku rzeczywistości – jak elfy 

czy czarodzieje – oraz te, które ład ten próbują obalić.

Magia Władcy Pierścieni jest więc, jak każda pojawiająca się w tekście 

siła, dwubiegunowa, a w jej prezentacji najwyraźniej chyba zaznacza się 
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podporządkowanie kreacji Śródziemia problematyce etycznej: naturalna dłu-

gowieczność elfów, zgodna z zamysłem stwórcy, przeciwstawiona jest złudnej 

nieśmiertelności upiorów, gwarantowanej przez Pierścień. Siejący rozpacz Król 

Nazguli zostaje skontrastowany z Białym Jeźdźcem, dawcą nadziei, a uzdra-

wiająca moc słów Gandalfa ma negatywny odpowiednik w postaci miodo-

płynnych tyrad Sarumana. Nawet niewinne fajerwerki szarego czarodzieja 

posiadają mroczną antytezę w postaci ogni władcy Isengardu, za pomocą któ-

rych zamierza się na mury Rogatego Grodu. Najbardziej dobitną manifestacją 

tej dychotomii jest scena pojedynku Gandalfa z Balrogiem, demonem z za-

pomnianych otchłani przeszłości, gdzie czarodziej powołuje się na mistyczny 

płomień Anoru, rzucając go do walki z przeciwnym naturze czarnym ogniem 

Udunu, którego szermierzem jest potworny przeciwnik18. Magia Śródziemia 

jest więc albo tajemną zasadą rządzącą naturą, albo plugawym sposobem po-

zwalającym łamać prawo naturalne.

Podobnym tropem idzie modelowa realizacja fantasy, wyposażając w ma-

giczne predyspozycje zarówno Nieprzyjaciela, jak i bohatera, którego nad-

przyrodzone możliwości są częścią tajemniczego dziedzictwa czyniącego go 

potencjalnym zbawcą fantastycznego świata. Również tajemniczy opiekun 

Wybrańca posiada nadprzyrodzone kompetencje, zazwyczaj okazując się 

przewidującym czarownikiem w typie Merlina i Gandalfa. Od magii uzależ-

nione jest wreszcie powodzenie samej misji, obalenie Czarnego Władcy zależy 

bowiem od zawładnięcia cudownym przedmiotem, wykształcenia stosownych 

mocy lub rozwiązania prastarej, magicznej łamigłówki.

Wyraźnie fantastyczny rys noszą również realia, chętnie wzbogacane o au-

torskie pomysły w zakresie fl ory i fauny, zapierające dech w piersiach, niemoż-

liwe pejzaże, a przede wszystkim niebezpieczeństwa noszące rys „magicznej 

przygody”, znanej z romansu rycerskiego: napotykane przypadkiem tajemni-

cze siły, egzystujące niejako na uboczu fabuły i niezwiązane z głównym jej bie-

giem. Modelem dla tego rodzaju spotkań wydają się motywy Balroga, Starej 

Wierzby czy upiorów kurhanów z Władcy Pierścieni, a także rozmaite perype-

tie Bilba Bagginsa. O ile jednak w trylogii Tolkiena te poboczne wątki wyraźnie 

wpisują się w dychotomię dobra–zła, sugerując, że konfl ikt ten nie ogranicza 

się do wojny z Sauronem, w modelowej sadze magii i miecza „magiczne prze-

szkody” pozostają moralnie ambiwalentne, tworząc rodzaj „czarodziejskiego 

ekosystemu” – element nadający zmyślonej rzeczywistości koloryt i przydający 

prawdopodobieństwa. Skoro bowiem świat ma się odznaczać spójnością właś-

ciwą rzeczywistości, realistyczne przyzwyczajenie prowadzi do konieczności 

18 Samo obrazowanie przywodzi zresztą na myśl klasyczną wizję piekielnego „czarnego 

płomienia”, który pali się, nie dając światła, i jest zaprzeczeniem światła Boga. W literaturze 

angielskiej utrwalił je Raj utracony Johna Miltona.



186  

wykazania, iż fantastyka nie jest tylko przejawem konfl iktu napędzającego fa-

bułę. Staje się raczej rodzajem prawa naturalnego, siłą niepodlegającą regułom 

moralnym czy historycznym, a przypadkowe spotkania podkreś lają jej niejed-

noznaczność.

Ta sama racjonalizacja dotyka zresztą mocy, do których dostęp zyskują 

bohaterowie. Choć niewątpliwie fantastyczna i zazwyczaj elitarna oraz ezote-

ryczna, magia bywa często objaśniana w kategoriach naukowych i nawet jeżeli 

nie towarzyszy jej wykład o zasadach działania świata, które istnienie magii 

gwarantują, odznacza się właściwością powtarzalności: podobnie jak nauko-

wy eksperyment, magiczna formuła czy przedmiot gwarantują ten sam efekt 

zawsze, gdy spełnione zostaną wyjściowe warunki. Formuła Lema, który suge-

rował, że „przerabianie science fi ction na fantasy polega na uempirycznieniu 

cudów”19, wydaje się działać niejako w drugą stronę: ze względu na przywiąza-

nie do realizmu, fantasy stara się urealnić magię, a więc zapewnić dla elemen-

tu fantastycznego wyjaśnienie zgodne z przyczynowością i prawdopodobień-

stwem. Jednocześnie sama magiczna praktyka, u Tolkiena będąca wyrazem 

stosunku wobec porządku świata, staje się rodzajem niebezpiecznego rzemio-

sła, które – przy odpowiednich predyspozycjach – można poznać, udoskonalić 

i posłużyć się nim wedle uznania, niezależnie od etycznej wartości realizowa-

nego zamierzenia.

Podobnej racjonalizacji ulega kolejna Tolkienowska innowacja, uchodzą-

ca zresztą w popularnym dyskursie za wizytówkę gatunku, czyli rewitalizacja 

tradycji nieludzi, magicznych istot zamieszkujących baśniową krainę. Tolkien 

sięga rzecz jasna do zaplecza germańskiego i celtyckiego, nadając swoim kras-

noludom20 i elfom właściwości odnośnych istot z tychże tradycji, wyposażając 

jednak przy tym w rys wyraźnie autorski, zgodny z aksjologią Śródziemia oraz 

wymogami realistycznej spójności. Wciąż jednak fantastyczne rasy – jak całe 

dzieło Tolkiena – zakorzenione są w literac kiej przeszłości Anglików, a powieść 

nie tyle kreuje ich kultury, ile wskazuje ich miejsce w mozaice nawiązań skła-

dającej się na tło trylogii. Epigoni Władcy Pierścieni, choć wystrzegają się zwy-

kle literalnego zapożyczania Tolkienowskich ras21, chętnie powołują do życia 

własne lub sięgają do innych kulturowych przestrzeni, czyniąc nieludzi rów-

noprawnym elementem kreowanej rzeczywistości. Tym razem wymóg spój-

ności objawia się przede wszystkim w nadaniu owym kreacjom właściwości 

psycho- i socjologicznych społeczeństw ludzkich: alternatywne rasy rozumne 

19 S. Lem, Fantastyka i futurologia, op. cit., t. 1, s. 87.
20 Które zresztą są w oryginale tożsame z nordyckimi karłami (dwarf) – polski przekład 

rozdziela je, wprowadzając jednocześnie w dziwaczną relację ze słowiańskimi krasnoludkami.
21 Wbrew obiegowej opinii większość tekstów, w których pojawiają się elfy i krasnoludy, 

stara się o reinterpretację materiału z Władcy Pierścieni – bardzo niewiele powieści po prostu 

się u Tolkiena zapożycza.
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posiadają tedy osobliwości kultury, tworzą mniej lub bardziej złożone społecz-

ności, brak im też jednoznacznej waloryzacji, którą odznaczają się Tolkienow-

skie elfy. Modelowa fantasy, jeżeli prócz rozmaitych kultur proponuje i różne 

rasy, nie czyni ich doskonalszymi niż pospolici ludzie, koncentrując się raczej 

na ich obcości i odmienności. Ewentualna wyższość wobec ludzkich bohate-

rów bywa rezultatem przewagi kulturowo-technologicznej, niekiedy związa-

nej z lepszym opanowaniem prawideł naukowo-rzemieślniczej magii, kiedy 

indziej z długowiecznością lub specyfi cznymi warunkami bytowania. Rzadko 

natomiast eksponowany jest centralny dla Tolkiena problem różnic metafi -

zycznych, streszczających się w konstatacji, iż baśnie elfów byłyby przepojone 

lękiem przed nieśmiertelnością, której próbę daje Silmarillion. W ogóle me-

tafi zyka czy fi lozofi a są w popularnych sagach fantasy skutecznie kneblowane 

przez żądny akcji komponent przygodowy.

Pomimo obfi tości elementów fantastycznych nie sposób oprzeć się jed-

nak wrażeniu, że magia stanowi w modelowej realizacji fantasy tradycyjny 

element dekoracyjny, kolejne narzędzie w arsenale motywów przygodowych 

oraz – okazjonalnie – wygodne wytłumaczenie dla fabularnych nieścisłości. 

Pozbawione jakości metafi zycznej i często wzorowane na kulturach orien-

talnych rasy nieludzkie nie różnią się szczególnie od rozmaitych cywilizacji 

człowieka, a wiele powieści skutecznie się bez nich obywa. Zracjonalizowana 

magia jest niejednokrotnie substytutem technologii, zwłaszcza medycznych, 

pozwalając narracji poturbować bohatera, a następnie co rychlej przywrócić 

go dynamicznej akcji. Zapewnia również wytłumaczenie tego, że nieporadny 

bohater szybko uzyskuje przewagę nad pospolitymi adwersarzami i w fi nale 

może zmierzyć się z Nieprzyjacielem, którego bezbrzeżna potęga nie ulegała 

od początku powieści najmniejszej wątpliwości.

Wprowadzenie magicznej cudowności nie zapewnia natomiast alternatyw-

nej wobec światopoglądu racjonalistycznego zasady działania świata. Nawet 

jeżeli w powieści pojawiają się bogowie (co dzieje się stosunkowo rzadko), 

mają zwykle charakter antropomorfi czny i stanowią po prostu nację potężnych 

istot, mniej lub bardziej bezpośrednio manipulujących poczynaniami ludzi. 

Konieczność zachowania poetyki mimetycznej okazuje się bowiem mieć ten 

dziwaczny skutek, że na karty powieści przenika wraz z nią pozytywistyczny 

racjonalizm, który uznaje wprawdzie motywy fantastyczne, ale tylko jeżeli – 

jak wskazałem powyżej – znajduje się dla nich miejsce w porządku logicznym. 

Ucieczka od świata empirii w regiony, gdzie tyrania rozumu ustępuje miejsca 

oczarowaniu, a świat rządzi się prawem magii oraz etyki, będąca postulatem 

Tolkiena, okazuje się mieć ruch przeciwny: modelowa fantasy wprzęga cudow-

ność w kierat objaśnień racjonalnych. Jest to, co więcej, element szczególnie 

pożądany, dowodzi bowiem umiejętności konstruowania światów odznaczają-

cych się iście rzeczywistą spójnością. Dlatego wobec powieści fantasy z pełną 
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powagą stawiać można zarzuty w rodzaju: „W jednym miejscu [autorka] pisze, 

iż dla Wędrowca (typ maga) wszystkie odległości na świecie były tylko krokiem 

przez niewidzialne drzwi, w innym zaś wspomina o niezbadanym Wschodzie 

i Zachodnich Kontynentach, gdzie może żyją gryfy, może nie, nie wiadomo. 

Otóż jedno z dwojga: albo Wędrowcy faktycznie potrafi ą dowolnie zakrzywiać 

przestrzeń i wtedy nie ma mowy o jakichś niezbadanych zakątkach globu, ba, 

w ogóle – okolicznego kosmosu; albo też zakątki takie istnieją, ale wówczas 

podana defi nicja Wędrowca musi być błędna”22.

Wobec takiej konstrukcji elementu fantastycznego nie dziwi, że powiele-

nie za Władcą Pierścieni problematyki konfl iktu moralnych ekstremów brzmi 

w modelowej realizacji gatunku dziwacznie i fałszywie. O ile u Tolkiena całość 

kreacji była podporządkowana prezentacji kwestii etycznej, w prototypowej 

sadze poświęcona jej fabuła realizuje się na tle nie tylko realistycznym, ale 

i racjonalnym. W tym kontekście przestaje dziwić argument, w myśl które-

go problematyka Dobra i Zła wydaje się naiwna. Z całą pewnością bowiem 

bezrefl eksyjne przeszczepienie Tolkienowskiego wzorca fabularnego w realia 

złożonych relacji społecznych i politycznych, przy jednoczesnym pozbawieniu 

bohaterów moralnej jednoznaczności, nie jest objawem literac kiej subtelno-

ści i intelektualnego wyrafi nowania. Uporczywe jej powtarzanie przy jedno-

czesnym poszukiwaniu oryginalności na poziomie konstrukcji fantastycznego 

świata dowodzi zatem wyraźnie, że fabuła staje się w sagach fantasy elemen-

tem drugorzędnym, a czytelnik oczekuje znanych schematów, koncentrując 

się raczej na ocenie spójności oraz niepowtarzalności realiów i komponentu 

fantastycznego.

Wobec dążenia do racjonalizacji fantastyki, by tym zgrabniej spleść ją ze 

światem ukształtowanym wedle wymogów współczesnego realizmu, odrzucić 

należy hipotezę o rzekomym zainteresowaniu literaturą fantasy czytelników 

głodnych kontaktu z mitem. Wszakże nie o alternatywę wobec kartezjańskie-

go paradygmatu tłumaczenia świata gra się toczy – przeciwnie, główny nurt 

fantasy zdaje się konstatować, że rzekoma magia to tylko zamiennik dla tech-

nologii, pozostający pod ścisłą kontrolą użytkownika. Nawet zbliżając się do 

ustaleń Campbella czy Eliadego, fantasy chętnie pozbawia je metafi zyki, spro-

wadzając rytuał religijny do zespołu czynności koniecznych do wywołania 

ściś le określonych efektów. Ponadto redukcja elementów fantastycznych nie 

powoduje, że powieść osadzona w autorskich realiach traci właściwości fan-

tasy; przeciwnie, wątpliwości odnośnie do gatunkowej przynależności budzą 

raczej powieści, na kartach których znana z konwencji miecza i czarów magia 

22 J. Dukaj, Filozofi a fantasy, cz. 1, „Nowa Fantastyka” 1997, nr 8. Autor z pełną powagą 

prowadzi bardziej jeszcze egzotyczne wywody, dotyczące problematyki redukcji masy podczas 

czarodziejskiej metamorfozy, czy wyzwań, które przed niewidzialnością stawia optyka, są one 

jednak zbyt obszerne, by w całości je tutaj cytować.
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operuje w świecie tożsamym z rzeczywistością potoczną. Pozwala to postawić 

tezę, że autonomiczność świata przedstawionego, o ile spełnia on postulaty 

poetyki mimetycznej, jest dla gatunku istotniejsza niż komponent fantastycz-

ny. Innymi słowy, współczesna fantasy przedkłada Krainę nad Czary.

4.5

Pierwsze powieści, stworzone wedle zrekonstruowanej powyżej formuły 

wzbudzały oburzenie – T.A. Shippey nazywa wręcz pierwszą z epigońskich 

sag, Shannarę Terry’ego Brooksa, niewybrednym plagiatem23. W latach osiem-

dziesiątych XX wieku wielotomowe cykle tworzone przez wychowanych na 

Władcy Pierścieni autorów zdominowały jednak produkcję literacką gatunku 

niemal w zupełności. W pełni ujawnił się przy tym paradoks czytelniczych 

oczekiwań, z jednej strony poszukujących w kolejnych realizacjach znanych, 

sprawdzonych wzorców fabularnych, z drugiej natomiast pragnących fanta-

stycznych innowacji, szczególnie w zakresie kreacji fantastycznej rzeczywi-

stości. To właśnie stosowne proporcje tych dwóch komponentów wydają się 

przyczyną komercyjnego sukcesu Shannary – cykl zdobył uznanie czytelników 

pomimo srogich opinii krytyków i doczekał się nie tylko rozlicznych kontynu-

acji, ale również adaptacji na inne media (komiks, gra komputerowa, plano-

wany fi lm kinowy).

Choć teoretycznie akcja cyklu osadzona jest w odległej przyszłości, gdy 

spustoszoną po wojnie atomowej Ziemię zasiedlają, ramię w ramię z ludźmi, 

istoty legendarne, zapożyczone wprost od Tolkiena, ma to dla powieści równie 

niewielkie znaczenie, jak chronologia Ery Hyboryjskiej dla cyklu o Conanie. 

Przeobrażeniu ulegli nie tylko mieszkańcy Ziemi, ale samo jej oblicze: planeta 

została przekształcona wedle kanonu gatunku w zaludniony przez cudowne 

istoty świat magii i miecza. Zagraża mu jednak pradawny, niegdyś zwyciężo-

ny wróg, w osobie lorda Warlocka24, którego pokonać może wyłącznie półelfi  

sierota imieniem Shea, wychowujący się w sielskiej dolinie. To właśnie on, jak 

mu wkrótce zdradzi gniewliwy druid Allanon, jest ostatnim potomkiem ty-

tułowego Shannary, niegdysiejszego władcy elfów, i jako taki może posłużyć 

się magicznym mieczem, jedyną bronią zdolną zwyciężyć Warlocka. Czeka go 

w związku z tym peregrynacja: w towarzystwie brata i pod opieką tajemni-

czego następcy tronu, trudniącego się też fachem tropiciela, musi uciec przed 

latającym wysłannikiem Złego i udać na radę mędrców, gdzie sformowana 

23 Zob. T.A. Shippey, Tolkien – pisarz stulecia, op. cit., s. 238.
24 Czyli lorda Czarnoksiężnika. Polskie tłumaczenie Miecza Shannary nie jest konsekwentne 

w zakresie przekładu nazw i imion własnych.
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zostanie wielorasowa drużyna. Jej celem jest zdobycie legendarnego miecza, 

tego jednak Shea dokonać będzie musiał samodzielnie, gdy zły los sprawi, że 

rozłączy się z kompanią. Zdoła jednak wejść w posiadanie oręża i nauczy się, że 

jego moc polega na skonfrontowaniu trafi onego przeciwnika z prawdą o nim 

samym. Dzięki temu właśnie mężny półelf zdoła pokonać Warlocka, ten bo-

wiem przekona się ze zdumieniem, iż w rzeczywistości nie jest nieśmiertelny. 

Tymczasem pozostali członkowie drużyny będą uwalniać z niewoli elfi ch kró-

lów i odzyskiwać trony zagarnięte przez obłąkanych braci, których w otchłań 

szaleństwa rzuciła trucizna serwowana przez zdradliwych doradców.

Mimo niewątpliwych paralel cykl Brooksa, otwierający drzwi dla kolejnych 

kontynuacji, wprowadził do modelu tolkienowskiego szereg istotnych modyfi -

kacji, które stały się trwałym elementem modelowej fabuły gatunku. Pierwszą 

i być może najbardziej obciążoną konsekwencjami jest powrót do konwencji 

pikareski, wprost zresztą przez autora deklarowany: „Osadziłem moją powieść 

przygodową w zmyślonych realiach, w szerokim, z rozmachem skrojonym 

świecie mitów podobnym do Tolkienowego, pełnym magii, która zastąpiła 

naukę, i ras, w które przeobraził się Człowiek. Ale nie byłem Tolkienem, nie 

miałem jego akademickiego zaplecza ani zapału do studiów nad kulturą. Więc 

wyrzuciłem poezję, piosenki, dygresje o obyczajach różnych rodzajów postaci 

oraz dodatki językoznawcze i zapewniające tło, charakterystyczne dla Tolkie-

na. Napisałem prostą powieść awanturniczą, która toczyła się naprzód, nabie-

rając rozpędu, i zmuszała do przewracania stron, póki się nie skończyły”25.

To proste wyznanie charakteryzuje dość dobrze efekt: przeniesienie wielo-

wątkowej i wielopłaszczyznowej narracji Tolkiena do konwencji awanturni-

czej, podporządkowanej nawarstwianiu wydarzeń i relacjonowanej za pomo-

cą poetyki mimetycznej, przejrzystej oraz, wedle amerykańskiego przepisu, 

wolnej od dygresji narratora, prowadzonej za to z punktu widzenia bohatera. 

Konsekwencją jest racjonalizacja elementu fantastycznego oraz próba skon-

struowania realiów jednocześnie zgodnych z obowiązującą w powieści przygo-

dowo-sensacyjnej tego okresu manierą eksponowania zależności politycznych 

oraz z Tolkienowską wizją świata zagrożonego przez ucieleśniającego zło łotra. 

Rezultatem jest specyfi czny konglomerat poetyk, który tak tłumaczy istnienie 

rasy krasnoludów: „Byli to potomkowie tych, którzy, uciekając przed skutkami 

Wielkich Wojen, zeszli pod ziemię i zaczęli żyć w jaskiniach. Wieloletni brak 

światła słonecznego spowodował trwałe zmiany w budowie ciała mieszkańców 

jaskiń. Potomkowie uciekinierów z powierzchni byli niskiego wzrostu i krę-

pi. Mieli mocne ramiona i torsy oraz grube, beczkowate nogi przystosowane 

do poruszania się po jaskiniach. W ciemności widzieli doskonale, za dnia zaś 

25 T. Brooks, Sometimes the Magic Works: Lessons from a Writing Life, New York 2003, s. 63, 

tłum. własne.
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słabo”26, i nakazuje arcydruidowi odpowiadać na wątpliwości podopiecznego: 

„to, co mówisz, to prawdy oczywiste. Truizm to niechciane dziecko uogólnień. 

Nie chcę się z tobą spierać na temat subtelności niektórych reform społecz-

nych, nie mówiąc o polityce”27. Jednocześnie jednak, podczas tej samej rela-

cji o początkach konfl iktu grożącego dziś światu (paralelnego z opowieścią 

Gandalfa o pochodzeniu Pierścienia), Allanon posługuje się również zupełnie 

inną stylistyką, która problematykę społeczno-polityczną zastępuje nagle kwe-

stiami etycznymi, a rozważania w typie darwinowskim – magią: „Zwycięzców 

poprowadzili do walki druidzi oraz wielki Jerle Shannara, który miał przy so-

bie magiczny miecz – dar od Bremena. Trolle otrzymały wsparcie magii lorda 

Warlocka, lecz dzięki odwadze króla elfów oraz mocy magicznej broni nawet 

duchy stojące po stronie zła zostały pokonane”28.

Takie formułowanie podstawowej problematyki powoduje odejście od 

właściwego Tolkienowi moralnego rygoryzmu i, w konsekwencji, od sądów 

etycznych czy metafi zycznych. Rezultatem uschematyzowanego prawdopodo-

bieństwa, właściwego konwencji przygodowej, staje się pomieszanie porząd-

ków: z jednej strony bowiem narracja dąży do zatarcia tak ostrej we Władcy 

Pierścieni granicy między dobrem a złem na poziomie działania bohaterów 

(ponieważ „prawdziwy świat nie działa w ten sposób”29), z drugiej natomiast 

zachowuje fi zyczne tegoż zła manifestacje: Czarnego Pana oraz jego kohorty. 

W ten sposób fi gura ucieleśniająca grzech staje się po prostu stroną konfl iktu 

politycznego, tym absurdalniejszą, że pozbawioną motywacji innych niż obłą-

kańcza żądza władzy i nieśmiertelności. Aksjologia powieści jest rozchwiana: 

trudno jednoznacznie stwierdzić, czy motywacja działań bohaterów ma pod-

łoże moralne, czy też jest próbą ochrony czyichś interesów, odbywającą się pod 

egidą pozornej walki ze złem. Ma jednak wciąż wymiar totalny: lord Warlock 

grozi całemu światu, a jego kolejne powroty wyznaczają bieg historii.

Podobna niepewność dotyczy elementu fantastycznego: z jednej strony cykl 

sugeruje pokrewieństwo między magią świata Shannary a zapomnianą tech-

nologią i przypisuje ewolucyjne pochodzenie fantastycznym rasom (zmierza-

jąc tym samym w stronę topiki science fi ction), z drugiej natomiast zachowuje 

estetykę Tolkienowskiego, magicznego quasi-średniowiecza i nie troszczy się 

wcale o zapewnienie wiarygodnej motywacji dla magicznych możliwości bo-

haterów czy tytułowego miecza – a rzekomą nieśmiertelność Warlocka wprost 

wiąże z siłą jego woli. To wahanie wobec ontologicznego statusu pierwiast-

ka fantastycznego nie jest oczywiście zjawiskiem nowym: wtręty ewolucjoni-

styczne oraz racjonalistyczne kojarzenie magii z zapomnianą nauką zbliżają 

26 T. Brooks, Miecz Shannary, przeł. J. Gałązka, M. i P. Hermanowscy, Poznań 1997, s. 24.
27 Ibidem, s. 27.
28 Ibidem, s. 30.
29 T. Brooks, Sometimes the Magic Works…, op. cit., s. 69, tłum. własne.
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Shannarę do niepewnego lovecraft yzmu cyklu o Conanie, wobec którego loku-

je się również, zastępując erudycyjne zaplecze intertekstualne Tolkiena, kon-

wencją literatury przygodowej.

Kolejnym zabiegiem racjonalizacyjnym, a jednocześnie niezmiernie zna-

czącą innowacją, jest w powieści Brooksa eliminacja gotowości do poświęce-

nia, którą odznacza się Frodo, i uczynienie głównego bohatera ofi arą okolicz-

ności. Shea jest ostatnim dziedzicem legendarnego Shannary niezależnie od 

swojej woli i osobistych właściwości, nie może tego brzemienia odstąpić ani 

porzucić: tylko on jeden potrafi  zwyciężyć lorda Warlocka. Nie pali się jednak 

wcale do tej misji i choć wydawać by się mogło, że jego przygoda jest dokład-

nym odpowiednikiem Frodowej, subtelna różnica ujawnia się już podczas jej 

rozpoczęcia. Wprawdzie obydwaj powiernicy muszą uciekać przed wysłańca-

mi Nieprzyjaciela, którzy grożą ich sielskiemu domostwu, Frodo podejmuje 

decyzję o przyjęciu brzemienia na długo przed pojawieniem się Nazguli. Shea 

natomiast decyduje się sprostać swojemu przeznaczeniu dopiero, gdy sługa 

Czaszki pojawia się na progu jego domu: wcześniej bagatelizuje opowieść Al-

lanona, wyśmiewa ją i póki jego życie nie znajdzie się w niebezpieczeństwie, 

ani myśli podejmować ryzyko. Jeszcze bardziej wymowne okazuje się zesta-

wienie cytowanego w poprzednim rozdziale passusu z rady u Elronda z ana-

logicznym fragmentem fabuły powielonym przez Brooksa: „[Allanon] Opuś-

cił swoje miejsce i stanął za plecami Shei. Położył potężną dłoń na ramieniu 

chłopca i powiódł wzrokiem po skupionych twarzach zgromadzonych. »W rę-

kach lorda Warlocka Wielki Miecz Shannary jest bezużyteczny, o czym on do-

brze wie. Tylko potomek rodu Jerle’a Shannary może nim władać. (…) Teraz 

Shea wzniesie Miecz«. Gdyby Allanon nie ściskał go za ramię, Shea zapewne 

wybiegłby z izby. Zrozpaczony spojrzał na brata, który też miał przerażenie 

w oczach. Menion nie poruszył się, ale widać było, że ponure słowa Allanona 

wywarły na nim wrażenie. Wielki badacz dziejów najwyraźniej oczekiwał od 

Shei więcej, niż ten mógł dać”30.

To przesunięcie akcentów eksponuje mocniej nawet niż u Tolkiena prob-

lem logiki dziejów: bohaterowie stający w obliczu historycznej konieczności 

nie mają żadnego wyboru, stanowią wyłącznie narzędzie, którym posługuje 

się przeznaczenie świata – moc, której istnienie jest we Władcy Pierścieni su-

gerowane bardzo dyskretnie, tu objawia się z pełną siłą. W konsekwencji jedy-

ne wyzwanie, któremu musi sprostać Shea, to dostosowanie się do roli, którą 

przyszło mu zagrać, i wypełnienie jej zgodnie z wymogami historii (oraz logi-

ką opowiadania i oczekiwaniami czytelnika). Wystarczy mu zatem uporać się 

z własną niechęcią do przygody oraz brakiem wiary w siebie. W tym względzie 

wydaje się przypominać bardziej Bilba niż Froda Bagginsa – tyle że opowieść 

30 T. Brooks, Miecz Shannary, op. cit., s. 101.
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o osobistym dojrzewaniu, będąca treścią Hobbita, zostaje połączona z epicką 

fabułą Władcy Pierścieni i podporządkowana niespójnej, choć totalnej wizji 

historii, będącej jednocześnie wynikiem starcia grup interesów oraz epickim 

zmaganiem nielicznych herosów z potężnym, co rusz powracającym złem. Po-

nadto dojrzewanie jest w gruncie rzeczy synonimem przygotowań do oręż-

nego starcia: choć lord Warlock ginie na skutek konfrontacji z prawdą, której 

nie potrafi  przyjąć, rzecz rozgrywa się w atmosferze pojedynku i dokonuje za 

pomocą miecza. Jej dodatkowym, zaskakującym komponentem jest koniecz-

ność pogodzenia się ze swą słabością: Shea triumfuje, gdyż potrafi  przystać 

na własną marność, a klęska Warlocka spowodowana jest hołdowaniem złu-

dzeniu co do możliwości samodoskonalenia. Wydaje się, że to kolejny zabieg 

obliczony na urealnienie narracji: powstająca w latach siedemdziesiątych po-

wieść nie chce zgodzić się na oceny moralne (choć deklaratywnie po nie sięga), 

zastępuje je zatem freudowskim toposem reintegracji osobowości. 

Pomyślne rozwiązanie fabuły jest równoznaczne z przywróceniem stanu 

wyjściowego: jeżeli we Władcy Pierścieni konsekwencją zniszczenia Saurona 

są nieodwracalne zmiany w Śródziemiu, Shannara oferuje wizję daleko bar-

dziej optymistyczną: bohaterowie obejmują swoje dziedzictwa lub powracają 

do punktu wyjścia, idyllicznej krainy, która wydaje się wyjęta z obszaru zma-

gań. Bieg dziejów, zaburzony przez chwilową interwencję Warlocka, zostaje 

przywrócony i trwa aż do chwili, gdy pojawi się nowe, potężniejsze jeszcze nie-

bezpieczeństwo. Choć bowiem powieść wydaje się kończyć defi nitywnie i nie 

pozostawia miejsca na kontynuację, sukces wydawniczy zmienił ją w liczący 

dwadzieścia tomów cykl. Kolejne części nie kontynuują bezpośrednio wąt-

ków debiutanckiego utworu Brooksa, a ich akcja osadzona jest w późniejszych 

epokach i dotyczy przodków oraz potomków Shei. Struktura fabuły pozostaje 

jednak w większości nienaruszona: oto światu grozi niebezpieczeństwo, a po-

wstrzymać je może tylko spadkobierca Shannary (lub Shannara we własnej 

osobie, w powieści Pierwszy król Shannary), wokół misji którego jednoczą się 

sojusznicy dobra. Szeroka skala czasowa cyklu dodatkowo wyeksponowała 

podstawową problematykę Miecza Shannary: relację między jednostką a nie-

ubłaganą siłą historii, której bieg wymaga okresowych korekt, dokonywanych 

za pośrednictwem kolejnych pokoleń wybrańców – wywiedzioną najwyraźniej 

z Władcy Pierścieni i przetransponowaną za pośrednictwem wczesnych cykli, 

Shannary oraz Kronik Th omasa Covenanta Stephena R. Donaldsona31 do na-

stępnych, zasilających główny nurt gatunku, sag.

31 Drugi cykl, mieszający Tolkienowską fabułę z toposem podróży między światami, 

również podejmuje przewrotny wątek braku wyboru wobec historycznych konieczności – choć 

w fi nale oferuje bohaterowi fałszywą alternatywę pomiędzy życiem w cierpieniu a szczęściem. 

Rzecz analizuje szczegółowo J.H. Timmerman oraz G. Trębicki.
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4.6

Siła motywująca działanie bohatera w cyklu Brooksa z całą wyrazistością 

objawia się u kolejnych autorów wielotomowych powieści z gatunku magii 

i miecza. W cyklu Davida Eddingsa Belgariada przybiera postać Proroctwa, 

niematerialnej, ale antropomorfi cznej siły, której zadaniem jest dbać o prawid-

łowy bieg historii. Główny bohater, wychowywany na sielskiej farmie chłopiec 

imieniem Garion, pozostaje z nią w bezpośrednim kontakcie: przeznaczenie 

przemawia do niego wprost, komunikując konieczne do swojej realizacji in-

formacje. Garion nie opuści jednak rodzinnego gospodarstwa z woli Proro-

ctwa (którego jest zaledwie drobnym elementem, o czym informuje czytelnika 

wymowny tytuł pierwszego tomu cyklu: Pionek Proroctwa), lecz dzięki inter-

wencji tajemniczego staruszka, który – zgodnie z logiką powieści fantasy – 

okaże się najpotężniejszym czarownikiem świata, również służącym sprawom 

przeznaczenia.

Antagonistą Gariona oraz czarodzieja Belgaratha, jego córki Polgary – od 

dzieciństwa opiekującej się wybrańcem – oraz czeredy postaci towarzyszących 

im w wyprawie, wiodącej przez wszystkie zaznaczone na mapie krainy, jest 

ponownie rosnący w siłę pierwotny buntownik, bóg Torak, który kiedyś z żą-

dzy władzy przeciwstawił się swojemu boskiemu rodzeństwu. Podobnie jak 

Tolkienowski Melkor, a później Sauron, nie może on fi zycznie interweniować 

w wydarzenia na świecie, dysponuje jednak chmarą sług w postaci podporząd-

kowanego mu narodu – gdy tymczasem pozostali bogowie opiekują się innymi 

nacjami ludzi. Okaleczony podczas pierwotnej wojny przez moc zamkniętą 

w Klejnocie Aldura, Torak jest bezczynny i pogrążony we śnie, a przebudzić 

może go wyłącznie potęga przedmiotu, który niegdyś uczynił go kaleką. Ten 

zostaje skradziony przez nikczemnego kapłana, natomiast drużyna począt-

kowo próbuje klejnot odzyskać, potem zaś Garion, wybrany przez Proroctwo 

na Dziecię Światła, zmierzyć się musi orężnie z odrodzonym Torakiem, Dzie-

cięciem Ciemności, by ocalić świat i spokojnie zasiąść na tronie, którego jest 

dziedzicem.

Mocna ekspozycja wątku bogów, ich walki oraz wpływu na świat ludzi – 

w Belgariadzie każde z ludzkich plemion posiada swojego boskiego patrona 

– jest innowacją Eddingsa, korespondującą z jednej strony z koncepcją Tol-

kiena wyłożoną w Silmarillionie32, z drugiej zbliżającą się do starożytnych 

wyobrażeń politeistycznych. Wątek ten jest w obrębie gatunku stosunkowo 

oryginalny, gdyż główny nurt powieści magii i miecza unika zazwyczaj moty-

wów teologicznych, zastępując działalność bóstw oddziaływaniem ślepych sił. 

32 Przy czym Valarowie Tolkiena są bóstwami ucieleśniającymi siły natury, a nie mistycznymi 

opiekunami kolejnych społeczności, nie oddaje się im poza tym boskiej czci.
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Konstrukcja geografi czno-historyczna Eddingsa wydaje się w tym względzie 

kompromisem, podporządkowując również bóstwa wyrokom wszechmocne-

go przeznaczenia, co znów zbliża ją do koncepcji antycznych, i proponując 

ukryte bóstwo nadrzędne, nieznanego ojca bogów czczonych. W związaniu 

konkretnych istot boskich z kolejnymi narodami, czytelnie nawiązującymi 

zresztą do historycznych kultur europejskich, wydaje się natomiast pobrzmie-

wać echo Ery Hyboryjskiej, gdzie elementem podobnego konglomeratu na-

wiązań również były różnice religijne. Podobieństwo to szczególnie podkreś la 

analogiczne związanie cywilizacji inspirowanej popkulturowym obrazem sta-

rożytnego Egiptu (u Eddingsa wzbogaconego wątkami hinduskimi) z kultem 

węży. Pokrewieństwo howardowskie zostaje jednak złagodzone i zbliżone do 

głównego nurtu gatunku dzięki uniwersalizmowi: o ile w cyklu o Conanie kult 

bogów był tylko elementem kulturowej specyfi ki i przydawał egzotyki od-

wiedzanym przez barbarzyńcę regionom, bóstwa Eddingsa stanowią rodzinę 

bytów czynnie ingerujących w sprawy śmiertelników i, podobnie jak ludzie, 

podległych unifi kującej mocy procesu historycznego. Bóg Torak jest pionkiem 

Proroctwa w takim samym stopniu jak chłopiec Garion.

Kontaminacja wątków obydwu fundatorów gatunku jest w zakresie kon-

strukcji realiów tym mocniejsza, że Eddings posługuje się charakterystycznym 

dla Howarda motywem rasistowskim, by osiągnąć efekt znanych z Władcy 

Pierścieni nieludzi, nie mnożąc przy tym fantastycznych istot: różnice kulturo-

we wystarczą mu, by uczynić z jednego odłamu ludzkości sługi bezwzględnego 

zła. Eksponuje przy tym różnice fi zyczne między Murgami a współobywatela-

mi Gariona oraz wyposaża ich w szereg kulturowych odnośników, kierujących 

czytelnika poza obręb kultury europejskiej (do Persji Sasanidów czy imperium 

Azteków) – tworzy w ten sposób odpowiednik orków, wpisany w ogólny bieg 

dziejów rasy ludzkiej i logicznie z nim skojarzony. Jednocześnie, by nie pod-

dać się całkowicie żywiołowi howardowsko-lovecraft owskiemu, unika racjo-

nalizacji elementu fantastycznego: historia świata nie jest warunkowana przez 

przemiany kulturowe, lecz sterowana siłami Proroctwa, a moce magiczne nie 

mają żadnego wytłumaczenia. Choć są ściśle ekskluzywne, dostępne wyłącznie 

osobom o wrodzonych predyspozycjach, i stanowią dodatkową aktywną siłę 

działającą w świecie, narracja nie proponuje dla nich szczegółowych i tech-

nicznych objaśnień. Propozycja ta próbuje zatem osiągnąć równowagę między 

rozbuchanym eklektyzmem Howarda, podobnie jak on używając szerokiego 

spektrum odniesień kulturowych do stworzenia oryginalnej czasoprzestrzeni, 

a kulturową spójnością Tolkiena, która pozwala użyć komponentu fantastycz-

nego jako spoiwa.

Podobnemu scaleniu ulegają u Eddingsa dwie role fantastycznego bohatera: 

wybraniec, który musi przeciwstawić się złu, oraz dziedzic obejmujący sche-

dę po dawnych królach. Funkcje rozdzielone we Władcy Pierścieni pomiędzy 
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centralnych bohaterów, Froda i Aragorna, reintegrują się. Garion jest jedno-

cześnie Dziecięciem Światła, niepokalanym czempionem moralnej słuszności, 

oraz wojownikiem i czarownikiem, któremu pisane jest objąć od dawna nie-

obsadzony tron królestwa, gwarantującego ład w świecie ludzi – symbolem tej 

drugiej roli jest oczywiście magiczny miecz. Eddings powraca w ten sposób do 

wzorców tradycyjnych: Garion posiada właściwości bohatera mitologicznego 

oraz przygodowego, który zwycięża przeciwnika, dowodząc tym samym fi -

zycznej nad nim przewagi oraz większego stopnia doskonałości – jako zabójca 

Toraka lokuje się więc w jednym rzędzie z Perseuszem i Sygurdem, ale i z Co-

nanem Barbarzyńcą, realizując wzorcową biografi ę bohatera, rekonstruowaną 

przez Lorda Raglana czy Josepha Campbella33. Pomimo tolkienowskiej estety-

ki, wyrażającej się w fi gurach Mrocznego Pana, jego spotworniałych sług oraz 

czytelnych nawiązaniach fabularnych i – przede wszystkim – utożsamieniu 

stron konfl iktu z moralnymi ekstremami, Belgariada porzuca chrześcijańską 

wizję świata, obecną we Władcy Pierścieni i wyrażającą się choćby w moty-

wie walki bezorężnej czy wartości cierpienia, na rzecz aksjologii z jednej stro-

ny archaicznej, z drugiej zaś rodem z konwencji przygodowej, polegającej na 

związaniu słuszności z fi zyczną i magiczną potęgą. W zgodzie z taką koncepcją 

pozostaje rozwiązanie fabuły, gdzie pokonanie Toraka przywraca ład światu, 

wynosząc go przy tym na wyższy poziom rozwoju. Chociaż w fi nale odchodzą 

bogowie, wątek ten nie jest obciążony melancholią, z jaką Tolkien relacjonuje 

exodus elfów. Przeciwnie, świat zostaje wreszcie oddany we władanie ludzko-

ści i dąży raczej do rozkwitu niż skarlenia.

Arbitralność rozdziału na stronę pozytywną i negatywną dodatkowo zo-

staje podkreś lona w kontynuacji Belgariady, równie monumentalnym cyklu 

Malloreon, który choć tytułem wydaje się nawiązywać do Silmarillionu34, jest 

w gruncie rzeczy powtórzeniem poprzedniej sekwencji powieściowej. Jeżeli 

jednak Brooks poszerzał dostępny czytelnikowi obszar swojego autorskiego 

uniwersum, pogłębiając jego wymiar czasowy (podobnie zresztą jak prezentu-

jący wydarzenia z kolejnych er świata Tolkien), Eddings rozszerza imaginacyj-

ną geografi ę, dopisując do swojej Krainy Czarów kolejną półkulę, na której czai 

się nowe – związane rzecz jasna z Proroctwem – zagrożenie. Fabuła cyklu po-

wtarza wątki Belgariady z bardzo niewielkimi wariacjami, wykorzystując nawet 

33 Zob.: lord Raglan, Bohater tradycyjny, przeł. I. Sieradzki, „Pamiętnik Literac ki” 1973, 

nr 1; J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, op. cit.
34 Podobnie jak Belgariada tytułem zapowiada wymiar epicki, ten jednak objawia się 

wyłącznie za pomocą rozmachu fabularnego oraz wywiedzionej z konwencji epickiej aksjologii. 

Z perspektywy poetyki Belgariada realizuje typowe zalecenia amerykańskiej konwencji 

realistycznej, wyrażające się w prezentacji wydarzeń z perspektywy bohaterów oraz konieczności 

budowania semiwiarygodnych ciągów przyczynowo-skutkowych, objaśniających najbardziej 

nawet banalną innowację fabularną.
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trasę pokonaną przez drużynę w pierwszej części, by zademonstrować czytel-

nikowi konsekwencje dokonanych wyborów, często w celu komicznym. Istot-

ną natomiast innowacją jest włączenie niegdysiejszych przeciwników w poczet 

współczesnych sojuszników postaci: dawne sługi Toraka okazują się odmienną 

wprawdzie, ale już nie przesiąkniętą złem kulturą, a ich rola w zmaganiach 

z poprzedniego cyklu okazuje się wynikiem nie tyle immanentnej właściwości 

„sług zła”, ile optyki przyjętej przez narrację. Uniwersalne wartości, na których 

ufundowany jest Władca Pierścieni, zmieniają się zatem w wypadkową party-

kularyzmów, co nie unieważnia jednak problematyki konfl iktu sił z nimi iden-

tyfi kowanych. Przeciwnie, zbliża się nowe wcielenie dzieci Światła i Ciemności 

– z tym że siły te biorą ostateczny rozbrat z oceną ludzkiego postępowania. 

Dobro i zło w świecie Eddingsa oddziałują na jego mieszkańców tylko wtedy, 

gdy decydują, po której stronie konfl iktu staną, nie wiążą się natomiast z wy-

borami moralnymi podejmowanymi przez bohaterów.

Rozluźnianie rygorów problematyki etycznej postępuje w kolejnej serii 

książkowej Eddingsa, Elenium, która – co godne odnotowania – nie rozgry-

wa się w świecie poprzednich dwóch sag, choć nowe uniwersum zachowuje 

wszystkie charakterystyczne cechy poprzednika. Skomponowane jest zatem 

z czytelnych nawiązań kulturowych do cywilizacji europejskiego średniowie-

cza i posiada uniwersalny panteon skłóconych bóstw, spośród których jedno, 

szczególnie niegodziwe, ma na swe usługi cały naród wiernych wyznawców. 

Fabuła znów zapożycza się tyleż szeroko, co powierzchownie u Tolkiena, po-

wielając klasyczny schemat wyprawy w poszukiwaniu pożądanego przez zło 

klejnotu. Tym razem wzbogacony jest on o konieczność uwolnienia młodej 

królowej z kryształowego więzienia, co – znów dość powierzchownie – na-

wiązuje do fabuły o Królewnie Śnieżce. Fabularnej panoramy dopełnia wą-

tek wywiedziony z Trzech muszkieterów, władzę młodej monarchini podważa 

bowiem niegodziwy kościelny hierarcha. Te innowacje, teoretycznie wzboga-

cające intertekstualne zaplecze tekstu, są jednak punktowe i niezmiernie po-

wierzchowne: prócz satysfakcji, którą niesie nazywanie przeciwników „gwar-

dzistami Prymasa” oraz fi nałowy romans królowej ze swoim oswobodzicielem, 

nie modyfi kują w żaden sposób przewidywalnej i całkowicie zgodnej z kon-

wencją głównego nurtu miecza i czarów fabuły.

Na większą próbę wystawia ją Eddings, rezygnując z tradycyjnego bohatera 

– dorastającego w sielskich warunkach chłopca. Centralna postać cyklu, Spar-

hawk, jest doświadczonym rycerzem, należącym do inspirowanego templariu-

szami zakonu, i dawnym opiekunem królowej, powracającym z wieloletniego 

wygnania. Choć wprowadzenie wątku zakonów rycerskich wydaje się zbliżać 

Elenium do tradycji romansu, nawiązanie jest znów wyłącznie punktowe. Ry-

cerze rychło wyruszają na wyprawę w poszukiwaniu zaginionego, magicznego 

klejnotu, na jaw wychodzi też, że tylko Sparhawk może nim władać. Innowacja 
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służy dwóm wyłącznie celom – daje pretekst do zwiększenia ładunku batali-

styki (zgodnej z Tolkienowskim przepisem, realizowanej bowiem za pomocą 

sekwencji oblężenia prowadzonego przez siły zła) oraz pozwala wprowadzić 

bohatera bliższego modelu chandlerowskiego, u którego wynikająca z niewin-

ności naiwność zastępuje ckliwość, pokryta rzekomym cynizmem. Doświad-

czenie rycerza uwiarygodnia też kolejny dumasowski wtręt: wprowadzenie 

postaci zastarzałego wroga, rycerza-renegata, który okaże się sługą nikczem-

nego boga Azasha.

Konsekwencją takiej kreacji głównej postaci okazuje się jej całkowita nie-

mal amoralność: choć Sparhawk i jego drużyna deklaratywnie stoją po stronie 

umownego dobra, ich działanie nie jest w żaden sposób obciążone etycznie. 

Można by sądzić, że zamiłowanie do odbierania życia czy kontakty z półświat-

kiem, wyznaczające modus operandi drużyny, posłużą do rozbicia konwencji, 

czy chociaż dadzą asumpt do rozważań w duchu Machiavellego, narracja nie 

podsuwa jednak czytelnikowi żadnych wątpliwości. Gdy Sparhawk i jego przy-

jaciel Kalten dowcipkują, wydarłszy wnętrzności kolejnym sługusom Prymasa, 

projektowany czytelnik powinien uśmiechnąć się wraz z nimi, lub pogodnie 

ich złajać niczym czarodziejka Sephrenia, kreowana na moralnego przewodni-

ka drużyny. Narracja nie podważa ani nawet nie podaje w wątpliwość moralnej 

sankcji obrońców słuszności: z samego faktu związku z abstrakcyjnymi siłami 

Dobra wynika, że czyny postaci są słuszne, a upadek niemożliwy. Owszem, 

bohater Eddingsa może zdradzić i świadomie dołączyć do kohort Zła, nie musi 

strzec się przed jego zakusami: przypadek Boromira czy Denethora nie miesz-

czą się w katalogu dopuszczanych przez sagi możliwości narracyjnych.

Pomimo wszystkich tych odstępstw kolejne teksty Eddingsa z zastanawiają-

cym uporem trwają przy schematach identyfi kowanych jako składowe Władcy 

Pierścieni: fabularnym, konstrukcji bohaterów formujących drużynę, zawsze 

złożonej z wybrańca, jego magicznego opiekuna oraz szeregu obrońców wy-

specjalizowanych w walce różnymi rodzajami oręża, czy koncepcji walki Do-

bra ze Złem – wypranej, jak wskazałem wyżej, z jakiejkolwiek refl eksji etycz-

nej. Niezmienny pozostaje również mediewalny kostium, wyraziście lokujący 

kreacje autora po stronie tolkienowskiej, kojarzonej z estetyką średniowieczną 

i przeciwstawioną żywiołowi howardowskiemu, zakorzenionemu w popkultu-

rowym obrazie starożytności. 

Nienaruszalna okazuje się również koncepcja unifi kującej historii po-

wszechnej, której wszystkie zawiłości dają się sprowadzić do konfl iktu dwóch 

stron, ucieleśnianych przez dwie osoby. W pierwszych dwóch sagach siła ta 

nazywa się Proroctwem – w cyklu o Sparhawku (wątki Elenium kontynuuje 

saga Tamuli) nie jest wprawdzie wyrażona wprost, ale równie wyraźnie wy-

czuwalna. Zawiłości sytuacji politycznej, która wydaje się formować tło fa-

buły w początkowych partiach powieści: ambicje żądnego władzy Prymasa, 
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knowania odsuniętej od władzy, prostytuującej się krewniaczki królowej, za-

grożenie ze strony mieszkańców pustyni zorganizowanych wokół charyzma-

tycznego proroka czy wewnętrzne tarcia religijne w królestwach, którymi 

opiekują się zakony, okazują się manifestacjami woli Azasha, który podsyca 

konfl ikty, przygotowując swój powrót i ostateczny triumf. Podobnie zatem 

jak we Władcy Pierścieni polityka i batalistyka stanowią tło dla konfl iktu roz-

grywanego na poziomie jednostki, od którego uzależnione jest rozwiązanie 

wszystkich pozostałych wątków. Ponieważ jednak rezultat starcia nie zależy od 

wyborów moralnych – dokonywanych przecież na poziomie jednostkowym, 

co usprawiedliwia tego rodzaju rozwiązanie fabularne – siła historii wydaje się 

wyeksponowana tym mocniej. Bohaterowie są tylko pionkami w grze przezna-

czenia, a cała wielość kultur, światopoglądów i punktów widzenia, mnożonych 

przez narrację bez opamiętania, to tylko pozór. Nawet gdy antagoniści zostają 

wyposażeni w zestaw racji, jak to się dzieje w cyklu Malloreon, optyka nie ule-

ga zmianie: pozostają sługami Zła (choć nazwa ta jest pozbawiona etycznego 

znaczenia) również we własnej opinii.

Lektura Eddingsa pozwala wyodrębnić wszystkie literac kie grzechy głów-

nego nurtu powieści fantasy: sprawną warsztatowo, lecz miałką artystycznie 

narrację, mnożone w nieskończoność w imię „psychologicznego prawdopodo-

bieństwa” wątki osobiste, rezygnację z treści fi lozofi cznych czy metafi zycznych 

oraz racjonalizację pretekstowości w konstrukcji świata i bohaterów. Właści-

wości te, połączone z predylekcją do rozwiązań rodem z konwencji przygo-

dowej, lokują sagi bliżej pisarstwa Howarda niż Tolkiena – a jednak narracja 

podejmuje wiele wysiłków, by zachować czytelną łączność z Władcą Pierścieni. 

W tym celu z uporem powtarza wypłukany ze znaczeń problem zmagań do-

bra ze złem jako zasadniczej treści dziejów oraz wątek osobistych poszuki-

wań, które się z nimi wiążą – wszystko to w estetyce romansowo-rycerskiej. Te 

właśnie motywy wydają się zatem zakonserwowane szczególnie dobrze i prze-

sądzają, jak sądzę, o przynależności tekstu do głównego nurtu gatunku oraz 

o jego poczytności. Nic więc dziwnego, że stanowią ramy, z których i Eddings, 

i inni autorzy sag nie chcą lub nie potrafi ą się wyzwolić.

4.7

W cyklu Roberta Jordana Koło Czasu uniezależnienie procesu historycznego 

od sumy działań jednostek znajduje wyraz w koncepcji tytułowego obiektu, 

którego obraz przywoływany jest w prologu każdego tomu. Z jednej strony 

stanowi on odpowiednik klasycznego toposu węża Uroborosa pożerające-

go własny ogon: dzieje świata okazują się powtarzalne, a ich bieg wyznacza 
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zawsze walka Mrocznego Władcy (o wiele mówiącym imieniu Shai’tan) ze 

Smokiem, odradzającym się w kolejnych wcieleniach i otoczonym na skutek 

knowań Nieprzyjaciela złą sławą czempionem Dobra. Metafora ma również 

aspekt włókienniczy: Koło Czasu tka wzorzec epoki, na który składają się 

wszystkie wydarzenia danej ery świata. Stąd z jednej strony wypadki powta-

rzają się, z drugiej natomiast ulegają kolejnym modyfi kacjom, choć nie prze-

kształcają głównego wątku chronotopicznej tkaniny. Ta powtarzalność umyka 

perspektywie ludzi: „Wieki nadchodzą i mijają, pozostawiając wspomnienia, 

które stają się legendą. Legenda staje się mitem, a nawet mit jest już dawno za-

pomniany, kiedy znów nadchodzi Wiek, który go zrodził”35, jest jednak moc-

no eksponowana przez narrację i stanowi podstawowy zrąb fabuły. Wybraniec 

bowiem, którego przeznaczeniem jest zmierzyć się z Czarnym Panem, uzyskać 

musi kwalifi kacje swojego pierwowzoru, bohatera, który niegdyś zwyciężył 

Shai’tana, nie podzielając jednocześnie jego losu: wywołanego przez magiczną 

moc obłędu.

Wątek niezależności dziejów od poczynań ludzi, mocy przeznaczenia de-

cydującej o biegu historii, jest dodatkowo podkreś lony przez motyw ta’veren, 

wprowadzony dla zwiększenia fabularnej roli towarzyszy głównego bohatera. 

Osoby, które określa się tym dziwacznym terminem, stanowią swoiste węzły 

w metaforycznej tkaninie historii świata: to wokół nich kształtują się wyda-

rzenia, niekiedy przy ich aktywnym udziale. Ten historiozofi czny koncept, re-

zonujący odległym echem zwulgaryzowanego heglizmu, pozwala racjonalizo-

wać przebieg fabuły, w której interwencja drużyny niejednokrotnie radykalnie 

zmienia sytuację społeczną lub polityczną świata. Bieg wypadków jest oczywi-

ście zgodny z kanonem głównego nurtu fantasy, najwyraźniej jednak narracja 

nie chce przyjąć go jako części konwencji i poddaje zabiegowi uwiarygodnia-

jącemu, wywiedzionemu z koncepcji kosmologicznej, stanowiącej podwalinę 

zmyślonego uniwersum. Jednocześnie całkowicie unieważnia wybory, których 

dokonują bohaterowie, i podaje w wątpliwość koncepcję wolnej woli: z jednej 

strony postaci rzekomo decydują o tym, jaki wzór utka Koło Czasu w tej epo-

ce, z drugiej narracja wielokrotnie podkreś la, że Koło formuje go, posługując 

się ludźmi wedle uznania.

Podobnej racjonalizacji poddany jest wątek magii: osoby, które mogą się 

nią posługiwać, czerpią z pierwotnego źródła mocy zasilającej Koło Czasu. 

Źródło to dzieli się na część męską i żeńską, zapewniającą potęgę wyłącznie 

predysponowanym czarownikom stosownej płci. Zanieczyszczenie części mę-

skiej, ostatni desperacki akt Shai’tana z czasów poprzedniej wojny, sprowadza 

szaleństwo na wszystkich czarowników-mężczyzn, w efekcie więc moc ma-

giczna zarezerwowana jest dla kobiet, skupionych w elitarnym zakonie Aes 

35 R. Jordan, Oko Świata, przeł. K. Karłowska, Poznań 1994, s. 16.
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Sedai. Tego rodzaju wyjaśnienie pozwala z jednej strony uczynić odrodzone-

go Smoka, chłopca imieniem Rand, jedynym użytkownikiem męskiej części 

źródła, z drugiej dostarcza wiarygodnego argumentu na rzecz równoupraw-

nienia w fi kcyjnym świecie, funkcjonującego niezależnie od średniowiecznego 

kostiumu. Tworzący czterdzieści lat po Tolkienie Jordan wydaje się na sprawy 

równouprawnienia szczególnie uwrażliwiony, jego świat zaludniają bowiem 

wyłącznie społeczeństwa równościowe i matriarchalne, a jedyna ściśle męska 

organizacja, zakon rycerski, ucieleśnia wypaczenia patriarchatu: pychę, opre-

sję oraz wywołane religijnością zacofanie, zalicza się też do najważniejszych 

antagonistów odrodzonego Smoka36.

Fabuła pierwszej części sagi, rozbitej pierwotnie na dwa tomy, jest zamknię-

ta, a przy tym – wyjąwszy drobne innowacje wynikające z przyjęcia perspek-

tywy równościowej – całkowicie epigońska wobec Władcy Pierścieni. Bohate-

rowie muszą uciekać z rodzinnej wioski, gdyż zagraża im tajemniczy czarny 

jeździec (oraz horda trolloków, bezmyślnych i okrutnych sług Czarnego Pana), 

podróżują pod opieką czarodziejki oraz jej Strażnika, zwierzchnika formacji 

obrońców pogranicza i króla nieistniejącego królestwa, odwiedzają pozosta-

łości dawnej cywilizacji, ulegają mocy zła związanej z tajemniczym przed-

miotem, zmagają się z wrogą frakcją w łonie czarodziejów, umykają wrogowi 

przez rzadko uczęszczany i śmiertelnie niebezpieczny szlak, poznają daw-

nych budowniczych i mędrców, magiczną rasę ogirów, by wreszcie wedrzeć 

się na pustkowia będące królestwem Nieprzyjaciela, dotrzeć do jego siedziby 

i pozwolić Wybrańcowi go zniszczyć. Nawiązania te nie są dziełem przypad-

ku – Jordan konsekwentnie sięga po stylizowane na Tolkienowskie nazewni-

ctwo w nazwach miejscowych, jak Tar Valon czy Shayol Ghul, oraz imionach 

własnych: towarzysze Randa, dwaj chłopcy z jego ojczystej wsi, noszą imiona 

Mat i Perrin, których brzmienie kojarzy się z imionami hobbitów – kompanów 

Froda. Chętnie powtarza też motyw walki z ucieleśnionym Złem, bezcieles-

nym i uwięzionym na obszarze spustoszonej krainy, mającym jednak do dys-

pozycji armię potworów, budzących grozę jeźdźców oraz Przeklętych, czter-

nastu upadłych herosów, przeobrażonych mocą zła w nieśmiertelne upiory. 

Podobnie jak w większości tekstów głównego nurtu, koncepcji walki ze złem 

nie towarzyszy refl eksja etyczna: dobro utożsamione jest po prostu z pier-

wotną arkadią, światem harmonii z naturą, gdzie króluje pokój i powszechny 

szacunek, a zło z jej destrukcją. Europejski dualizm moralny, zapożyczony od 

Tolkiena, zostaje zatem skojarzony z azjatycką (czy może charakterystyczną 

36 Przy czym ów rys feminizujący wydaje się raczej powierzchowną odpowiedzią na wymóg 

politycznej poprawności niż faktycznym wyborem ideologicznym: wskazują na to liczne, 

ironiczne partie opowiadania, w których silne i niezależne kobiety przemocą zmusza się do 

posłuszeństwa.
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dla fi lozofi i New Age) koncepcją równowagi świata, owocując przekonaniem, 

że stan homeostazy jest równoznaczny z triumfem moralności. 

Drugi komponent aksjologii Koła Czasu wydaje się wywodzić przede 

wszystkim z powieści Ursuli Le Guin, stanowiących ważny element tradycji 

fantasy, choć zwykle niekojarzonych z głównym nurtem gatunku, a nawet wo-

bec niego buntowniczych. W ten sposób Jordan, podobnie jak Eddings, in-

tegruje dwie tradycje, o ile jednak ten drugi łączył komponent Tolkienowski 

z przygodową spuścizną Howarda, Jordan usiłuje pogodzić tradycję Władcy 

Pierścieni z nurtem przeciw niej protestującym, któremu przyjrzę się bliżej 

w dalszych partiach rozprawy. Medium pomiędzy tymi sprzecznymi kon-

cepcjami stanowi wątek zakonu Aes Sedai, stanowiący najpoważniejszą in-

terwencję w fabułę zapożyczoną z Władcy Pierścieni, a zaczerpnięty z Diuny, 

monumentalnego cyklu science fi ction Franka Herberta, poddającego kryty-

ce fi lozofi ę władzy oraz jej relacje z religią. Zakon czarodziejek, podobnie jak 

jego Herbertowski odpowiednik, nie tylko zakulisowo manipuluje polityką 

światowych potęg w oczekiwaniu na narodziny męskiego proroka – jest też 

repozytorium wiedzy o świecie, a jego członkinie korygują konwencjonalne 

przekonania o naturze dobra i zła czy przeznaczeniu, uzupełniając je o element 

wywiedziony z Czarnoksiężnika z Archipelagu.

Pierwszy tom sagi powiela Tolkienowskie schematy nader wiernie, a fabuła 

zostaje zamknięta: oto Rand pokonuje Shai’tana i poznaje swoje przeznacze-

nie, rolę Smoka Odrodzonego, którego zadaniem jest oczyścić męską połów-

kę źródła mocy i przywrócić równowagę płci pomiędzy czarownikami. Część 

wątków pozostaje jednak otwarta: to taktyka wynikająca z praktyki komercyj-

nej, pozwalająca z jednej strony zabezpieczyć się na wypadek fi nansowego nie-

powodzenia, z drugiej natomiast pozostawiająca furtkę dla kontynuacji niewy-

magającej przemieszczania bohaterów w czasie lub przestrzeni. Niewątp liwe 

powodzenie Oka Świata otwarło drogę dla kolejnych powieści cyklu, posta-

wiło jednak narrację przed problemem triumfu nad złem, który zamyka po-

przednią część. Z kwestią tą radzi sobie saga tyleż zgrabnie, co bezpośrednio, 

oto bowiem okazuje się, że wbrew wcześniejszym sygnałom Rand odparł tylko 

Nieprzyjaciela, osłabił i zmusił do rejterady, nie zniszczył jednak całkowicie, 

dzięki czemu straszliwa intryga może toczyć się dalej. Poważniejszym proble-

mem wydaje się dla Jordana tradycja Władcy Pierścieni, która z każdą kolej-

ną częścią ciąży mu coraz bardziej i prowokuje poszukiwania nowej formuły 

fabularnej. Jej fundamentalnym i chyba najbardziej w perspektywie gatunku 

istotnym elementem staje się społeczna ambiwalencja, która otacza Smoka – 

Wybraniec, choć wierny swojej misji, cieszy się w najlepszym razie dwuznacz-

ną opinią i nawet pośród stronników dobra, którzy nie boją się Randa i tego, 

co reprezentuje, nie ma zgody co do sposobu, w jaki powinno się go traktować.
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Sam Wybraniec również pozostaje niechętny swojej roli, to buntując się 

wobec sił historii, które go uciemiężyły, to popadając w desperację – w przeci-

wieństwie do Froda nie podejmuje dobrowolnie wyzwania, nie jest też ze swo-

ją funkcją pogodzony, lecz szarpie się i próbuje wywikłać z oplatającej go siat-

ki przeznaczenia. Wspomnienia ojczystego Pola Emmonda, gdzie wychował 

go przybrany – jak się okazuje – ojciec, równie częste jak reminiscencje Shire 

w ustach Sama Gamgee, nie są podszyte ani nadzieją, ani nostalgią, a przede 

wszystkim goryczą. Smok Odrodzony jest bowiem w pierwszym rzędzie ofi arą 

kosmicznego konfl iktu, wplątaną weń wbrew woli – w ten sposób problem 

walki sił, coraz umowniej identyfi kowanych z kategoriami moralnymi, stop-

niowo oddala się od działań, interesów i zamierzeń ludzi. Konieczność ciągłej 

moralnej czujności przenikająca Władcę Pierścieni zostaje w Kole Czasu zastą-

piona poczuciem swoistej irytacji ludzi, których sprawy dobra i zła odrywają 

od codziennych czynności lub mieszają im polityczne szyki, zmuszając do zaj-

mowania stron. Dla obywateli fi kcyjnego świata Jordana, a w pierwszym rzę-

dzie dla Wybrańca, są rzeczy po stokroć ważniejsze niż dobro, a narracja zdaje 

się ten pogląd afi rmować, przechodząc od perspektywy kosmicznej, wyraźnie 

obecnej w pierwszym tomie, do etycznego minimalizmu, redukcji problemów 

metafi zycznych do bezpośredniego otoczenia bohaterów – co dodatkowo 

podkreś la zataczająca coraz szersze kręgi, grzęznąca w wątkach pobocznych 

oraz dygresjach i mnożąca w zaskakującym tempie bohaterów fabuła.

Przyczyną rozproszenia problematyki etycznej na serię partykularyzmów 

wydaje się poszukiwanie formuły fabularnej, która mogłaby stanowić alterna-

tywę dla wyprawy w typie tolkienowskim, realizujące się jako poszukiwanie 

alternatywnego intertekstu. Początkowo wydaje się, że jego rolę może pełnić 

komponent arturiański, gdy tytuł drugiego tomu cyklu zapowiada „wielkie po-

lowanie”, zinstytucjonalizowaną próbę odnalezienia cudownego przedmiotu, 

podejmowaną w fi kcyjnych realiach cyklicznie i jawnie nawiązującą do po-

szukiwania Graala. Wątek ten, podobnie jak inne arturiańskie motywy, zostaje 

jednak rozproszony i okazuje się niewystarczający. Wezwanie do poszukiwań 

daje tylko pretekst, by ponownie wyprawić bohaterów w drogę, oraz zapewnia 

im informację, że triumf ich był przedwczesny. Poszukiwanie rogu Valere nie 

gwarantuje jednak najwyraźniej wehikułu odpowiednio mocno osadzonego 

w gatunku, Jordan uzupełnia bowiem ten wątek o paralelne wydarzenia zwią-

zane z najazdem tajemniczych przybyszów zza morza, o barbarzyńskich, zo-

rientalizowanych obyczajach.

Wątek ten powiela wprawdzie większość znanych schematów fantasy, 

szczególnie problem walki z siłą totalitaryzującą, toczonej w obronie wolności 

(w tym wypadku wolności kobiet), frapujące wydaje się jednak jego pocho-

dzenie: nagły konfl ikt kultury orientalnej i okcydentalnej jest bowiem zapoży-

czeniem z innego cyklu fantasy, Rift war Raymonda E. Feista. Tę wcześniejszą 
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o lat dziesięć sagę otwiera motyw kolizji dwóch paralelnych światów, umoż-

liwiającej podróżowanie pomiędzy nimi, oraz najazdu silnie zmilitaryzowa-

nej, ekspansywnej cywilizacji jednego z nich na obywateli drugiego. Kontrast 

pomiędzy dwiema kulturami podkreś lają nawiązania japońskie w cywilizacji 

najeźdźców i umowne, zgodne z podstawową estetyką gatunku, „europejsko-

-średniowieczne” obrońców. Cykl Feista ironicznie wykorzystuje przy tym 

konwencje magii i miecza, prezentując w pierwszych partiach klasyczną fabułę 

o gromadzeniu sojuszników na zbliżającą się wojnę – w tej liczbie i obłąkane-

go monarchę, i królową elfów – by zmienić następnie optykę i zrelacjonować 

część wydarzeń z perspektywy agresorów. Rift war unika jednak tematyki „ra-

cji orków”, podejmowanej co jakiś czas próby wskazania, że tolkienowska ety-

ka jest ściśle związana z punktem widzenia narratora – fabuła rozwiązuje się 

wraz z odkryciem pradawnego zła, Nieprzyjaciela grożącego obydwu światom, 

i odsunięciem od władzy szaleńców, którzy albo polegają jego podszeptom, 

albo ignorują jego istnienie. Narracja wykorzystuje więc motyw wojny nie 

po to, by odwrócić kanoniczną fabułę, lecz do przyjęcia nowej perspektywy: 

bohaterowie nie posiadają mądrego przewodnika w rodzaju Gandalfa i sami 

muszą odkryć, że codzienne sprawy oraz doczesne spory są tylko elementem 

szerokiej perspektywy metafi zyczno-historycznej.

Jordan powtarza tę fabułę niemal dosłownie, pomijając jedynie element 

podróży międzyświatowej. Agresorzy są tu potomkami obywateli zapomnia-

nej kolonii, roszczącymi pretensje do władzy nad światem, a ich interwencja 

przypomina, że zagrożenie ze strony trolloków Shai’tana nie jest jedynym ele-

mentem wzorca tkanego przez Koło Czasu. Perspektywa ta sukcesywnie się 

umacnia wraz z wprowadzaniem kolejnych detali imponująco szczegółowe-

go, autorskiego uniwersum, w którym mnożą się też antagoniści niekoniecz-

nie związani z cyklicznie powstrzymywanym przez Smoka Nieprzyjacielem. 

Wystąpienie Wybrańca okazuje się bowiem nieść daleko idące konsekwencje 

polityczne – w przeciwieństwie do fabuły prototypowej, gdzie wielcy świata 

szybko rozpoznają zagrożenie i jednoczą się wokół obrońców dobra, u Jor-

dana kolejne kraje i organizacje stawiają opór zjednoczeniu pod sztandarem 

Randa, a niektóre wprost próbują go zniszczyć, już to ze względu na własne 

przekonania religijne czy interesy, już to w bezskutecznych próbach powstrzy-

mania epokowych przemian, które niesie z sobą wystąpienie Smoka. Pomimo 

rozproszenia punktów widzenia oraz wzrastającej niepewności aksjologicznej, 

perspektywa totalizująca zostaje bowiem konsekwentnie utrzymana i wraz 

z postępem fabuły coraz dobitniej podkreś lany jest fakt, iż rzecz musi się za-

kończyć tytaniczną bitwą między Smokiem a Nieprzyjacielem, która – nieza-

leżnie od rezultatu – w najlepszym wypadku przeobrazi świat nie do poznania, 

w najgorszym zaś nieodwracalnie go zniszczy.



205 

Próba zmiany punktu widzenia, której wynikiem jest zapożyczanie alter-

natywnych fabuł oraz ekspozycja konwencji realistycznej, nakazującej unieza-

leżnić perspektywę psychologiczną (na poziomie bohaterów) oraz polityczną 

(na poziomie świata przedstawionego) od rozterek etycznych, okazuje się więc 

jałowa. Usiłując przeciwstawić wszechpotężnej koncepcji Tolkiena kolejne po-

mysły fabularne zaczerpnięte z innych, mniej lub bardziej klasycznych tekstów 

gatunku: Feistowską inwazję Japończyków, zakony rycerskie rodem z Edding-

sa, gry polityczne z udziałem czarownic oraz bezkompromisowe plemiona pu-

styni zapożyczone z Diuny czy motywy arturiańskie, narracja mnoży wpraw-

dzie wątpliwości, nie wyswobadza się jednak z przyjętej w pierwszym tomie 

perspektywy. Udaje się jej za to całkowicie rozsadzić problematykę etyczną: 

związek pomiędzy światem ludzi a światem wartości nie jest już nawet de-

klaratywny, staje się niechcianym obciążeniem, niszczycielskim brzemieniem, 

którego pomimo prób nie da się zrzucić. Usiłowania takie pozbawione są 

przy tym znaczenia, lektura Koła Czasu przynosi bowiem konkluzję, iż wy-

padki dzielą się na istotne z perspektywy dziejowej, zgodne z literą proroctw 

i związane z głównym wątkiem, oraz incydentalne, podejmowane z inicjatywy 

mieszkańców świata i niepozostawiające trwałego śladu na jego obliczu. Jedy-

nym łącznikiem między historią a codzienną rzeczywistością są ta’veren, ich 

losami rządzą jednak siły znacznie od nich potężniejsze. Obecna u Eddingsa 

koncepcja pionków proroctwa zastąpiona zostaje wizją, w której tajemnicza 

siła dziejów, obracająca Kołem Czasu, nie tyle posługuje się ludźmi dla swoich 

celów, ile po prostu ich ignoruje, działając w zupełnej autonomii.

Ta dziwaczna konstatacja przynajmniej częściowo związana jest z niemoż-

nością pogodzenia konwencji fabularnych magii i miecza z bezwzględnie prze-

strzeganymi wymogami powieści realistycznej. Paradoksalnie sprzeczność ta 

nie wiąże się wcale z obecnością komponentu fantastycznego, od dawna przez 

fantasy oswojonego i włączonego w porządek mimetyczny za pomocą stosow-

nych objaśnień kosmologicznych oraz skojarzenia magii z parapsychologią 

w dyskursie Aes Sedai. Poważniejszym kłopotem okazuje się eliminacja skład-

ników epickich oraz poważna redukcja komponentów romansowych zaplecza 

intertekstualnego Koła Czasu, które więcej zawdzięcza innym powieściom 

gatunku niż literac kiej tradycji. Świat Randa i jego kompanów wydają się za-

mieszkiwać wyłącznie hobbici – bohaterowie o ukształtowaniu psychologicz-

nym zgodnym z kondycją współczesnego człowieka, nieposiadający predyspo-

zycji do udziału w fabule epickiej i przemocą do tego zmuszeni.

Tak pojęty realizm wywołuje rozdźwięk między przebiegiem zdarzeń 

a kreacją postaci, uniemożliwiając im przyjęcie perspektywy koniecznej do 

ogarnięcia zdarzeń i pozbawiając heroicznych, zgodnych z konwencją właś-

ciwości. Próbując opisać świat jako sieć zależności wynikających z konfl iktów 

rozmaitych interesów, co jest zgodne ze współczesną konwencją realistyczną, 



206  

stosowaną również w prozie historycznej37, i nie rezygnując przy tym z epickiej 

koncepcji historii totalnej, która jest wszakże tak pojętego realizmu zaprzecze-

niem, narracja Koła Czasu znajduje się w pułapce bez wyjścia: by zachować 

wiarygodność, musi zdezawuować jeden z punktów widzenia albo całkowi-

cie je rozdzielić. Decydując się na drugie wyjście, utrzymuje się w granicach 

głównego nurtu gatunku, popada jednak w interesujący paradoks: próbując 

zachować dwa postulaty Tolkiena: spójność właściwą rzeczywistości potocznej 

oraz wielki temat, lokuje się jednocześnie na antypodach Władcy Pierścieni. 

Tam bowiem, gdzie Tolkienowska trylogia poddaje analizie znaczenie moral-

nych skrajności dla życia przeciętnego obywatela Shire i pokazuje zbieżność 

problematyki dobra i zła z wyzwaniami codzienności, saga Jordana zdaje się 

mówić o całkowitej sprzeczności oraz nieprzystawalności zdezaktualizowanej, 

jednoznacznej i niezależnej od interpretacji oraz kulturowych uwarunkowań 

etyki z faktycznym przebiegiem codziennego życia.

4.8

Wobec podobnego problemu nieprzystawalności etosu do wymogów poetyki 

realistycznej – przynajmniej w zakresie konstruowania wiarygodnych bohate-

rów – staje również Tad Williams w trylogii Pamięć, Smutek i Cierń, która od 

prototypowej sagi fantasy różni się defi nitywnie zamkniętą fabułą, niepozosta-

wiającą miejsca na rozgrywające się w tych samych realiach zmyślonego świata 

kontynuacje. Pomimo swych niebagatelnych rozmiarów cykl pozostaje jedną 

szeroko zakrojoną fabułą, konsekwentną również na poziomie interpretacyj-

nym oraz intertekstualnym. Jej zrąb podąża śladem kanonu: oto Simon, sie-

rota pracujący w królewskim zamku w charakterze kuchcika, dostaje się pod 

opiekę ekscentrycznego uczonego i czarownika, pod kuratelą którego poznaje 

pierwsze arkana nauki. Tymczasem umiera stary król, jego następca dobiera 

dziwacznego doradcę w osobie przerażającego kapłana, a nagłe pojawienie się 

dawnego zła zmusza bohaterów do ucieczki z zamku i ukrycia się na dzikich 

pustkowiach. Czarownik traci życie, a Simon spotyka kolejnych opiekunów, od 

których dowiaduje się, że jego nauczyciel od dawna pracował nad sposobem 

pokonania powracającego Nieprzyjaciela imieniem Ineluki. Jak dotąd ustalo-

no, że aby go powstrzymać, należy zgromadzić trzy magiczne miecze, które 

niegdyś posłużyły za narzędzie jego Władcy Ciemności.

37 Istnieje wszak mocny nurt powieści historycznej, przypisującej ludziom dawnych wieków 

współczesną mentalność i poddającej znane skądinąd wypadki wynikającej z takiej optyki 

reinterpretacji.
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Tekst czerpie równie obfi cie z tradycji gatunku na poziomie kreacji au-

torskich realiów: panorama ludzkich kultur zbudowana jest z konglomeratu 

nawiązań do cywilizacji historycznych, tym mocniejszych, że zachowujących 

komponent unifi kujący ludzkie królestwa w postaci uniwersalnej, niedwu-

znacznie eksponującej podobieństwa do chrześcijaństwa religii. Centrum 

świata wyznaczają zatem cywilizacje nawiązujące do obrazu średniowiecznej 

Anglii oraz schyłkowego Rzymu, peryferia należą natomiast do Wikingów, 

Walijczyków, wojowniczych koczowników przemierzających stepy oraz czar-

noskórych mieszkańców południowych dżungli. Zaludniają go również rasy 

nieludzkie: Sithowie, odpowiednik poprzedzających ludzi elfów, których ostat-

ni przedstawiciele bytują w ukryciu, górskie trolle oraz legendarni, podziemni 

rzemieślnicy – karlaki. Ileuki, nieprzyjaciel świata, ma na swoje usługi stosow-

nie nikczemną rasę Nornów.

Pokrewieństwo z realizacją modelową okazuje się jednak elementem nar-

racyjnej gry: powieść wygrywa przyzwyczajenia czytelnika, by odwrócić część 

znanych schematów i zaktualizować inne. Zagrażający światu Król Burz, 

którego powrót zwiastuje niekończąca się zima – stanowiąca nawiązanie do 

pierwszej części Opowieści z Narnii – nie jest ucieleśnionym, bezinteresownym 

złem, tego rodzaju etyczny absolutyzm jest bowiem w powieści nieobecny. To 

raczej anioł zemsty, duch ostatniego księcia królestwa Sithów, które przed wie-

kami okrutnie zniszczyli panujący dziś nad światem ludzie. Ineluki pragnie 

zdemolować świat bohaterów nie dla władzy, będącej celem większości Nie-

przyjaciół pojawiających się na kartach powieści fantasy, lecz w imię zemsty 

za swoich pomordowanych poddanych. Jego okrutne sługi to frakcja Sithów, 

którzy po pogromie podzielili się na zwolenników odwetu oraz pacyfi stycz-

nych orędowników egzystencji potajemnej. Moralne wyposażenie Inelukiego 

nie budzi przy tym wątpliwości, a za jego sprawą giną dziesiątki ludzi – narra-

cja stara się jednak sugerować, że jakkolwiek obłąkany, Król Burz jest w jakimś 

sensie usprawiedliwiony. Nieprzyjaciel nie wojuje ze światem bezpośrednio, 

działając za pośrednictwem swego ludzkiego narzędzia, opętanego następ-

cy zmarłego króla. Wojna ze złem zostaje zatem utożsamiona ze zmaganiem 

dziedziców monarchy, a wynikiem tego splotu jest ironiczna dwuznaczność: 

występujący po stronie mściwego władcy Nornów rycerze są jednocześnie 

wiernymi wasalami prawowitego monarchy, obrońcy zaś dobra to buntownicy 

skupieni wokół pretendenta.

Podobnie odwrócony zostaje wątek heroicznej wyprawy. Bohaterowie, kie-

rujący się wskazówkami proroctwa, przemierzają ogarnięty wojną – przedsta-

wioną daleko bardziej przekonująco, niż się to zwykle w gatunku dzieje – kraj, 

by zgromadzić trzy czarodziejskie miecze. Gdy jednak zamysł ten się udaje, 

odkrywają, że mylnie interpretowali słowa przepowiedni, a trzy ostrza posłu-

żyć mają nie do zgładzenia, lecz przypieczętowania powrotu Nieprzyjaciela. 
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Fatalną omyłkę udaje się odwrócić za pomocą przedmiotu, który Simon po-

siada przez cały właściwie czas, nie zdając sobie sprawy z jego potęgi. Równie 

istotny okazuje się jednak ostatni okruch człowieczeństwa, który budzi w opę-

tanym przez Nieprzyjaciela królu widok powracającej księżniczki, jego jedy-

nego dziecka. Niepowodzenie Inelukiego nie jest zatem wynikiem odtworze-

nia dawnych wypadków ani innego rodzaju podporządkowania się dyktatowi 

przeszłości. Wręcz przeciwnie, ocalenie przynosi bunt kolejnego pokolenia 

przeciwko poprzednikom, w tym wypadku zrealizowany w scenie, gdy księż-

niczka zabija swojego ojca, jednocześnie unicestwiając upiornego Norna.

Nie oznacza to jednak, że Pamięć, Smutek i Cierń sprzeciwia się obowiązu-

jącej w gatunku koncepcji historii zunifi kowanej, choć kwestionuje zarówno 

jej jednoznaczność, jak i powtarzalność. Przeciwnie, osi fabuły, wyznaczonej 

przez początek epoki – śmierć Inelukiego i rzeź elfów – oraz jej koniec, czy-

li odegnanie mściwego ducha księcia, towarzyszy szereg wątków ściśle z nią 

zbieżnych. Mimo pozornej niezależności każde kolejne zdarzenie z dziejów 

ludzkości związane jest bowiem z problemem założycielskiego mordu na el-

fach, pierworodnego grzechu, który odbiera rodzajowi ludzkiemu spokój. 

Choć sam Ineluki rozpoczyna swój krwawy powrót wraz z otwarciem powie-

ści, narracja sugeruje, że na potomków ludzkich zdobywców spadały w toku 

dziejów rozmaite klęski, łącznie z przybyciem smoka – zabójcy ostatniego 

przedstawiciela pierwotnej dynastii. Złote czasy powróciły dopiero wraz z roz-

poczęciem panowania smokobójcy, czyli sędziwego monarchy, którego śmierć 

otwiera akcję cyklu.

To właśnie osoba króla Johna wydaje się szczególnie istotna dla interpre-

tacji Pamięci, Smutku i Ciernia, rysując podstawową problematykę powieści: 

konieczność pogodzenia się z trudną prawdą o własnej przeszłości, zaakcep-

towania roli, którą odgrywa się w procesie dziejowym. Monarcha w pierwszej 

chwili wydaje się nawiązaniem baśniowym: choć czytelnik poznaje go pod 

koniec długiego, szczęśliwego panowania, rychło dowiaduje się, że w mło-

dości przybył znikąd, zstąpił do nawiedzanych przez smoka podziemi zamku 

Hayholt, uśmiercił tam poczwarę, a z jej kości stworzył swój tron – zarówno 

dosłownie, król John zasiada bowiem na wykonanym z nich stolcu, jak i meta-

forycznie, gdyż zabicie smoka zapewniło mu mandat do sprawowania monar-

szej władzy. Władca zjednoczył krainy ludzi i osiągnął władzę zwierzchnią nad 

całym znanym światem, pozyskał przyjaźń najdzielniejszego z rycerzy i za-

pewnił swoim poddanym pokój oraz dostatek. Wątek baśniowy – dzielnego 

młodziana, który zwycięża smoka – przechodzi więc w arturiański, gdy młody 

monarcha jednoczy kraj i tworzy fundament rycerskiej tradycji. Całość zostaje 

ujęta w ramę średniowiecznej legendy, nosi bowiem John przydomek Prezbi-

ter – utożsamiony jest zatem z Księdzem Janem, chrześcijańskim monarchą 
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Wschodu, którego rzekoma korespondencja z bizantyńskim cesarzem Manue-

lem rozpalała wyobraźnię ludzi średniowiecza38.

Podobnie jednak jak jego historyczny odpowiednik okazuje się jednak Pre-

ster John blagierem: legenda o jego dojściu do władzy jest równie fałszywa 

i stworzona w celu propagandowym jak korespondencja bazyleusa. By wy-

pełnić swą misję, Simon musi odkryć, iż uwielbiany monarcha znalazł smoka 

martwego – gad padł z ręki ostatniego przedstawiciela prawowitej dynastii, 

który również poniósł w tej walce śmierć, John natomiast przypisał sobie za-

sługę. Panowanie Prezbitera jest zatem analogonem dziejów ludzkości: ufun-

dowane na postępku nikczemnym, choć z pozoru godziwe, wydaje stosownie 

nikczemne owoce, otwierając drogę do powrotu Króla Burz. Podobnej dekon-

strukcji poddana zostaje legenda Camarisa, największego z rycerzy – z dawna 

zaginiony i przypadkowo odkryty w osobie obłąkanego starca, odzyskuje on 

zmysły po to, by zaświadczyć, że jego bezprzykładny heroizm i niezachwiana 

odwaga były wynikiem postępującego szaleństwa, wywołanego przez zaczaro-

wany miecz. Tajemnicze zaginięcie okazuje się nieudaną próbą samobójczą, 

a powrót do zmysłów, w którym bohaterowie widzą dobry omen oraz szansę 

obalenia niegodziwego następcy Johna i pokrzyżowania planów Inelukiego, 

kolejnym elementem planu upiornego mściciela.

Konieczność konfrontacji z przeszłością dotyczy zresztą wszystkich boha-

terów: uczniowie nieżyjących mędrców muszą skorygować ustalenia swoich 

mistrzów, książę Joshua39, mimo sugerującego w nim osobę zbawcy imienia, 

przyjmuje prawdę o oszustwie swojego ojca i zwraca tron potomkowi prawo-

witej dynastii, pogańska księżniczka Maegwyn dotrze do trzewi świata, by od-

naleźć dawnych bogów, opiekunów swojego ludu, a rasa Sithów zrozumie, iż 

wywodzący się z jej krwi książę Ineluki stwarza większe zagrożenie niż dawni 

ich pogromcy – ludzie. Elementem nawiązywania relacji z przeszłością okazu-

je się zatem potrzeba obalenia przesłaniającej prawdę heroicznej legendy, któ-

rej konserwacja uniemożliwia odkupienie grzechów dawnych pokoleń. Jest to 

zatem konieczność niejako przeciwna do wyrażonej we Władcy Pierścieni, do 

którego nawiązań przecież Pamięć, Smutek i Cierń nie kryje: o ile tam reinte-

gracja z zapomnianymi składowymi własnej tożsamości wymagała dorośnię-

cia do świata epickich herojów, w cyklu Williamsa uzdrawiające zrozumienie 

własnej dziejowej roli domaga się obalenia pomników przeszłości, sprowadze-

nia heroicznych postaci – takich jak Prester John czy Camaris – z przestrzeni 

38 Autor polskiego przekładu powieści nieco to bezpośrednie nawiązanie zaciemnia, 

decydując się na zachowanie angielskiego brzmienia monarszego imienia. 
39 Z bohaterem tym wiąże się dodatkowy trop interpretacyjny: jest pozbawionym dłoni 

kaleką, co lokuje go w pozycji Berena, heroicznego śmiertelnika, który wydarł Silmaril z korony 

Morgotha w Silmarillionie Tolkiena. Jest on równie jak imię księcia fałszywy i służy utrzymaniu 

czytelnika w niepewności, czy centralną postacią fabuły okaże się królewicz, czy podkuchenny. 
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legendarnej do potocznej. I choć rezultat jest analogiczny – bohaterowie 

współcześni i dawni okazują się posiadać tę samą jakość – aspiracja napędza-

jąca świat Władcy Pierścieni zostaje zastąpiona pasją obalania fałszywych idoli. 

Współczesny wybraniec nie dołącza do swoich czcigodnych poprzedników 

w Walhalli, lecz niszczy repozytorium heroicznej pamięci, kreując tym samym 

symboliczną pustkę, którą sam może wypełnić.

Konwencjonalne rozwiązania fabularne służą ponadto do odwrócenia spo-

dziewanego stosunku elementu fantastycznego do realistycznego: w począt-

kowych partiach powieści czytelnik, podobnie jak Simon, jest przekonany, że 

ekscentryczny doktor Morgenes będzie nauczać czarów, i przeżywa identyczne 

rozczarowanie, gdy uczony wpaja niedawnemu podkuchennemu wyłącznie 

sztukę czytania. To oczywiście motyw znany skądinąd: analogicznie rozpo-

czyna się edukacja Puga w Adepcie magii Feista czy Geda w Czarnoksiężniku 

z Archipelagu, a pozornie nieistotne czy pospolite zadania zlecane przez mi-

strza odsłaniają ogromny potencjał wychowanka. Tu jednak dzieje się inaczej: 

edukacja Simona nie wkracza w następny etap, nauczyciel ginie (śmiercią na-

wiązującą do ofi ary Gandalfa w Morii), a pytanie, czy w ogóle dysponował 

magiczną mocą, pozostaje nierozstrzygnięte – jeżeli jednak miał do niej do-

stęp, jego umiejętności w tym względzie były nader skromne, nieporównanie 

mniejsze niż możliwości czerwonego kapłana Pyratresa, którego magię wspo-

maga Ineluki. Obecność znanych motywów usypia jednak czujność czytelnika 

w tym względzie, a notatki Morgenesa, wedle których toczy się poszukiwanie 

magicznych mieczy, otrzymują sankcję absolutnej wiarygodności – czaro-

dziejski opiekun i nauczyciel głównego bohatera jest przecież konwencjonal-

nym dysponentem prawdy ostatecznej. Tym razem jednak nauczyciel się myli, 

a prawda długo pozostaje w ukryciu – naznaczenie Simona na wybrańca oraz 

rozwiązanie zagadki magicznych mieczy zbiegają się z powrotem Króla Burz 

i stanowią kulminację trzeciego tomu cyklu40.

Mimo wydźwięku demitologizacyjnego powieść nie decyduje się na dez-

integrację unifi kującej historii na szereg mikronarracji – nawet zapewnienie 

Nieprzyjacielowi powodów, dla których chce zniszczyć świat, nie czyni stron 

konfl iktu etycznie równoważnymi. Przeciwnie, wątek prawdy, do której boha-

terowie muszą dążyć po trupach swoich przekonań, staje się spoiwem cemen-

tującym kolejne, pozornie niezależne poglądy na charakter dziejów w uniwer-

salną narrację porządkującą sens świata. Nie jest ona jednak dana z góry i nie 

posiada swojego opiekuna – fi gury takiej jak czarodziej Belgarath – a więc 

by zwyciężyć powracające, na pół zapomniane zło, należy odkryć to, co zapo-

mniano. Nie jest to oczywiście wątek dla gatunku nowy, przywodzi bowiem 

40 Rozbitego w polskim wydaniu na cztery woluminy: wydarzenia, o których mowa, 

rozgrywają się około połowy czwartego z nich, a więc tuż przed rozwiązaniem fabuły.
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na myśl koncepcję konfl iktu z przeszłością znaną z opowiadań Howarda. Po-

dobnie jak ludzie Ery Hyboryjskiej, mieszkańcy Osten Ard bytują na ruinach 

dawnej, zniszczonej cywilizacji, nieświadomi, że niebezpieczna przeszłość jest 

tylko uśpiona i wystarczy drobny impuls, by ją przebudzić. Zapewnia go żąd-

ny wiedzy i władzy, faustyczny czerwony kapłan, strojem nawiązujący bezpo-

średnio do analogicznych fi gur z prozy Howarda. Podobnie jak jego analogon 

z Godziny smoka, budzi dawnego władcę upadłego imperium i doprowadza do 

objęcia tronu przez swojego współspiskowca. Nadto niczym czarnoksiężnik 

ze Szkarłatnej cytadeli manipuluje władcą, zmierzając do sobie tylko znanych 

celów. W przeciwieństwie do Sarumana pozostaje zausznikiem, budzącą grozę 

szarą eminencją, okrutną, pozbawioną skrupułów i nieludzką – skupia wszyst-

kie właściwości, które narracja Howarda tak chętnie przypisywała kapłanom 

(wyjąwszy może chorobliwą lubieżność).

Tę konfrontację dwóch odmian współczesnej fantasy, obecnych w każdym 

właściwie tekście głównego nurtu, tu jednak zderzonych otwarcie, podkreś la 

konstrukcja krainy Osten Ard, stanowiącej tło fabuły. Na pierwszy rzut oka wy-

daje się zgodna z konwencjonalnymi wyobrażeniami, szczególnie ulubionymi 

przez Eddingsa – a więc Howardowskiej metody kombinowania nawiązań do 

popkulturowych wyobrażeń o historycznych cywilizacjach. Ich dobór nie jest 

jednak pozbawiony znaczenia ani podporządkowany potrzebie mnożenia eg-

zotycznych sytuacji: fi kcyjna kraina dzieli się bowiem wyraźnie na dwie części, 

ukonstytuowane, odpowiednio, z odniesień do kultury angielskiej, walijskiej 

i nordyckiej z jednej oraz śródziemnomorskiej, stepowo-azjatyckiej oraz afry-

kańskiej z drugiej. Pierwszy obszar składa się z krain uznających bezpośrednią 

zwierzchność Prestera Johna, jest więc politycznie zunifi kowany – natomiast 

kultury, które wchodzą w jego skład, pokrywają się z obszarem odniesień in-

tertekstualnych Tolkiena. Podobnie jak w prozie oksfordczyka, ojczyzna bo-

haterów jest zatem zbudowana z elementów składowych kultury Wysp Brytyj-

skich – łącznie z żywiołem celtyckim, reprezentowanym przez zmuszonych do 

ukrycia się, lecz wciąż obecnych Sithów, rozdzielonych – zgodnie z pradawną 

brytyjską tradycją – na dwór światła i ciemności41. Za granicami nakreślonego 

przez Tolkiena obszaru kanonicznych odniesień istnieje jednak świat o ko-

notacjach Howardowskich: egzotyczne, niebezpieczne dżungle, szerokie stepy 

i południowy splendor, stanowiące zwyczajne tło przygodowych opowieści 

o walecznym Cymeryjczyku.

Pamięć, Smutek i Cierń wydaje się zatem rozważać, który z nurtów skła-

dających się na tradycję współczesnej powieści miecza i czarów bierze – bądź 

41 Obecne w mitologii i folklorze celtów elfy (faerie) zamieszkują ukryte siedziby zwane 

Sidhe i dzielą się na szlachetnych Seelie oraz okrutnych Unseelie. Zob.: M. Heaney, Za dziewiątą 

falą…, op. cit.; J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987.
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powinien wziąć – górę w zmaganiach o kształt gatunku. W tym celu kontra-

stuje nawiązujące do nich wątki, wodząc za nos przyzwyczajonego do kon-

wencjonalnych rozwiązań czytelnika właśnie dlatego, że historii wywiedzionej 

z jednej konwencji przypisuje rozwiązanie zgodne z drugą. Stąd Nieprzyjaciel, 

ukryty i niedostępny na podobieństwo Saurona, działa za pośrednictwem zde-

prawowanego kapłana rodem z Howarda, wojna o sukcesję okazuje się walką 

ze złem, przystojny książę zza południowej granicy ujawnia się jako tyran i sek-

sualny dewiant, a przemierzającym duszną dżunglę bohaterom grożą ogrom-

ne pająki, podobne do tych, które schwytały kompanię Th orina. Destrukcji 

heroicznego wizerunku dawnych bohaterów, dokonywanemu w celu sprowa-

dzenia ich do estetyki przygodowej, towarzyszy heroiczna scena faktycznego 

zwycięstwa nad smokiem, którego pokonuje Simon, jednocześnie zdobywając 

magiczny miecz i zwycięsko wychodząc z próby, podczas której zawiódł John 

Prezbiter. W ukrytej siedzibie Sithów, która pod względem estetyki wydaje się 

nawiązywać do Lothlórien, panuje nie spokój i harmonia, lecz nastrój apatii, 

wyobcowania i pewnego okrucieństwa, podkreś lonego przez dyskretne nawią-

zania do kultury samurajskiej – a więc przestrzeni wyznaczającej w kanonie 

gatunku granice cywilizacyjnej obcości. Rozwiązanie fabuły przynosi kulmi-

nację konfrontacji tego rodzaju: do Hayholt wyrusza z jednej strony błądzący 

w ciemnościach, samotny i przestraszony Simon, z drugiej orężni bohaterowie, 

gotowi przemocą obalić króla Eliasa. Od powodzenia jednej z tych grup wy-

daje się zależeć, czy trylogia pozostanie w obszarze głównego nurtu, przynaj-

mniej deklaratywnie związanego z tradycją Tolkiena, czy też weźmie stronę 

konwencji wywiedzionej z prozy Howarda.

W autorskim świecie, stanowiącym tło powieści, wyznaje się powszech-

nie wiarę jednoznacznie nawiązującą do estetyki chrześcijańskiej i nie jest to 

bynajmniej wybór przypadkowy. Obok konieczności destrukcji legendy cykl 

analizuje bowiem wątek poświęcenia, niezbędnego do odkupienia cudzej 

przewiny. Na tym właśnie polega historyczna rola podkuchennego Simona: 

wbrew konwencji nie pokona on Inelukiego podczas tytanicznego, orężnego 

starcia, nie zyska też potrzebnych do tego magicznych oraz militarnych moż-

liwości. Usiłując wypełnić misję, wywiedzioną z błędnych notatek Morgene-

sa, poniesie jednak okrutną śmierć i zostanie przywrócony do życia. Pomimo 

cierpień dochowa wierności swoim kompanom, nie przeklnie też oprawców, 

przeobrażając tym samym swoją mękę w negatyw ofi ary Inelukiego, który nie-

gdyś poległ za swoich poddanych, próbując zniszczyć najeźdźców. Oczywiście, 

to nie wystarczy, by rozproszyć złe moce – potrzeba jeszcze, aby królewska 

córka podniosła rękę na swojego ojca, dokonując tego samego mitoburczego 

zamachu, który staje się udziałem wszystkich bohaterów cierpiących za błę-

dy swoich poprzedników – by jednak upiór Króla Burz zaznał wreszcie spo-

koju, spadkobierca niegdysiejszych najeźdźców odkupić musi – niewinnie 
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i nieświadomie – grzech swoich antenatów, składając ofi arę życia w tym sa-

mym miejscu, w którym lała się niegdyś krew Sithów. Tylko w ten sposób może 

przywrócić światu utraconą niewinność i zgodnie z gatunkowym wymogiem 

restytuować wiek złoty, którego znakiem jest odrzucenie Smoczego Tronu, 

symbolu kłamstwa legitymizującego poprzednią władzę. 

Powrót do pierwotnego ładu podkreś lony jest przez odwrócenie porząd-

ku językowej ewolucji: objąwszy władzę, Simon odchodzi od współczesnego 

imienia, które nosili również uzurpatorzy: John i jego syn Elias, i przyjmuje 

miano w pisowni staroangielskiej, Seoman. Wybór ten ma szczególne znacze-

nie i nie tylko podkreś la dostojeństwo nowej funkcji bohatera oraz etykietuje 

powrót utraconej harmonii, cofnięcie biegu czasu – wskazuje też na wagę po-

wrotu do etosu Tolkiena, który ze staroangielskiego czynił wszak punkt wyj-

ścia dla swoich literac kich poszukiwań. W ten sposób podkuchenny Simon 

staje się Eärendilem – a tradycja Władcy Pierścieni przeważa nad koncepcją 

przygodowo-barbarzyńską.

4.9

Przywiązanie centralnego nurtu powieści fantasy do schematów wywiedzio-

nych z tekstów Tolkiena, w szczególności z Władcy Pierścieni, wydaje się do-

syć powierzchowne, zważywszy, że większość tekstów, jak wskazałem wyżej, 

odchodzi od nich w kolejnych istotnych kwestiach. Z drugiej jednak strony 

zastanawia żywotność fabularnego schematu oraz średniowiecznej estetyki, 

które spośród wszystkich aspektów Tolkienowskiej trylogii poddawane są 

w tekstach epigońskich stosunkowo najmniejszym modyfi kacjom. Ciekawość 

budzi również deklaratywne przywiązanie do spuścizny znakomitego Anglika, 

podkreś lane zarówno w warstwie odniesień, dzięki stosowaniu łatwo identy-

fi kowalnych zapożyczeń (elementów, których obecność w Mieczu Shannary 

sprowokowała przypięcie Brooksowi łatki plagiatora), jak i literalnie, niewiele 

bowiem sag obywa się bez obowiązkowego odniesienia do Władcy Pierścieni 

wśród pochlebnych opinii zamieszczonych na ostatniej stronie okładki. Intry-

guje wreszcie nagminne powtarzanie zabiegów uprawdopodobniających Tol-

kiena: obudowywanie tekstów glosami i dodatkami oraz obfi te wewnętrzne 

cytowanie: fi kcyjny świat pradawnych tekstów i dokumentów, których częste 

przytaczanie zakłóca niejednokrotnie płynność narracji.

Powielanie Tolkienowskiego modelu fabuły, czyli uzależnienia losów za-

grożonego przez Czarnego Pana świata od rezultatów podróży prostaczka-wy-

brańca, zaskakuje o tyle, że kolejni autorzy podejmują karkołomne wysiłki, by 

unieważnić aksjologiczny oraz tradycyjny powód tego rodzaju wędrowania. 
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Pierwszy pada zwykle pod ciosami wymogów zachowania poetyki realistycz-

nej, która nie dopuszcza fi gury zła ucieleśnionego, pozbawionego jedno-

cześnie wiarygodnej psychologicznie motywacji. Etyczny obiektywizm, cha-

rakterystyczny nie tylko dla Tolkiena, ale i kulturowego zaplecza jego dzieła, 

zakłócony zostaje problemem subiektywnej perspektywy, wprowadzonej dla 

zwiększenia wiarygodności narracji. Nieprzyjaciel staje się nie tyle źródłem 

moralnego upadku, ile nosicielem fałszywych bądź niemożliwych do przyjęcia 

poglądów, a więc odpowiednikiem nie Tolkienowskiego Saurona, lecz Saru-

mana, znieprawionego czarodzieja. We Władcy Pierścieni Saruman jest jednak 

wyłącznie objawem, nie przyczyną zła, a jego upadek to wynik początkowo 

nieświadomego podporządkowania woli właściwego Nieprzyjaciela. Za ło-

trami większości sag głównego nurtu nie stoi wyższa instancja; ich moralne 

nacechowanie jest nie tyle elementem konfl iktu etycznego, ile sprzeczności in-

teresów, a ocena, której podlega, zostaje wyjęta poza ramy fi kcyjnego świata: 

niegodziwość Nieprzyjaciela czytelnik ocenia na podstawie własnych, poza-

literac kich kryteriów etycznych.

Ze względu na to łatwo zakwestionować sensowność powielania fabuły 

opar tej na modelu poszukiwań. O ile we Władcy Pierścieni pobrzmiewa echo 

biblijnej koncepcji ostatniego sprawiedliwego, pojedynczego człowieka, które-

go sprzeciw wobec zła może przeważyć szalę losów świata, o tyle brak sankcji 

etycznej anuluje konieczność zwyciężania Nieprzyjaciela za pomocą dobra. 

Z okazji tej fabuły sag fantasy korzystają zwykle skwapliwie, widząc w niej 

możliwość wzbogacenia modelu o komponent przygodowy, w którym bohater 

gromi przeciwników i wychodzi cało z opresji, nie przejmując się nadmiernie 

konsekwencjami swoich działań. Gdy zatem dla bohaterów Władcy Pierścieni 

wojna jest smutną, choć nieuniknioną koniecznością, Eddingsowski Garion 

kształci się na pogromcę boga Toraka, z upodobaniem ścinając przy tym gło-

wy jego poddanych – walka jest dlań przede wszystkim okazją do popisania 

się wzrastającymi umiejętnościami. Problem rozwoju wydaje się zresztą szcze-

gólnie frapujący, o ile bowiem Władca Pierścieni faktycznie podejmuje kwe-

stię emocjonalnego dojrzewania do podjęcia obowiązków oraz dziejowej roli, 

o tyle nie czyni bohaterami dzieci i nie utożsamia podróży bohatera z inicja-

cją czy dorastaniem. Epigoni eksponują natomiast ten wątek ze szczególnym 

upodobaniem: niewinność Wybrańca jest tożsama z młodością, a konfrontacji 

z Nieprzyjacielem towarzyszy akt wejścia w dorosłość, zwykle reprezentowany 

przez umiejętność pogodzenia się z samym sobą oraz moment inicjacji seksu-

alnej. Utożsamienie wędrówki z dorastaniem wydaje się dalekim spadkobiercą 

koncepcji podróży romantycznej, wzbogaconej może o komponent Bohatera 

o tysiącu twarzy, przyswojony literaturze fantasy – wraz z fi lozofi ą Junga – 

przez Czarnoksiężnika z Archipelagu.
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Poza granicami fantasy lokuje się natomiast kolejna powieść, której główny 

nurt magii i miecza wydaje się zawdzięczać przeobrażenia fabularnego mo-

delu: Diuna Franka Herberta. Tę zakrojoną na szeroką skalę epopeję science 

fi ction otwiera historia Wybrańca, posiadacza wyjątkowych mocy parapsy-

chicznych, będącego produktem realizowanego przez niezliczone pokolenia 

programu eugenicznego. Paul Atryda jest zatem ofi arą okoliczności, którego 

dziejową rolę zaprogramowano przed wieloma wiekami, i nie może swojego 

dziedzictwa odrzucić ani zaprzepaścić. Skazany na wielkość, zaznaje przygód 

przedwcześnie – jego ród zostaje wymordowany, a sam Paul ukrywa się wśród 

pustynnych plemion, kształcąc się i czekając na okazję pomszczenia rodzi-

ny, zniszczenia niegodziwego Imperatora, który na jej zagładę pozwolił, oraz 

wypełnienia prastarego proroctwa pustynnych Fremenów i przywrócenia ich 

światu wody. Oczywiście, fabuła Diuny nie realizuje modelu właściwego dla 

fantasy: inspiruje się raczej mitami założycielskimi europejskich rodów, kro-

nikami Szekspira i, być może najmocniej, Starym Testamentem, by poddać 

krytycznej analizie problem nadczłowieczeństwa, związanego z posiadaniem 

niezbywalnych, fantastycznych mocy. Sam Paul zaczyna jako mściciel rodu, 

wychowany wśród obcych i korzystający z ich pomocy, by obalić nieprzyjaciół 

– lokuje się zatem w pobliżu Makdufa, Sygurda Wölsunga, Mojżesza czy księ-

cia Yoshitsune – przeobraża się jednak w wojowniczego proroka, prowadzący 

świętą wojnę analogon Mahometa i Jozuego, destruktorów starego porządku 

i fundatorów nowego.

Diunę i Władcę Pierścieni łączy przynajmniej tak dużo, jak dzieli. Obydwie 

powieści trafi ły w ręce amerykańskich czytelników w tym samym momencie 

i zdobyły równie duże grono zagorzałych wielbicieli, choć tekst Herberta, jako 

przedstawiciel gatunku mocniej wówczas osadzonego w masowej świadomo-

ści, szybciej doczekał się powszechnego uznania. Obie powieści podejmują 

i mocno eksponują problematykę ekologiczną, która u Herberta przejawia 

się ogromnym ładunkiem troski o zmiany klimatyczne, u Tolkiena natomiast 

bardzo osobistą miłością do drzew. Obydwie korzystają też obfi cie z tradycji 

epickiej, choć Herbert znacznie mocniej ją akcentuje (nazywając choćby ród, 

z którego wywodzą się główni bohaterowie, Atrydami, czytelnie odwołując 

się do Iliady), powołują do istnienia fantastyczne światy, z dużą wnikliwoś-

cią i pietyzmem rekonstruują panujące w nich warunki i zaznaczają problemy 

językowe – Diuna zawiera słownik nazw określających zjawiska powszechne 

w dalekiej przyszłości, a nieznane współcześnie. Teksty dzieli natomiast prze-

strzeń odniesień międzytekstowych – gdy Tolkien sięga do kolejnych warstw 

tradycji ojczystej Anglii, Herbert korzysta raczej z tradycji śródziemnomor-

skiej oraz arabskiej – i problematyka. Jeśli bowiem Anglik jest zafrapowany 

kwestiami etycznymi oraz interakcją tradycji i współczesności, Amerykanin 

zajmuje się zagadnieniami interferencji między religią a polityką, analizując 
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je z perspektywy politycznej właśnie, i głosi dość radykalny behawioryzm, 

ściśle łącząc właściwości charakterologiczne oraz fi zyczne człowieka ze śro-

dowiskiem, które go ukształtowało. Zbliża się zatem zarówno na poziomie 

odniesień, jak i konstatacji polityczno-historycznych do tez Howarda: świat 

Ery Hyboryjskiej, choć na zdecydowanie mniejszą skalę, również poddany był 

prawom darwinizmu i piętnował religię oraz wynikłą z niej etykę jako niebez-

pieczne narzędzia kontroli nad masami ludzkimi.

Lektura Diuny, nawet tak pobieżna jak powyższa, pozwala dostrzec w tej 

powieści ważne źródło motywów, używanych do przeobrażenia trudnych do 

przyjęcia koncepcji Tolkiena na obszarze głównego nurtu miecza i czarów. 

Wydaje się przede wszystkim częściowo odpowiedzialna za racjonalistyczne 

objaśnienia motywów fantastycznych oraz sposób prezentacji zależności w ob-

rębie przedstawionego świata, podszyty dyskursem sensacyjno-politycznym. 

Utrwaliła też obecną u Howarda problematykę relacji między warunkami 

życia a właściwościami człowieka, która – przeniesiona na grunt Tolkienow-

ski – zaowocowała groteskowymi objaśnieniami pochodzenia fantastycznych 

ras i uwiarygodniła technikę budowania świata przedstawionego z radykalnie 

rozbieżnych nawiązań kulturowych, zapewniając tego rodzaju konglomeratom 

racjonalne wytłumaczenie w postaci różnic środowiskowych. Wydaje się też 

źródłem nieznaczącego, ale uporczywie powracającego motywu tajemniczego 

dziecka, które dysponuje zaskakującymi mocami i wiedzą – jego prototypem 

jest Alia, siostra Paula Atrydy, już w łonie matki poddana działaniu narkotycz-

nej Przyprawy42.

Diuna dostarcza ponadto literaturze fantasy ulubionego bohatera: chłop-

ca o szczególnych zdolnościach, od pacholęctwa przebywającego pod opieką 

mędrców odpowiedzialnych za jego wychowanie, który na skutek działania 

złowrogich sił Nieprzyjaciela musi podjąć swoją misję przedwcześnie. Tak 

ukształtowany protagonista wydaje się szczególnie dobrze dopasowany do 

wymogów gatunku: posiada właściwą dla swojego wieku naiwność, poznaje 

więc świat wraz z czytelnikiem, może wypełnić romantyczno-monomityczny 

topos dojrzewania symbolizowanego przez podróż, a także – co nie jest bez 

znaczenia dla gatunku literatury popularnej – posiada właściwości, z którymi 

łatwo utożsamia się docelowy, nastoletni czytelnik. Modelowy bohater wydaje 

się zatem amalgamatem aż trzech postaci: Froda w jego misji poszukiwaw-

czej, Artura w recepcji T.H. White’a, jako nieświadomego dziedzica, oraz Paula 

Atrydy – poprzez nadczłowieczeństwo, którego nie może się wyrzec.

Zastosowanie kategorii politycznych do opisu sytuacji fabularnej oraz re-

zygnacja z optyki chrześcijańskiej, będącej źródłem zarówno wizji historii jako 

42 Tajemnicze dziecko pojawia się we wszystkich czterech cyklach Eddingsa, w Pamięci, 

Smutku i Cierniu Williamsa czy cyklu Skrytobójca Robin Hobb. 
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zmagań dobra ze złem, jak i koncepcji dobrowolnego ofi arowania, unieważni-

ły jednak konsekwentnie przecież przez kolejne teksty przyswajany model fa-

buły Władcy Pierścieni. By ponownie go usensownić za pomocą instancji nad-

rzędnej wobec toczącego się konfl iktu oraz usprawiedliwić uzależnienie losów 

świata od działania Wybrańca, literatura magii i miecza przyswoić musiała 

motyw przeznaczenia, niezależnej od poczynań postaci siły, która uzgadnia 

działanie wszystkich obecnych w świecie mocy z głównym wątkiem. Zabieg 

ten pozwolił zachować perspektywę, którą Władcy Pierścieni nadawała kato-

licka etyka, jednocześnie rezygnując z mocnych deklaracji moralnych. Oca-

lona została zatem historia jako siła jednorodna i jednoznaczna, posiadająca 

cel oraz sens, który wnikliwy obserwator może uchwycić. Pomimo rozmycia 

moralności na poziomie działań bohaterów, makrostruktura narracji nie po-

zostawia żadnych wątpliwości i nie pozwala przyjąć innej interpretacyjnej op-

tyki: los świata sprowadza się do zmagań Wybrańca z Nieprzyjacielem i nikt, 

nawet słudzy tego ostatniego, nie postrzega go w innych kategoriach. Również 

najdalej pod tym względem idący cykl Pamięć, Smutek i Cierń nie przemyca 

wątpliwości względem legitymizacji działań Króla Burz: Ineluki ma powód do 

nienawiści, nie zapewnia mu to jednak moralnego mandatu, by mścić się ok-

rutnie na niewinnych potomkach swoich krzywdzicieli. Choć psychologicznie 

prawdopodobny43, pozostaje niegodziwcem, wypaczonym przez obsesję znisz-

czenia ciemięzców swojego ludu.

Istotne znaczenie zyskał przy tym wątek inicjacji protagonisty w tajem-

nicę świata. Na pierwszy rzut oka struktura jego prezentacji wiernie podąża 

szlakiem wyznaczonym przez Tolkiena: oto nasz młodzian jest informowany 

o zapomnianym zagrożeniu, a czytelnik zapoznaje się przy okazji z zagmatwa-

ną, więc wiarygodną, historią zmyślonego uniwersum. Warto zwrócić jednak 

uwagę, że w fabule modelowej tego typu anagnorisis odsuwana jest w czasie, 

rozczłonkowana i dostępna dla nielicznych – tymczasem mieszkańcy Śród-

ziemia wydają się doskonale świadomi istnienia oraz roli Saurona, mylą się 

tylko w ocenie jego statusu oraz aktywności. Jedynie beztroscy hobbici muszą 

się dowiedzieć, z czym przyjdzie im się mierzyć. Rada u Elronda, zamykająca 

długą ekspozycję i otwierająca właściwą akcję trylogii, formułuje historię kon-

fl iktu jednoznacznie i ostatecznie – od tego, co na niej powiedziano, nie ma 

odstępstwa. Tymczasem epigońskie sagi proponują sytuację, w której zło zo-

stało zapomniane lub zracjonalizowane (co jest zgodne z modelem Howarda-

-Lovecraft a, opierającym fabułę na motywie interwencji groźnej, zapomnianej 

43 Jest to oczywiście prawdopodobieństwo realizujące się na poziomie popularnej recepcji 

zwulgaryzowanego freudyzmu: oto człowiek, któremu wyrządzono krzywdę, chce pomścić ją 

na całym bożym świecie i w zemście się zatraca. To jednak wystarczy, by popularny czytelnik 

uznał Inelukiego za nieprzyjaciela o większej wiarygodności niż zrodzony z bezinteresownego 

zła Sauron.
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przeszłości), zwykli ludzie nie mają o nim pojęcia, a mędrcy mylą się w oce-

nach. 

Również rola Wybrańca odsłonięta zostaje dość późno, choć bystry czytel-

nik rozpoznaje zawsze w niezdarnym chłopaku nowe wcielenie protobohatera 

– jeden Miecz Shanarry zaczyna się od objawienia Wybranemu jego historycz-

nej i fabularnej roli. Powszechniejszy jest model, w którym bohater stopniowo 

odkrywa prawdę o samym sobie, nierzadko na skutek serii nieplanowanych, 

acz sterowanych przez moc przeznaczenia prób, zapewniających mu kolejne 

wtajemniczenia. Zanim podkuchenny Simon dowie się, że jego rolą jest od-

kupić winy Inelukiego oraz Prestera Johna i zająć tron, zwiedzi połowę świata, 

doświadczy serii wizji oraz wizyt zmarłych. By Garion przeobraził się w Bel-

gariona, dysponenta magicznych mocy, musi zapłonąć niepowstrzymanym 

gniewem, uwalniającym jego potencjał. Podobnie śmiertelnie groźna próba – 

poprzedzona, a jakże, zespołem widzeń mistycznych – pozwoli zidentyfi kować 

Smoka Odrodzonego.

Motyw taki wydaje się konsekwencją modelu bohatera i zgadza się z losami 

jego pierwowzoru, jeżeli za takowy uznamy Paula Atrydę: on również powoli 

poznaje swoje możliwości i dopiero śmiertelne zagrożenie czyni zeń mesjasza. 

Stopniowe wchodzenie w społeczną rolę jest, rzecz jasna, charakterystyczne 

dla Bildungsroman w ogóle, choć w tym wypadku łączy się z dorastaniem do 

poziomu heroicznego, wedle przepisu podanego przez Tolkiena. Wydaje się 

jednak, że motyw ten, podobnie jak przeobrażenie obrazu zła, ma też inne 

przyczyny i sferę odniesień. Jeżeli bowiem przyjąć, że struktura świata bardziej 

odpowiada pomysłom Lovecraft a niż Tolkiena, należy przypomnieć, iż charak-

terystyczna koncepcja prehistorii, składająca się na korpus znany jako „mity 

Cthulhu”, jest w gruncie rzeczy parodią koncepcji teozofi cznych – dobroczyńcy 

z gwiazd zmieniają się po prostu w mackowate, pozostające poza kategoriami 

moralnymi potwory. Główny nurt fantasy uzupełnia przy tym motyw pradaw-

nego zła o koncepcję pradawnego dobra, zazwyczaj bowiem Nieprzyjacielo-

wi partneruje nieobecny bądź bezczynny Dobroczyńca: Stwórca, bóg Aldur, 

czy druid Bremen, dobroczynny odpowiednik niegodziwego lorda Warlocka 

i twórca miecza Shannary44. Gdy wizję tę uzupełnić o problematykę inicjacji 

i tajemnicy – fabułę, w której prawda o naturze świata pozostaje dostępna dla 

nielicznego grona wtajemniczonych, przy okazji dysponentów czarodziejskich 

mocy (jak bractwo Aes Sedai, zakon druidów czy uczniowie boga Aldura), jas-

ne staje się, że istotne odejście od chrześcijańskiego wymiaru tekstu Tolkiena, 

44 Tego rodzaju motyw oczywiście u Tolkiena nie występuje. Wprawdzie zło ma przeciwwagę 

w postaci Valarów, jednak ani Morgoth, ani – tym bardziej – Sauron nie są „negatywami 

stwórcy” i w Tolkienowskiej hierarchii bytów zajmują znacznie niższą pozycję: Morgoth jest 

odpowiednikiem Lucyfera, upadłym aniołem –Valarem, a Sauron jego sługą, na drabinie bytów 

zajmującym tę samą pozycję co Gandalf.
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deklaratywnie motywowane wymuszoną przez postulat zachowania poetyki 

realistycznej racjonalizacją świata przedstawionego, jest w gruncie rzeczy osu-

nięciem się w nie zawsze uświadomiony popgnostycyzm.

To z nim również wiązać należy koncentrację na fi zycznym wymiarze rze-

czywistości oraz odwrócenie uwagi od problematyki śmierci (która w sadze 

fantasy jest wyłącznie rezultatem porażki w walce) i koncepcję zatrzymania 

czasu w wiekuistym, szczęśliwym „teraz”. Jest to przecież rezultat uwolnienia 

świata od wpływów niegodziwego demiurga – zgodnie ze współczesnym świa-

topoglądem owocuje ono zbawieniem doczesnym, realizowanym w świecie 

materii, a nie uwolnieniem od uciążliwego balastu cielesności45. Stawką sagi 

jest zatem osiągnięcie nieśmiertelności – nie jest to jednak nieśmiertelność 

symboliczno-metafi zyczna, która stała się udziałem bohaterów Władcy Pier-

ścieni, lecz fi zyczno-fabularna, realizująca się w naiwnej możliwości produko-

wania w nieskończoność tekstów prezentujących dalsze losy tych samych bo-

haterów, egzystujących w tej samej, uwolnionej niegdyś od zagrożenia, a dziś 

ponownie narażonej na interwencję zła rzeczywistości.

Inicjacyjna podroż Wybrańca zachowuje mediewalną estetykę i związki 

z romansowym toposem poszukiwania Graala – w przeciwieństwie do Wład-

cy Pierścieni nie odwraca jednak porządku wyprawy i wymaga odnalezienia, 

a nie odrzucenia cudownego przedmiotu. By go odszukać, Wybrany musi 

przy tym odbyć stosowne wtajemniczenia, które pozwolą mu rozwikłać za-

gadkę zaginionego obiektu i uzyskać nad nim panowanie. Fabuła opowieści 

o Graa lu nie pełni więc roli dalekiego odniesienia, z którego autor zapośred-

nicza głównie lekcję moralną: jej struktura zostaje zachowana zarówno w par-

tiach początkowych, gdy bohater musi się przeobrazić z prostaczka w rycerza, 

jak i na poziomie rozwiązania: aby uzyskać przedmiot, a tym samym środki 

do zniszczenia zła, Wybraniec musi dotrzeć w stosowne, ukryte miejsce, tam 

zmierzyć się z tajemnicą – która jest odpowiednikiem konieczności zadania 

odpowiedniego pytania w przytomności Króla Rybaka – a w efekcie prócz po-

żądanego obiektu zyskuje władzę, często nad miejscem jego ukrycia (Garion 

zostaje królem Rivy, Simon – władcą Hayholt, a Rand zdobywa rozgłos jako 

Smok. Władcą zostaje nawet rycerz Sparhawk). Choć natura przedmiotu, któ-

ry zwykle jest uwięzionym w jakiś sposób mieczem, nakazywałaby zatem wi-

dzieć w Wybrańcu Artura, sama struktura poszukiwań uzupełnia interteksty 

o postać Percevala, dziedzica-prostaczka i znalazcy Graala.

Tego rodzaju związek uwypukla dodatkowo gnostycyzujący wydźwięk mo-

delowej sagi: jeżeli bowiem Frodo Baggins odbywa wędrówkę Galahada z ro-

mansu cysterskiego, wraz z progresją fabuły zdobywając się na świętość, która 

45 Przekonująco pisze na ten temat Wiktor Stoczkowski. Zob. idem, Ludzie, bogowie 

i przybysze z kosmosu, op. cit.
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izoluje go od świata i zapewnia wniebowstąpienie, Wybraniec z głównego nur-

tu fantasy zgłębia kolejne wtajemniczenia, często magiczne, i tuła się, póki nie 

osiągnie doczesnej jakości wymaganej przez jego misję – wówczas nie tylko 

sięga po swoje dziedzictwo, ale też staje się centralną fi gurą bractwa strażni-

ków poprawnego przebiegu historii. Lokuje go to w pobliżu innej, specyfi cznej 

realizacji legendy Graala – Parzivala Wolframa von Eschenbacha, pierwszego 

tekstu powołującego tajemny zakon strzegący tajemnicy świętego przedmiotu 

(w tym wypadku mającego postać niebiańskiego kamienia), na czele które-

go staje młody rycerz, gdy osiągnie już stosowną moralną jakość. Podobnie 

jak Galahad, Parzival zostaje wyłączony z obrębu świata, nie odchodzi jednak 

z niego defi nitywnie: wspina się tylko na nowy poziom doczesnego bytowania, 

wśród najzacniejszych z zacnych, i kryje na tajemniczej górze Monsalvat, skąd 

sprawuje duchową opiekę nad rzeczywistością, ciesząc się przy okazji dostat-

kiem i obecnością bliskich. Analogicznie toczą się losy Wybrańca: spełniwszy 

swoje zadanie, zostaje władcą pępka świata, gdzie cieszy się szczęściem rodzin-

nym i spokojem w otoczeniu swej drużyny. Kwestia niemożności powrotu do 

domu zostaje odrzucona, ponieważ bohater nie wyrusza z miejsca swojego 

zakorzenienia, lecz w toku akcji je odnajduje. Po usunięciu pierwiastka zła do-

skonały staje się nie tylko świat, lecz i przestrzeń osobista zwycięskiego herosa.

Z problematyką wtajemniczenia wiąże się też często obraz elementu fan-

tastycznego: zracjonalizowana magia głównego nurtu fantasy pełni rolę para-

naukową lub ezoteryczną – w obu jednak przypadkach dostępna jest wyłącznie 

dla wybranych, w określonych kontekstach i na jasnych zasadach. Uwolniona 

zostaje również od obciążenia etycznego i staje się siłą przyrody nieobciążo-

ną moralnie, dopóki człowiek nie użyje jej w złym lub dobrym celu (i nawet 

wówczas pozostaje zwykle wolna od nacechowania: to nie narzędzie, lecz 

działania użytkownika są dobre lub złe). Odchodzi zatem zarówno od Władcy 

Pierścieni, gdzie element fantastyczny był naturalną częścią struktury świata, 

rodzajem wyższej, niedostępnej zwykłym ludziom doskonałości (lub symbo-

lem ostatecznego upadku, skazą najwyższego zła), jak i od koncepcji Howar-

da, proponującej niemal wyłącznie fantastykę zakorzenioną w tradycji grozy, 

a więc stanowiącą złowrogą ingerencję w porządek rzeczywistości. Poznawa-

nie magii oraz kontakt z fantastycznymi istotami stają się za to elementem du-

chowego kształcenia Wybrańca, zapewniając mu dostęp do nadnaturalnych sił 

rządzących światem, o istnieniu których wiedzą tylko nieliczni, a kontrolować 

potrafi  ścisła elita.

Ów gnostycko-parapsychologiczny wizerunek elementu fantastycznego 

prowadzi jednocześnie do redukcji jego natężenia – skoro bowiem kontakt 

z nim utrzymują wyłącznie wybrani, dla znakomitej części świata pozosta-

je już to tajemnicą, już to legendą. Jeżeli zatem Śródziemie pełne jest zadzi-

wiających cudów, jego kolejne wcielenia są w tym względzie coraz uboższe 
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i coraz większy nacisk kładą na prezentację przedindustrialnego społeczeń-

stwa, o którego wyjątkowości przesądza przede wszystkim opis utrzymany 

w poetyce kulturoznawczej. O ile zatem w Shannarze element fantastyczny 

jest mocno wyeksponowany i wyzyskany, w cyklach Eddingsa (zwłaszcza 

w Elenium i Tamuli) stanowi prawie wyłącznie domenę bohaterów, w dodatku 

nieczęsto wykorzystywaną, to w obfi cie czerpiącym z wątków Williamsa cy-

klu Robin Hobb Skrytobójca fantastyka pełni rolę marginalną i właściwie jest 

tożsama z parapsychologią (talenty magiczne polegają bowiem na umiejętno-

ści przesyłania myśli, która w fantastyce naukowej i dyskursie ezoterycznym 

nazywałaby się telepatią) – a w powstającym od roku 1996 cyklu Pieśń Lodu 

i Ognia George’a R.R. Martina nie występuje prawie wcale. Zachowany zostaje 

natomiast konsekwentnie motyw osadzania akcji w zmyślonej rzeczywistości, 

oferującej alternatywną wobec autentycznej geografi ę i historię, choć skon-

struowanej z nawiązań do historycznych kultur i cywilizacji.

Często komentowane podobieństwo tekstów Tolkienowskich epigonów 

do Władcy Pierścieni jest więc w gruncie rzeczy powierzchowne: przeobra-

żeniu ulega bowiem zarówno Tolkienowska aksjologia, jak i model bohatera 

oraz fabuły, która zachowuje wprawdzie elementarną zbieżność z tokiem akcji 

trylogii, przemieszcza jednak akcenty, co owocuje innym potencjałem inter-

pretacyjnym. Modyfi kacje te dają się stosunkowo łatwo objaśnić: zastąpienie 

perspektywy chrześcijańskiej gnostycką jest zgodne z kierunkiem rozwoju 

kultury popularnej w ogóle, racjonalizacja fantastyki wynika z konieczności 

zachowania poetyki mimetycznej, wymaganej od powieści popularnej, mo-

dyfi kacja modelu fabuły jest natomiast konsekwencją dwóch poprzednich. 

Znacznie bardziej instruktywne wydaje się zatem odwrócenie problemu: fra-

puje nie tyle to, co w modelu Tolkienowskim ulega przeobrażeniu, ile elemen-

ty konsekwentnie zachowywane: wątek uzależnienia zwycięstwa nad złem od 

wyprawy pojedynczego bohatera, problem siły unifi kującej i nadającej jedno-

lite znaczenie historii, technika konstruowania zmyślonego świata z nawiązań 

literac kich i kulturowych (słusznie oskarżana przez Blooma o sprzeniewierze-

nie się potencjałowi, który oferuje) oraz średniowieczna estetyka, która zwy-

ciężyła antyczny kostium wczesnej powieści miecza i czarów.

Władca Pierścieni lokuje czytelnika w linii historii, wyznaczanej przez wy-

darzenia rozgrywające się w obrębie Śródziemia, posługując się dwiema tech-

nikami: deklaracją autentyczności prezentowanego materiału (rzekomej Czer-

wonej Księgi Marchii Zachodniej) oraz skojarzeniem tradycyjnego, literac kiego 

wizerunku Anglika z charakterem hobbitów. Analogicznie postępuje Howard, 

kreując fi kcyjną erę czytelnych nawiązań i wyprowadzając genealogię auten-

tycznych ludów od ich fi kcyjnych odpowiedników (która niekiedy ma charak-

ter etymologiczny: kultura Ery Hyboryjskiej nosi archaiczną nazwę swojego 

autentycznego odpowiednika). Główny nurt gatunku wydaje się posługiwać 
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podobną techniką, wykorzystując konglomerat czytelnych, zwykle europocen-

trycznych nawiązań: tworzy w ten sposób rzeczywistość odrębną wprawdzie, 

ale przyjemnie familiarną, w której czytelnik może poruszać się bez przewod-

nika, a okazjonalne wytwory autorskiej wyobraźni mogą być szczegółowo ob-

jaśniane bez obciążania narracji dygresjami (których nadmiar zarzucał Brooks 

Tolkienowi). Jednocześnie czytelnik identyfi kuje się z mieszkańcami owego 

świata, znajdującego się teoretycznie „gdzie indziej”, w gruncie jednak rzeczy 

„niegdyś”, gdyż zaludniają go osoby o współczesnej mentalności, jednoznacz-

nie identyfi kowane jako „prawdopodobne”. Autonomiczność realiów pozwala 

wziąć w nawias historyzm, uwalnia od konieczności historycznej analizy kul-

tury i sytuacji społeczno-politycznej, pozwala jednak zaangażować współczes-

nego czytelnika emocjonalnie i intelektualnie. Wybór opcji średniowiecznej 

wydaje się przede wszystkim związany z romantycznym obrazem tej epoki, 

a więc jednocześnie zakonserwowanym w romansie rycerskim i jego współ-

czesnych realizacjach (nie bez przyczyny tak często umieszcza się obok siebie 

dwudziestowieczne powieści magii i miecza oraz arturiańskie) oraz podda-

nym romantycznej reinterpretacji. Jest to zatem estetyka związana z tajemnicą, 

epoka ruin, namiętności i fantastyki – taka, jaką chcieli w niej widzieć roman-

tycy właśnie46. 

Autonomiczność realiów pozwala wprowadzić element fantastyczny – któ-

ry niejednokrotnie wydaje się wyłącznie dekoracyjny, jakby służyć miał do-

bitniejszemu zaakcentowaniu odrębności świata przedstawionego od realiów 

tożsamych z potocznymi – oraz jednorodną wizję historii. Obserwacja Aude-

na poczyniona na potrzeby lektury Władcy Pierścieni wydaje się pozostawać 

w mocy podczas obcowania z całym głównym nurtem gatunku. Mimo rozlicz-

nych zmian nienaruszalna pozostaje bowiem zasada jednoznaczności dziejów, 

niepozostawiająca miejsca na wątpliwości, reinterpretacje czy racje drugiej 

strony konfl iktu. Rzecz wydaje się nawet iść o krok dalej, poprzez wprowadze-

nie siły rządzącej biegiem zdarzeń czyniąc z historii siłę nie tylko sensowną, 

ale i celową: dzieje świata ku czemuś zmierzają, toczą się wedle planu i nie są 

ani sumą mikrohistorii, drobnych, przypadkowych wydarzeń, ani wypadkową 

konfl iktów interesów klasowych czy nawet rezultatem kaprysów jednostek wy-

bitnych. Te grają po prostu swoją rolę, z których najważniejszą jest stanowisko 

Wybrańca. Ten natomiast motyw wprowadza drugi biegun relacji między siłą 

historii a światem – związków między historią a jednostką. Lekcja głównego 

nurtu fantasy wydaje się zatem brzmieć następująco: dzieje świata toczą się

46 Oczywiście, zainteresowanie średniowieczem w drugiej połowie XX wieku nie jest 

wyłącznie domeną literatury fantasy – moda na tę epokę opanowała przecież rozmaite obszary 

kultury popularnej Zachodu – analiza sposobu funkcjonowania toposu średniowiecza w ogóle 

wykracza jednak zdecydowanie poza ramy niniejszej dysertacji. Poprzestać muszę zatem na 

konstatacji, iż moda ta być może przyczyniła się do poczytności gatunku magii i miecza.
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wedle planu, w którym każdy może okazać się wyjątkowy, a perspektywa, 

z której je obserwujemy, jest perspektywą słuszną. 

Sąd tego rodzaju stoi oczywiście w sprzeczności z wizją dziejów zatomizo-

wanych oraz pespektywą ponowoczesną – tu jednak literatura miecza i cza-

rów posługuje się swoim podstawowym wehikułem. Przemieszcza tak rozu-

mianą historię do Krainy Czarów, gdzie umieszcza ją w bezpiecznym nawiasie 

nie tylko fi kcji, ale i fantastyki – stamtąd może z powodzeniem prezentować 

europo centryczną, wysoce deterministyczną, konserwatywną narrację, któ-

rej osadzenie w rzeczywistości identyfi kowanej jako ikoniczna związałoby ją 

z dyskursem kolonialnym, reakcyjnym i – co najważniejsze – totalitarnym. 

Epigoni Tolkiena stają się zatem przede wszystkim kontynuatorami jego świa-

topoglądu, ukształtowanego jeszcze w wieku XIX i poddawanego tak często 

radykalnej wręcz krytyce47. By jednak stwierdzić, czy narracja niosąca tego ro-

dzaju treści jest właściwością całego gatunku, czy też osobliwością nurtu okre-

ślanego często jako „posttolkienowski”, należy przyjrzeć się bliżej pozycjom 

tworzącym drugi biegun, czy może drugą półkulę powieści magii i miecza, 

programowo odżegnującym się od Władcy Pierścieni i poszukującym nowych 

treści, wartości i fabuł dla tej formuły powieściowej.

47 Próbką zarzutów stawianych z perspektywy współczesnych norm poprawności 

ideologicznej jest książka Isabelle Smadji Władca pierścieni albo Kuszenie zła, op. cit.





5. Poszukiwanie

Ged wyciągnął przed siebie ręce, upuszczając laskę, i objął swój cień, 

swoje czarne ja, które jednocześnie sięgnęło ku niemu. Światło i ciem-

ność zetknęły się i połączyły, stając się jednością.

U.K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu

5.1

Główny nurt powieści magii i miecza jest zatem konglomeratem wątków tol-

kienowskich i howardowskich, nawiązujących jawnie do Władcy Pierścieni 

przede wszystkim na poziomie estetyki oraz podstawowych struktur fabu-

larnych (choć te konserwowane są przez gatunek dosyć niekonsekwentnie). 

Z pewnością łączy je nadto z dziełem Tolkiena imponująca objętość oraz 

rozmach tak fabuły, jak prezentacji niezliczonych motywów etnografi cznych, 

uwiarygodniających kreowaną w powieści czasoprzestrzeń. Panorama ga-

tunku nie ogranicza się jednak do pisarstwa epigonów, chociaż zajmują oni 

miejsce centralne i najmocniej wyeksponowane. Funkcjonuje jednak również 

nurt przeciwny, uzależniony od Władcy Pierścieni w takim samym stopniu jak 

trend trylogię tę afi rmujący, lecz lokujący się w pozycji wobec niej konwer-

sacyjnej. Grupa ta jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana, łączy ją jednak 

poszukiwanie innych niż tolkienowskie środków wyrazu oraz treści zachowu-

jących reguły gatunkowe.

Konwersacja z Władcą Pierścieni nie zawsze ma charakter aż tak rewolu-

cyjny, jak ten dominujący w dyskursie krytycznym, uprawianym przez część 

niechętnych oksfordzkiemu pisarzowi autorów. Jego ton wyznaczył sławny 

esej Epic Pooh Michaela Moorcocka1, sformułowany w tonie oskarżycielskim, 

motywowanym niechętną konserwatywnym wartościom ideologią autora. 

Stąd też podstawowy korpus zarzutów dotyczy rzekomej infantylizacji powie-

ści miecza i czarów – gatunku rzekomo rozkwitającego pod piórem twórców, 

1 Zob. s. 170 i 171 niniejszej rozprawy.
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którzy poprzedzali Inklingów, sprowadzonego jednak przez nich do pozio-

mu wiktoriańskiej satyry społecznej, zamaskowanej jako pisarstwo dla dzieci. 

Równie niechętny jest Moorcock poetyce Tolkiena, zarzucając mu wprost sty-

listyczną nieudolność, choć ten postulat trudno zrekapitulować, autor ograni-

cza się bowiem w znacznej mierze do prezentacji obszernych cytatów, rzekomo 

niewymagających komentarza. Wydaje mu się, że proza Władcy Pierścieni jest 

nazbyt liryczna, nie dość dosadna i agresywna, nadto pozbawiona poczucia 

humoru. Główny zarzut dotyczy programowej petryfi kacji możliwości twór-

czych gatunku, swoistego spętania wyobraźni kolejnych autorów (które języ-

kiem uczonym formułował skądinąd H. Bloom) oraz odebrania fantasy mocy 

wyrażania społeczno-politycznego komentarza. W podobnym tonie polemikę 

podejmuje intelektualny spadkobierca Moorcocka, China Miéville, cokolwiek 

naiwnie obarczając Tolkiena osobistą odpowiedzialnością na powołanie pod 

broń armii naśladowców: „Klisze tolkienowskie – elfy, krasnale i magiczne 

pierścienie – rozprzestrzeniły się jak wirusy”2. Krytyka tego rodzaju znajdu-

je jednak pewne usprawiedliwienie, gdy wziąć pod uwagę, że żaden z wyli-

czonych motywów nie jest autorskim pomysłem Tolkiena. W gruncie rzeczy 

zatem dotyczy ona nie tyle powszechności zapożyczania się powieści magii 

i miecza u angielskiego autora, ile stałego związku fantasy z tradycją kultury, 

przejawiającego się przede wszystkim w nadużywaniu techniki kolażu podczas 

kreacji czasoprzestrzeni. I jako taka fundamentalnie niezgodna jest z progre-

sywistycznym programem ideologicznym autorów polemik.

Rzecz ulega wyostrzeniu i wyłożona zostaje wprost, gdy słowa krytyki obej-

mą program literac ki Tolkiena oraz jego zaplecze ideologiczne. Miéville sroży 

się: „Światopogląd Tolkiena był zdecydowanie agrarny, drobnomieszczański, 

konserwatywny, antymodernistyczny, mizantropicznie chrześcijański i anty-

intelektualny. (…) W opozycji do tego, co nazwał Wiekiem Robotów, stawia 

przeszłość, która – rzecz jasna – nigdy nie istniała. Nie tworzy jednak syste-

matycznej kontry dla współczesności, zdjęty strachem bzdurzy tylko o »lep-

szych czasach«. Chaosowi przeciwstawia umiarkowanie, dlatego właśnie jego 

»bunt« wobec współczesności jest tylko bezproduktywnym gderaniem. (…) 

Czytelnika Tolkiena pocieszać ma koncepcja, że powodem kłopotów systemu 

są zewnętrzni agitatorzy i że ludzie przyzwoici, zadowoleni z dotychczasowej 

postaci świata, wygrywają na końcu”3. Ostrej rewizji poddaje także wyłożo-

ną w O baśniach koncepcję ucieczki oraz pocieszenia, dostrzegając jej poten-

cjał reakcyjny oraz niechęć do przyjęcia aktywnej postawy wobec wyzwań 

2 J. Newsinger, Fantasy and Revolution: an Interview with China Miéville, „International 

Socialism Journal” 2000, nr 88, http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj88/newsinger.htm, 

data dostępu 7 IV 2009, tłum. własne.
3 Ibidem. Por. analogiczne zarzuty Moorcocka zrelacjonowane na s. 170 i 171 niniejszej 

rozprawy.
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stawianych przez rzeczywistość. Nie godzi się też na epickie uproszczenia oraz 

program ideologiczny obecny nie tylko u samego Tolkiena, lecz przejęty, nie-

kiedy w charakterze dobrodziejstwa inwentarza, przez jego kontynuatorów 

i zgodny z modelową realizacją powieści miecza i czarów, zrekonstruowaną 

w poprzednim rozdziale: „Zwykle oparte są one [powieści fantasy – przyp. 

T.Z.M.] na złagodzonej wersji feudalizmu: na przykład koncepcji, że problemy 

z władcą królestwa wynikają z tego, iż jest złym królem, a nie z faktu, iż jest 

królem. Jeżeli nawet pojawiają się chłopi, zwykle są dobrymi, prostymi ludźmi, 

a nie uciskanymi nieszczęśnikami (chyba że to złe królestwo). Silni mężczyźni 

bronią ponętnych kobiet. Nadludzcy bohaterowie wyciskają swoją wolę na hi-

storii, jak w najśmielszej fantazji Nietzschego, a jednocześnie wszystkim rządzi 

przeznaczenie, a nie siły społeczne. Zagrożenia dla społeczności mają charakter 

patologii i nacierają na nie z zewnątrz, zamiast rodzić się wewnątrz. Moralność 

jest absolutna, a bohaterowie – a nawet całe rasy – ustawiają się w rządkach do 

przegródek z napisami »dobro« i »zło«”4. Najistotniejszym grzechem Władcy 

Pierścieni okazuje się zatem pod piórem Miéville’a jego program historyczno-

-aksjologiczny, oparty na fałszywych przesłankach – jeżeli z krytyki daje się 

natomiast wyczytać receptę na tę przypadłość, tkwi ona w przywróceniu opisu 

procesu historycznego zgodnego z rzeczywistym. Jest zatem postulatem rea-

listycznym oraz tendencyjnym, sprowadzając się do konieczności transmisji 

w obręb powieści magii i miecza innej ideologii, w tym wypadku związanej 

z problemem dynamik społecznych, więc marksistowskiej5.

Podobną linię argumentacyjną, choć prowadzoną z innej pozycji, propo-

nuje Isabelle Smadja, występująca z kontrowersyjną6 teorią afi rmacji zła we 

Władcy Pierścieni. Precyzuje ona kolejne zarzuty, poczynając od zdemasko-

wania tytułu, Th e Lord of the Rings: „W kontekście religijnym nie ma innego 

Lorda, innego władcy niż sam Bóg. W skojarzeniu z pierścieniem, który na-

leży zniszczyć, określenie lord musi dziwić: czyż to niezwykłe zestawienie nie 

może być zinterpretowane jako pochwała władzy wynikającej z posługiwania 

się złem? I to w książce pełnej ostrzeżeń przed złowrogimi siłami Pierścienia 

i jego twórcy! To samo spostrzeżenie dotyczy tytułu pierwszego tomu, Druży-

na Pierścienia. Utworzenie drużyny, sympatycznej i złożonej z bohaterskich 

postaci, wokół złowrogiego Pierścienia jest zastanawiające. (…) A może pi-

sarz darzy podświadomą miłością ów przedmiot oraz zło weń wcielone?”7. 

Jednocześnie sugeruje, iż tekst poniża godność człowieka („człowiek, jeśli 

4 Ibidem.
5 Zgodnej zresztą ze światopoglądem autora: podczas gdy Tolkien był niezmiernie 

zachowawczym katolikiem, Miéville to zaangażowany lider brytyjskich trockistów.
6 O tyle, że opartą na licznych niedoczytaniach, przeinaczeniach oraz redukcji kontekstu 

w partiach interpretacyjnych.
7 I. Smadja, Władca pierścieni albo Kuszenie zła, op. cit., s. 20–21.
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nie chce skończyć w lochach Mordoru, musi zwrócić się do pana, który nie 

należy do gatunku ludzkiego: Gandalfa […]”8; „Pod piórem Tolkiena żądza 

poznania i posiadania, która charakteryzuje człowieka, zmienia się w szalo-

ną furię”9), afi rmuje przemoc („Ukryta ideologia dzieła ma uspokoić sumie-

nie czytelnika: zabijanie złych jest słuszne, jeśli tylko mimo wszelkich wysił-

ków zmierzających do ich naprawy pozostają oni w dalszym ciągu szkodliwi 

i niebezpieczni”10) oraz rasizm („Tolkien odmawia orkom godności ludzkiej

i, tym samym, nie wymaga od innych bohaterów, by traktowali ich po ludzku, 

a to z powodów typowych dla ideologii rasistowskiej: należą oni bowiem do 

złej rasy, ich kultura oceniana jest jako obrzydliwa, a wygląd fi zyczny szkarad-

ny…”11). Zarzut czyni również z relacji pomiędzy bohaterami, z jednej strony 

konstatując, iż: „[Sam], człowiek z ludu, uzbrojony w zdrowy rozsądek, wie, 

lub powinien wiedzieć, że nie ma wystarczających sił, by rządzić, i że powinien 

zostawić ten obowiązek tym, którzy przez krew są do tego predestynowani”12, 

z drugiej ubolewając, iż „Homoseksualizm, wyrażony niemal dosłownie (…), 

mógłby pomóc odkryć wreszcie u Tolkiena jakąś chęć bronienia mniejszości 

i otwarcia powieści na idee mniej sztywne i reakcyjne. Bardziej podkreś lona 

relacja homoseksualna między Samem i Frodem mogłaby radykalnie zmienić, 

a nawet zrewolucjonizować ich kontakty, które ze stosunku pan–sługa stałyby 

się tym samym bardziej egalitarne. Co więcej, czyniąc tak, Tolkien tchnąłby 

więcej życia w Drużynę Pierścienia. Niestety tak się nie dzieje: niewyznana, re-

lacja ta pozostaje nieskuteczna i świadczy tylko o wszechobecności mężczyzn 

i braku kobiecości w powieści. Można by zatem ubolewać nad tym, że dzieło 

stworzone w XX wieku nie daje w Drużynie Pierścienia miejsca przynajmniej 

jednej kobiecie. A drużyna ta, przypomnijmy, ma reprezentować wszystkie 

wolne ludy Śródziemia”13. Zespół uwag, choć ironicznie otwarty problematyką 

teologiczną, związany jest raczej z moralnością ponowoczesną – tym razem 

zakłamywanie rzeczywistości, które się we Władcy Pierścieni odbywa, polega 

na niedostatecznym przyswojeniu problemów w rodzaju pacyfi zmu, dyskursu 

równościowego czy krytyki postkolonialnej. Celem nie jest tym razem wska-

zanie drogi odnowy tradycji powieści magii i miecza, a raczej konstatacja, że 

do przyjęcia pozostaje w najlepszym razie jako zabytek literatury. Jej ciągła 

popularność jest natomiast zarzewiem patologii.

8 Ibidem, s. 49.
9 Ibidem, s. 53.
10 Ibidem, s. 69. Warto zwrócić uwagę, że zarzut ten wydaje się dotyczyć nie tylko tekstu 

Tolkiena, ale i chrześcijańskiej koncepcji wojny sprawiedliwej.
11 Ibidem, s. 108.
12 Ibidem, s. 94.
13 Ibidem, s. 127–128.
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Obydwie grupy zarzutów lokują się zatem na mniej więcej tych samych po-

zycjach: podnoszą problem reakcyjności powieści, w której brak stosownego 

nerwu ideologicznego (odpowiednio: marksistowskiego oraz deklaratywnie 

feministycznego i queerowego, a w gruncie rzeczy – poprawnego politycznie). 

Z łatwością można je rozciągnąć na cały główny nurt gatunku, który – jak 

podkreś la Miéville – bezrefl eksyjnie powiela niestosowną ideologię Władcy 

Pierścieni. W ten sposób, językiem eseistycznym, sprecyzowany zostaje pierw-

szy i najważniejszy obszar literac kich poszukiwań: próba importu do powieści 

miecza i czarów propozycji związanych z innymi dyskursami ideologicznymi, 

niekiedy natomiast wprost propagandowych. Proceder ten nie jest zwykle gwa-

rantem literac kiej urody dzieła i niekiedy miewa groteskowe rezultaty14, nie za-

wsze jednak próby odseparowania estetyki i zaplecza intertekstualnego Tolkie-

na (stanowiących element konstytuujący fantasy, a więc pożądany) oraz myśli 

chrześcijańskiej, z którą pierwotnie były związane, wydają kwaśne owoce.

Próba odejścia od dominacji problematyki etycznej lub przeformułowania 

pola odniesień dla refl eksji tego rodzaju nie zawsze odbywa się w atmosferze 

tak gwałtownych polemik, których rezultatem jest podporządkowanie aspektu 

literac kiego dzieła jego zadaniom publicystycznym. Najistotniejsza z powieści, 

które tego rodzaju próbę podejmują, wyraża nie tyle bunt, ile zgłasza propozy-

cję alternatywną i jest dziełem autorki otwarcie deklarującej sympatię i fascy-

nację Władcą Pierścieni, stawiającej trylogię za wzór potencjalnym twórcom 

dzieł z gatunku magii i miecza15. Czarnoksiężnik z Archipelagu oraz kolejne 

części cyklu Ursuli Le Guin momentami wydają się jednak jawnie wręcz wo-

bec programu Tolkiena polemiczne. Z dobrym zresztą skutkiem, autorka za-

liczana jest bowiem do najważniejszych pisarzy miecza i czarów, a jej charak-

terystyczna, poetyzująca stylistyka oraz zaplecze antropologicznie okazały się 

może nie tak wpływowe jak działalność pisarska Tolkiena oraz Howarda, ale 

z pewnością odcisnęły wyraźne piętno na współczesnej fantasy.

5.2

Podstawową, czy może najbardziej rzucającą się w oczy modyfi kacją, któ-

rą cykl Ziemiomorza wprowadza w gatunkowy model, jest radykalne prze-

obrażenie techniki budowania fi kcyjnej czasoprzestrzeni. Le Guin rezygnuje 

14 Jak w powieściach Mercedes Lackey, gdzie opcja feministyczna realizuje się za pomocą 

prezentacji serii gwałtów, których dopuszczają się niegodziwi mężczyźni, oraz krwawych 

wendet, podejmowanych przez skrzywdzone w ten sposób kobiety.
15 Zob. U. Le Guin, From Elfl and to Poughkeepsie [w:] Th e Fantastic Literature: A Critical 

Reader, op. cit.
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z podstawowej metody kombinacji jednokierunkowych nawiązań, graniczą-

cych niekiedy z prostym pseudonimowaniem cywilizacji historycznych (czy 

raczej ich literac kiego obrazu), dzięki której czytelnik głównego nurtu gatun-

ku ma bez trudu identyfi kować Howardowskich Stygijczyków z Egipcjanami 

czy Nabbańczyków Williamsa z rozmaitymi elementami kultury rzymskiej. Nie 

idzie wprawdzie w kierunku autorskiej oryginalności, jednak kolejne propozy-

cje kulturowe mają charakter amalgamatów, zestawiając różnorodne nawiąza-

nia, połączone podobnym zapleczem etycznym. Jednocześnie narracja odwraca 

przyjęte zastosowania elementów fi kcyjnej geografi i, rezygnując z wyobrażenia 

żyznych i przyjaznych mas lądowych, ograniczonych przez nieprzebyte morze. 

Akcja powieści rozgrywa się na archipelagu, zintegrowanym wprawdzie kultu-

rowo i do pewnego stopnia politycznie, zatomizowanym jednak – i jednocześ-

nie połączonym – przez masy wody, ograniczające wędrówkę bohaterów.

Różnica ta wydaje się pierwszym elementem dyskusji z Tolkienem, o ile 

bowiem w twórczości Anglika morze, choć nacechowane dodatnio, jako prze-

strzeń fascynująca i przyciągająca, a jednocześnie stosunkowo przyjazna 

(opiekun wód, valar Ulmo, jest duchem najprzychylniejszym elfom i ludziom), 

tworzy niezmierzoną i niemożliwą do przebycia zwykłym sposobem barierę. 

Stanowi natomiast narzędzie, za pomocą którego bóstwa nagradzają i karzą 

mieszkańców świata: wybrańców spotyka nagroda w postaci możliwości prze-

bycia oceanu, niegodziwców natomiast toń pochłania – to kara, która spadła 

na Númenor. W ten sposób, choć fascynująca, woda staje się obca: człowiek 

to istota ziemi i powietrza, która może wprawdzie po morskich przestworzach 

wędrować, nie zdoła się jednak w nich zakorzenić i zawsze pozostaje intru-

zem. Ocean amerykańskiej pisarki również ogranicza obręb świata, stanowi 

jednak nie tyle barierę, ile jego najbardziej żywotną tkankę – spoiwo scalające 

archipelag wysp i łączące cztery strony świata. Jest też wyraźnie wobec pozo-

stałych żywiołów prymarne: to z wody stwórca Segoy wydźwignął wyspy i to 

w morzu zatonął. Krańce świata – zarówno fi zyczne, jak i metafi zyczne – wy-

znaczone są przez obszar pozbawiony dobroczynnego żywiołu: podczas swo-

ich wędrówek główny bohater cyklu dociera zarówno do miejsca, gdzie ocean 

przestaje być płynny, jak i świata umarłych, zwanego Suchą Krainą, od obszaru 

zamieszkanego przez żywych różni go bowiem brak życiodajnego pierwiast-

ka. Fundamentalną jedność między światem ludzi a żywiołem wody podkreś-

la też nazwa opisująca fi kcyjną przestrzeń: Ziemiomorze, lokująca się niejako 

w opozycji do Tolkienowskiego Śródziemia, umieszczającego ląd w centrum 

świata, morze zaś – siłą rzeczy – na jego peryferiach16.

16 W oryginale odpowiednio: Earthsea i Middle-earth. Nazwa użyta przez Tolkiena nie jest 

oczywiście jego autorskim tworem, ale angielską wersją nazwy świata śmiertelników z tradycji 

wikingów (Midgard). Wybór ten ma jednak przedstawioną wyżej konsekwencję.
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Wybór tak zorganizowanej przestrzeni pociąga za sobą doniosłe konse-

kwencje w postaci redukcji związków powieści z romansem rycerskim. Świata 

Ziemiomorza nie można przemierzać dowolnie – podróżować można po nim 

wyłącznie okrętem, a więc celowo, z góry obierając port przeznaczenia. Eli-

minuje to z obszaru możliwości fabularnych całą gamę rozwiązań charakte-

rystycznych dla romansu rycerskiego: komponent rycerskiej przygody, którą 

otwiera przypadkowe spotkanie w tajemniczej okolicy, oraz poszukiwanie ro-

zumiane jako seria pozornie niezwiązanych, w rzeczywistości jednak aksjolo-

gicznie spójnych prób. Otwiera natomiast perspektywę grecką, skąd wywodzi 

się motyw tułaczki, podczas której złośliwy żywioł uniemożliwia powrót do 

domu – a więc topos Odysa. Jednocześnie aktywizuje dobrze zakorzeniony 

kulturowo, bo obecny tak w Odysei czy historii Argonautów, jak w podróżach 

Sindbada czy wędrówce Brana i świętego Brendana, wątek eksploracji, pozna-

wania nowej przestrzeni o unikatowych, niezwykłych właściwościach, wydzie-

lonej z obrębu świata za pomocą obszaru wód.

Wraz z redukcją komponentu rycerskiego regresji ulega również związany 

z nim etos wojownika: kultura Ziemiomorza nie może być podporządkowana 

grupie, czy kategorii społecznej, której wyróżnikami są nieprzydatne na morzu 

zbroje i konie – te ostatnie w cyklu w ogóle nieobecne. Choć niepozbawiony 

arystokracji, świat znajduje się we władaniu rzemieślników, spośród których 

najistotniejsi są magowie i żeglarze. Stąd heroizm nie wiąże się z koniecznoś-

cią walki i zwycięstwa, lecz z wprawą w posługiwaniu się posiadanymi umie-

jętnościami oraz tychże zdobywaniem. W konsekwencji orężnego bohatera, 

którego zadaniem jest zło zwyciężyć, zastępuje protagonista czarownik, prede-

stynowany, by je pojąć. Determinantą stają się zatem nie tyle kwestie etyczne, 

ile epistemologiczne: rozwój Geda, tytułowego czarnoksiężnika z Archipela-

gu17, nie polega na zdobywaniu siły, również moralnej, lecz przebiega od nie-

wiedzy przez poznanie do zrozumienia. Rezygnując z perspektywy rycersko-

-arystokratycznej, podstawowa problematyka cyklu odchodzi też od kwestii 

władzy, jej zaburzeń oraz konieczności restauracji i porzuca motyw wojny jako 

najważniejszej siły napędzającej historię. Przewartościowuje też problematykę 

dobra i zła, dopuszczając się tym samym całej serii zamachów na elementy sta-

nowiące fundament konwencji gatunkowej głównego nurtu powieści miecza 

i czarów – oraz zrąb fabularny Władcy Pierścieni.

Rozbrat z estetyką właściwą głównemu nurtowi fantasy podkreś la u Le Guin 

pozorna rezygnacja z europocentryzmu, charakterystycznego dla kontynuato-

rów Tolkiena (oraz anglocentryzmu samego autora Silmarillionu), wyrażająca się

17 Będącego w gruncie rzeczy czarownikiem z Ziemiomorza. Polski przekład tytułu 

pierwszego tomu cyklu ignoruje nacechowanie słowa „czarnoksiężnik”, choć oryginał tego nie 

czyni.
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w odejściu od westernistycznej etyki związanej z etosem walki oraz manifesta-

cyjnym, często i chętnie komentowanym przez samą autorkę przekształceniu 

proporcji i emocjonalnego nacechowania kolorów skóry: w świecie Ziemio-

morza to białoskórzy, jasnowłosi łupieżcy są grupą barbarzyńców egzystują-

cych na obrzeżach cywilizacji świata, którego centrum wyznacza prowadzona 

przez śniadych i czarnowłosych mieszkańców Archipelagu akademia magów. 

Waga, którą narracja przykłada do problemu koloru skóry, wywołuje oczywi-

ście ducha Howarda, jest jednak wobec niego polemiczna, a cywilizacja ludzi 

przypominających pigmentacją Indian czy Polinezyjczyków nie jest jedno-

znacznie wzorowana na żadnej, łatwej do identyfi kacji kulturze – najważniej-

sze jej wątki przypominają raczej archaiczną Grecję – i nie znaczy jej stygmat 

dekadencji, którą u teksańskiego pisarza odznaczają się egzotyczne kultury. 

Wydaje się przy tym jednoznaczną deklaracją ideologiczną: Le Guin buntuje 

się przeciw dominacji wątków europejskich w tradycji literatury magii i mie-

cza, odrzuca świat Nordyków, którzy w powieści sprowadzeni zostają do roli 

brutalnych, niepohamowanych najeźdźców (stanowiąc najczytelniejsze nawią-

zanie do popularnego obrazu historycznej kultury), i przeciwstawia mu bogac-

two kulturalne łagodnych oraz mądrych ludzi półkuli zachodniej.

A jednak motywowany ideologicznie projekt fi kcyjnego świata, w którym 

rasa biała stanowi mniejszość – czyli publicystyczny komentarz do przeciwnej 

sytuacji w rzeczywistości empirycznej – nie dominuje w powieści, która, gdy 

to potrzebne, bez wahania od niego odstępuje. Prócz deklaracji dotyczących 

koloru skóry oraz negatywnej stygmatyzacji rasy nordyckiej trudno bowiem 

wydobyć z Ziemiomorza treści, które jednoznacznie lokowałyby cykl wobec 

spuścizny kultur pozaeuropejskich – wyjątkiem jest tu założenie aksjologiczne 

wywiedzione z myśli taoistycznej. Struktury fabularne oraz estetyka umiesz-

czają kreację Le Guin raczej w kręgu śródziemnomorskim, z delikatną wy-

cieczką w stronę gaelickich druidów, których klasa czarowników przypomina 

zarówno prezencją – wyróżnikiem obydwu grup są powłóczyste szaty oraz 

długie laski z precyzyjnie dobranych gatunków drewna, a miejscem spotkań 

święte gaje – jak i funkcją społeczną: czarodzieje stoją na straży obyczajów, 

wspierają swoje społeczności czarami oraz doradzają władcom, sami nie spra-

wując władzy. Tworzą natomiast zamknięte bractwo, o wyrazistej hierarchii 

oraz stopniach wtajemniczeń, którego członkostwo dostępne jest wyłącznie 

dla przestrzegających celibatu mężczyzn18.

Główny bohater cyklu, czarownik Ged, wychowuje się w kulturze pasterzy 

kóz, mieszkańców górzystej wyspy Gont, gdzie zdobywa również pierwsze wta-

jemniczenia czarodziejskie. Tam też sprowadza na siebie pierwsze zagrożenia, 

nieodmiennie wynikające z prób zawładnięcia mocą większą, niż w danej chwili 

18 Szerzej o druidach zob. J. Gąssowski, Mitologia Celtów, op. cit.
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posiada: jako dziecko rzuca czary na stado zwierząt, którego potem nie potrafi  

przepędzić, a będąc młodzieńcem, usiłuje poznać zaawansowane arkana magii, 

by zaimponować dziewczynie. Ten rys charakteru Geda stanie się siłą napędową 

fabuły pierwszego tomu cyklu: wiedziony zazdrością czarodziej spróbuje magii 

przerastającej jego możliwości i tym samym wypuści na świat swojego mroczne-

go bliźniaka, tajemniczy cień. Następnie przerażony umykać będzie przed ściga-

jącym go tworem, po drodze tracąc wiarę w swoje możliwości i, w konsekwencji, 

magiczne możliwości. Zarówno sytuacja wyjściowa, jak i podstawowa motywa-

cja fabuły leżą więc bliżej antycznej Grecji niż cywilizacji pozaeuropejskich: „pa-

sterz kóz” jest elementem toposu małoazjatyckiego – wszak zajęciem tym parał 

się i królewicz Parys, i syn biblijnego Izaaka – pycha natomiast, rozumiana jako 

brak zgody na swoje miejsce w świecie oraz niewłaściwa ocena możliwości, to 

wada klasyczna, wehikuł opowieści, w których grzeszny bohater skazany zostaje 

na wieczne pchanie pod górę głazu, przemieniony w pająka lub zmuszony do 

dziesięcioletniej tułaczki po niewielkim przecież akwenie.

Szczytowym punktem nadmiernej samooceny Geda jest chwila, gdy – prag-

nąc pokonać znienawidzonego rywala, ucznia magicznej akademii o arysto-

kratycznym pochodzeniu – wzywa ducha z zaświatów, naruszając równowagę 

pomiędzy życiem i śmiercią. Na skutek tego lekkomyślnego działania odrywa 

się od młodego czarownika cień, który bohater początkowo uznaje za wrogie-

go przybysza, by wreszcie zrozumieć, iż jest w istocie elementem jego samego. 

Ucieczka przed mroczną stroną własnej natury, a potem próba jej doścignięcia, 

zakończona internalizacją cienia, nosi wyraźny rys Jungowski19, okoliczności 

pozwalają jednak ulokować główny wątek powieści również w granicach literac-

kiej tradycji Zachodu. Oto bowiem Ged nie przyzywa z otchłani krainy zmar-

łych anonimowej duszy: wywołuje z zaświatów księżniczkę Elfarran, legendarną 

piękność, dla której przed tysiącleciem „spustoszono cały Enlad, poległ Mag-

-Bohater z Havnoru i wyspa Solea pogrążyła się w morzu”20. Próba nekromancji, 

wywołana próżnością Geda, ma opłakane skutki – w jej rezultacie rozbita zo-

staje dusza czarownika. Niezależnie zatem od interpretacji Jungowskich (a na-

wet przy pewnym ich wsparciu: wszakże i w terminologii nauk szwajcarskiego 

badacza Ged traci duszę) fatalna próba nawiązuje do historii Fausta, mityczna 

zaś przeszłość Ziemiomorza, przynajmniej w zakresie heroicznym, do kanonu 

homeryckiego. Ewentualne wątpliwości w tym względzie tekst rozjaśnia dzię-

ki przytoczonemu wyliczeniu klęsk, których przyczyną była uroda księżniczki, 

nawiązującemu do sławnych słów doktora Faustusa: „Czy dla twej twarzy łodzi 

tysiąc wiatr osiodłało? / Czy Troi rosłe wieże dla niej stanęły w ogniu?”21.

19 Interpretację tę prezentuje szczegółowo G. Lasoń-Kochańska w Czytając fantasy..., op. cit.
20 U. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, przeł. S. Barańczak, Gdańsk 1991, s. 44.
21 Ch. Marlowe, Tragiczne dzieje doktora Fausta, akt V scena 1, przeł. J.S. Sito [w:] Poeci 

języka angielskiego, t. 1, opr. H. Krzeczkowski, J.S. Sito, J. Żuławski, Warszawa 1969. 
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Należy przy tym zwrócić jednak uwagę, że prócz tej sytuacji tekst nie sięga 

do motywu Fausta i nie angażuje go w konstrukcję fabularną – wykorzystu-

je zatem tylko ten element historii niemieckiego alchemika, który podkreś la 

bezpośrednią relację między magiem a światem kultury greckiej. Sens wydaje 

się jasny: aluzja do dramatu Christophera Marlowe’a nie służy podkreś leniu 

tożsamości losów Geda i Faustusa, lecz dodatkowemu uwypukleniu faktu, iż 

Ziemiomorze wyrasta z korzenia greckiego. Związki te zostają nadto wzmoc-

nione za pomocą całej serii motywów składających się na estetykę autorskich 

realiów, począwszy od detalu, jakim są oczy wymalowane na dziobie łodzi 

czarodzieja, a charakterystyczne dla wyobrażenia o statkach Achajów, a skoń-

czywszy na szerokiej koncepcji kosmologicznej, jaką jest postać świata zmar-

łych: Suchej Krainy, po której błądzą pozbawione tożsamości, apatyczne dusze, 

będące bladymi cieniami żyjących, wedle relacji o zmarłych błąkających się po 

obszarach Hadesu. Antywesternistyczna wymowa cyklu jest więc złagodzona: 

choć w konstrukcji realiów żywiołowi północnemu, z którym związane jest 

pisarstwo Tolkiena, przeciwstawiona zostaje tradycja helleńska, obydwie po-

zostają składowymi świata Zachodu. Próba zbudowania świata, w którym rasa 

biała stanowić będzie mniejszość, odbywa się zatem wyłącznie na poziomie 

literac kiej kosmetyki – pod skórą innego koloru nie kryją się ludzie o rady-

kalnie odmiennej kulturze, tak jak w drobnych ciałach hobbitów nie biją serca 

innego niż ludzki gatunku.

Krytykowana przez cykl tradycja nie jest zatem związana z kulturą białe-

go człowieka w ogóle, ale ze szczególną jej odmianą: etosem arystokratyczno- 

-rycerskim. Tutaj rzecz wydaje się spójna: Ged ma do czynienia z modelowa-

nymi wedle tradycji północnoeuropejskiej ludami kilkakrotnie i za każdym 

razem dążą one do konfl iktu. Już w dzieciństwie kryć się musi przed dzikimi, 

żądnymi skarbów najeźdźcami, manifestując przy okazji po raz pierwszy ma-

giczne możliwości. Po latach, podczas ucieczki przed cieniem, trafi a na wyspę, 

którą władają białoskórzy, i zostaje ni to gościem, ni więźniem w fortecy ich-

niego księcia. Epizod ten wydaje się o tyle znaczący, że jako jedyny w cyklu na-

wiązuje do topiki romansu dworskiego, powtarzając fabułę tożsamą z rycerską 

przygodą: ranny bohater znajduje ratunek i gościnę w zamku na zagadkowym 

pustkowiu, gdzie spotyka piękną i tajemniczą żonę kasztelana oraz samego 

grododzierżcę, którego zaprzątają tajemnicze sprawy wielkiej wagi. Protagoni-

sta spędza zatem czas z urodziwą małżonką swojego gospodarza, ni to dworną, 

ni pożądliwą, do momentu gdy zada pytanie o powód całej sprawy. Wówczas 

dowiaduje się, że gości w fortecy strażnika cudownego kamienia i że może 

zdradzić księcia, którego ród z dawna zapomniał, jak się magicznym przed-

miotem posługiwać, samemu zdobywając potężną moc klejnotu.

Epizod ten splata serię motywów z najważniejszych tekstów dworskiej 

tradycji, ramę fabularną czerpiąc ze szczególnie bliskiego Tolkienowi Pana 
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Gawaina i Zielonego Rycerza – rzecz odbywa się zimą, pani domu jest wyjąt-

kowo zalotna, jej awanse są jednak elementem intrygi, którą knuje wraz z mał-

żonkiem, poddając Geda swoistej próbie. W opowieść tę wpleciona wydaje 

się historia Graala w wydaniu Eschenbacha, gdzie pomyślne odbycie próby 

pytania prowadzi do poznania historii lapis ex coelis i otwiera przed bohate-

rem możliwość zastąpienia poprzedniego władcy cudownego kamienia, który 

również u Le Guin okazuje się kaleką, choć tylko duchowym. Przygoda nie 

prowadzi jednak czarodzieja na wyższy poziom duchowy, dostępny tylko dla 

tych, którzy pomyślnie zwalczyli pokusę lub okazali inne rycerskie cnoty. Cała 

sekwencja jest pułapką: cień zapędził Geda do tajemniczego zamku, by książę-

ca para skłoniła go do sięgnięcia po klejnot i w ten sposób uczyniła niewolni-

kiem kamienia. Pozór próby moralnej kryje w sobie zatem groźbę zniewolenia, 

którą bohater odkrywa, pojąwszy, że rzekoma zdrada odbywa się za aprobatą 

gospodarza. Do tego punktu rzecz zgadza się zatem z fabułą Zielonego Rycerza 

– teraz jednak cnotliwość Geda nie zostaje nagrodzona, a jedynym sposobem 

wyjścia z pułapki pozostaje ucieczka. Taki obrót sprawy byłby niedopuszczalny 

w konwencji rycerskiej, która wymagałaby od bohatera heroicznej i zwycię-

skiej walki – w powieści Le Guin natomiast niegodziwiec nie zostaje ukarany, 

a Ged nie otrzymuje żadnej nagrody i nie zdoła nawet uwolnić spod władzy 

nikczemnika pięknej kusicielki. Tylko w ten sposób może jednak zachować 

niezależność: podjęcie jakiejkolwiek gry romansowej, wpisanie się w etos ry-

cerza, sprowadziłoby na czarodzieja wyłącznie niewolę i śmierć.

Podobna tematyka powraca w drugiej części cyklu, zatytułowanej Grobow-

ce Atuanu22. Tym razem rzecz dzieje się na terytoriach białoskórych Kargów, 

najeźdźców z poprzedniego tomu, a narracja relacjonuje historię wybranej 

w dzieciństwie kapłanki tajemniczych, bezimiennych bóstw, podziemnych po-

tęg stanowiących protoreligię imperium. Dziś kult ten zachowuje status tyleż 

nadrzędny, co ceremonialny, prawdziwą religijną cześć oddaje się tu bowiem 

boskiemu władcy. Życie Tenar wypełniają niezrozumiałe, puste oraz złowrogie 

rytuały, które wypełnia bez namysłu, tego bowiem wymagają odwieczne tra-

dycje. I to właśnie z tego świata wyrywa ją Ged, przybysz z Archipelagu, pene-

trujący zakazane labirynty i naruszający kolejno pradawne zwyczaje, świato-

pogląd Tenar, a wreszcie potęgę samych Bezimiennych. Ciekawość świata oraz 

prostota zachowania czarownika zostają przeciwstawione pompatycznym, po-

zbawionym treści obrzędom, a sama instytucja wędrownego maga, który rozu-

mie prawa natury i korzysta z tej wiedzy, by pomagać ludziom – fi gurze kapła-

na, który wprawdzie sam nie zna tajemnicy, wykorzystuje jednak jej bliskość, 

22 Zachowującemu skądinąd wyrazistość greckich odwołań poprzez niedwuznaczne 

odniesienie do mitu kreteńskiego labiryntu: Ged penetruje tu kręte podziemia nawiedzane 

przez pradawne zło i unosi głowę dzięki łasce opiekunki kompleksu, z miłości wskazującej mu 

drogę wyjścia.
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aby sięgnąć po władzę. Obiektem krytyki wydaje się tu zorganizowana religia, 

która nie tylko eliminuje konieczność rozumienia swojego przedmiotu, lecz 

prowadzi także do wynaturzeń władzy: „Lecz potem Najwyżsi Kapłani zamie-

nili się w Kapłanów-Królów, a potem Kapłani-Królowie stworzyli imperium 

i zaczęli nazywać się Bogami-Królami”23. Grzech kultury Kargów rozpoczyna 

się więc w momencie, gdy zaczynają oddawać cześć Bezimiennym (to właśnie 

ich kult, a nie istnienie, podaje w wątpliwość Ged), tworząc jednocześnie kastę 

kapłanów odpowiedzialną za wytworzenie etosu wojownika, obcego obywate-

lom Archipelagu.

Cykl nie jest jednak w krytyce arystokratycznej władzy równie konsekwent-

ny jak w dezawuowaniu religii. Przewrotnie relacjonuje również historię re-

stauracji tejże na Archipelagu, utożsamiając powrót króla z ustanowieniem 

wieku złotego. Nadto, choć powieść inicjalnie oferuje krytykę arystokracji, 

uosabianej przez zawistnego Jaspera, rywala Geda z Akademii Roke, fi nalnie 

powierza mandat do sprawowania najwyższej władzy wybrańcowi, naznaczo-

nemu przez swoje arystokratyczne korzenie – Arren, którego imię oznacza 

Miecz, jest potomkiem dawnych królów i jako taki może zapewnić ciągłość 

między współczesnymi oraz dawnymi mechanizmami władzy, przywracając 

tym samym czasy legendarne i odwracając współczesne klęski. Cykl Le Guin 

nie stawia wprawdzie tego wątku w ścisłym centrum fabuły, trzy kolejne tomy 

zdają jednak relację nie tylko z osobistego rozwoju Geda, który kolejno in-

ternalizuje cień, w podziemiach świata odnajduje swój żeński odpowiednik 

i godzi się z własną bezsilnością oraz śmiertelnością, lecz i z trzech etapów 

restytucji niegdysiejszej władzy królewskiej, której powiernik doprowadzić ma 

do zjednoczenia zatomizowanego Archipelagu. Symbolem tej unii jest połą-

czenie dwóch połówek symbolizującego i ucieleśniającego najwyższy mandat 

pierścienia Erreth-Akbe, na którym wyryto runę zjednoczenia, bez niej zaś nie 

może zafunkcjonować na Archipelagu monarchia uniwersalna.

Pierwszą część pierścienia odnajduje Ged przypadkowo, gdy podczas 

pościgu za swym cieniem natrafi a na zagubioną wysepkę (realizując tym sa-

mym eksploracyjny wątek opowieści o przygodach na morzu), zamieszkaną 

przez porzuconych tam w dzieciństwie, nieświadomych swojego dziedzictwa, 

potomków dawnych królów Kargadu. Epizod ten proponuje pierwszą poło-

wę znanej opowieści, w której prawowity dziedzic zostaje usunięty z dworu 

przez zazdrosnego uzurpatora, znanej tak z mitu Edypa, jak baśni o Królew-

nie Śnieżce, a na obszar literatury fantasy wprowadzonej już przez C.S. Lewi-

sa w drugim tomie narnijskiego cyklu, Księciu Kaspianie. Nie otrzymuje jed-

nak spodziewanego rozwiązania: rugowane z zamkniętego świata kargijskiej 

(białoskórej, więc rycerskiej) arystokracji na obszary dziczy dzieci nie zostają 

23 U. Le Guin, Grobowce Atuanu, przeł. P.W. Cholewa, Gdańsk 1991, s. 122.
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ponownie przemieszczone do szlacheckiego świata: nie przygarnia ich rodzina 

królewska, nie ratuje książę ani czarodziejscy pomocnicy. Po prostu dożywają 

swoich dni w absolutnym zapomnieniu: „i tak żyli samotnie przez czterdzieści, 

pięćdziesiąt lat na skale pośród oceanu – książę i księżniczka Pustkowia”24 – 

konstatuje narrator, rekapitulując rozmyślania Geda. Podobnie jak w wypadku 

epizodu z czarodziejskim kamieniem i późniejszej fabuły o grobowcach Atua-

nu, świat kultury arystokratycznej wydaje się pułapką, formułą opartą na pro-

cederze całkowitego zniewolenia (będącego udziałem Tenar i groźbą, której 

unika Ged) lub zupełnego i bezwarunkowego odrzucenia.

Etos arystokratyczny posiada jednak potężną siłę oddziaływania: drugą 

część pierścienia Ged zdobywa świadomie, podejmując w tym celu ogrom-

ne wyzwanie i penetrując niezbadane labirynty Atuanu. Wyprawa ta stanowi 

wprawdzie próbę, lecz nie zmusza Geda do walki: konsekwentnie polemizując 

z toposem rycerskiego poszukiwania, czarodziej na największą groźbę reaguje 

biernością. Gdy zostaje uwięziony przez Tenar, ogranicza się do wygłaszania 

pouczających komentarzy, których prawdziwość sprawia, iż dziewczyna od-

rzuca niewolnicze posłuszeństwo pustym rytuałom fałszywej religii, własno-

wolnie uwalnia jeńca i darowuje mu połówkę pierścienia. Dopiero ucieczka 

zmusi Geda do podjęcia walki z zazdrosnymi, bezimiennymi bóstwami, roz-

wścieczonymi, że pierścień został scalony, a najwyższa kapłanka wykradziona. 

Przy okazji ustami Geda wyłożona zostaje fi lozofi a władzy: od czasu zaginięcia 

jednoczącej ludzi runy, Archipelag podzielił się pomiędzy wojujących książąt, 

z których żaden nie mógł być prawdziwym królem. Ten dysponował będzie 

bowiem mocą scalania, gwarantowaną przez magię, nie przez siłę militarną: 

„pęknięta runa była tą, która wiązała państwa. To była Runa Więzi, symbol pa-

nowania i pokoju. Żaden władca nie mógł rządzić dobrze, jeśli nie rządził pod 

jej znakiem. Nikt nie wie, jak należy ją pisać. Od kiedy zaginęła, w Havnorze 

nie było wielkich królów. Byli książęta i tyrani, były kłótnie i wojny między 

krajami Ziemiomorza”25.

5.3

Trzeci etap reintegracji Archipelagu stanowi tło poszukiwań przyczyny, dla 

której ze świata znika magia. Odpływ cudowności okazuje się wynikiem naru-

szenia bariery pomiędzy światem żywych a Suchą Krainą. Wieści o niepoko-

jących zdarzeniach przynosi Gedowi, który jako Arcymag przewodzi Akade-

mii Roke, książę Arren, spadkobierca linii królów Ziemiomorza, niewątpliwie 

24 U. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, op. cit., s. 121.
25 U. Le Guin, Grobowce Atuanu, op. cit., s. 93–94.
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związany z etosem arystokratyczno-rycerskim, który w poprzednich częściach 

cyklu poddany był tak surowej krytyce. To pierwszy bohater serii, który nosi 

miecz i który odruchowo zaprzysięga Gedowi poddaństwo, padając na kola-

na i wyciągając ku Arcymagowi rękojeść oręża, symbolicznie oddając na jego 

usługi swoje zbrojne ramię. Scena ta wydaje się wyznaczać moment, w któ-

rym obydwa żywioły: reprezentowany przez dążących do zrozumienia natu-

ry świata magów oraz rycerski, wprowadzony nagle pod postacią młodego, 

wiernego szlachcica, zostają zreintegrowane. Znika też lekceważący ton, jakim 

Ged wypowiadał się o świecie szlachty w fi nale Grobowców Atuanu, obiecując 

Tenar: „zabiorę cię od książąt i bogatych panów, gdyż to prawda, nie ma tam 

dla ciebie miejsca. Jesteś zbyt młoda i zbyt mądra”26, zastąpiony nagle przez 

narrację podkreś lającą konieczność istnienia klasy rządzącej oraz instytucji 

władzy centralnej: „Najwyższy czas, aby na tronie Ziemiomorza znów zasiadł 

król dzierżący Znak Pokoju. Ludzie są zmęczeni wojnami i najazdami, kupca-

mi, którzy żądają zbyt wysokich cen, książętami, którzy nakładają zbyt wyso-

kie podatki i całym tym chaosem, wynikającym z nieudolnych rządów. Roke 

przewodzi, lecz nie może rządzić. Tu znajduje się ośrodek Równowagi, lecz 

Władza winna spoczywać w królewskich rękach”27.

Niespodziewanie pojawia się też przepowiednia: oto na tronie zasiąść może 

tylko człowiek, który przewędruje krainę zmarłych, z czego mędrcy wnoszą, 

że powinien być magiem. I to tę przepowiednię wypełni, rzecz jasna, Arren, 

wędrując u boku Arcymaga do Suchej Krainy, gdzie czeka zagrażający świa-

tu, oszalały czarownik Cob, niegdyś przez Geda pokonany, a dziś mieniący 

się władcą życia i śmierci. Młody rycerz wypełnia zatem wszelkie warunki: 

w jego żyłach płynie krew królów Ziemiomorza, on sam jest reprezentantem 

etosu, którego głos był wprawdzie dotychczas tłumiony, ale który okazuje się 

niezbędny. Nim spełni proroctwo, biorąc przy okazji udział w czynie ocalenia 

świata przed utratą magii, a w konsekwencji – przed zniszczeniem, odbierze 

u boku Geda stosowną lekcję: zasmakuje i żeglugi, i pracy własnych rąk. Sta-

nie się niewolnikiem oraz cudzoziemcem w niezwykłym, pływającym mieście, 

unoszącym się na wodach krańca świata. Zanim dane mu będzie panować, 

dowie się, jak służyć, i gotów będzie zaryzykować życiem, by ochronić Geda, 

którego nazwie swoim panem. Innymi słowy, pozna życie we wszelkich jego 

odmianach, by zyskać pełne prawo do sprawowania nad nim władzy i kontroli.

Ta podróż Arrena, uczącego się u boku Arcymaga, oraz jej fi nał, gdy po-

zbawiony mocy Ged kryje się w lasach ojczystego Gontu, a król panować musi 

samodzielnie, bez jego rady, wprowadzają nagle w obręb zainteresowania cy-

klu element dotychczas precyzyjnie wypierany, a niekiedy poddawany ostrej 

26 Ibidem, s. 124.
27 U. Le Guin, Najdalszy brzeg, przeł. P. Braiter-Ziemkiewicz, Warszawa 1996, s. 20.
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krytyce. Życie Geda okazuje się splecione z historią Ziemiomorza o tyle, iż 

przygotowuje przejście od stanu anarchii do dobroczynnego zjednoczenia 

i złotego wieku pokoju, którego gwarantem jest osoba króla. Ten z kolei za-

wdzięcza władzę nie tylko sile oraz urodzeniu: musi wypełnić mistyczną próbę, 

by zyskać metafi zyczną sankcję gwarantującą utrzymanie pokoju, a reprezen-

towaną przez scalony pierścień Erreth-Akbe. Ged wchodzi więc w nieoczeki-

wany związek z czarodziejem Merlinem, przygotowującym Anglię na przyj-

ście Artura i przeprowadzającym go przez cudowną próbę, dzięki wypełnieniu 

której może, podobnie jak Arren, stać się pomazańcem. Sam rycerz sytuuje się 

w pozycji młodego króla Brytów, nieświadomego swojego dziedzictwa, póki 

opiekun-czarownik mu go nie objawi, lecz mimo to mierzącego się z królew-

skim wyzwaniem. Edukacja u boku czarodzieja, a szczególnie lokowanie mło-

dzieńca w rozmaitych społecznych rolach, wzmacnia arturiańską interpretację 

o dodatkowy komponent intertekstualny, którym jest tak ważna dla gatunku 

powieść T.H. White’a Miecz dla króla. Oczywiście, edukacja Warta, przyszłego 

władcy Brytanii, odbywa się w daleko mniej dramatycznych okolicznościach 

i sąsiaduje z parabolą zwierzęcą – sam wątek najpotężniejszego z magów, który 

wpaja nieświadomemu dziedzicowi korony pryncypia władzy, poprzez kon-

frontacje z różnymi sytuacjami społecznymi pozostaje analogiczny.

Próba wyzwolenia fantasy z toposów kultury Zachodu i krytyka etosu 

euro pejskiego, utożsamionego z rycerskim rytuałem, którego kolejne elemen-

ty: dworność, topos strażnika królestwa z ukrytej wieży, ceremonialna religij-

ność i wiara w boskie pochodzenie władzy poddawane są w pierwszych dwóch 

powieściach krytyce, zostaje przez Najdalszy brzeg znacząco osłabiona. Przy-

czyną są nie tylko nawiązania arturiańskie, lecz i główna nić fabuły, wyraźnie 

skojarzona z problematyką poszukiwań i zwieńczona triumfem nad uniwer-

salnym, zagrażającym całemu światu Nieprzyjacielem. Jednocześnie zachowa-

na zostaje podstawowa kwestia etyczna, a więc problem pychy i pokory: tej 

ostatniej uczy się przecież książę Arren, pierwszą ucieleśnia natomiast wróg 

świata, który nie potrafi  rozpoznać swojego miejsca w porządku rzeczy i, choć 

martwy, przekonany jest, że żyje28 i zawładnął Suchą Krainą. W istocie jednak 

jego działania wyrwały dziurę w materii świata, a sam rzekomy władca nie 

posiada nawet tożsamości: nie umie odpowiedzieć, jakie imię nosi. By go po-

konać, nie wystarczy otworzyć niewidzących oczu złoczyńcy, którego ducho-

wą ślepotę podkreś la fi zyczne kalectwo, ani mężnie zrealizować powinności 

rycerza i dekapitować łajdaka, co próbuje uczynić Arren. Ged musi poświę-

cić całą swoją magię, by przywrócić zdrowie oszalałemu duchowi i ponownie 

uczynić świat całością, tak jak scalił niegdyś pierścień Erreth-Akbego. Na tym 

28 Jest więc pierwowzorem kuriozalnej postaci lorda Warlocka z Miecza Shanarry.
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kończą się czyny Arcymaga, a zaczyna epoka królów – Ged, jak Merlin, jest 

w niej bezsilny i musi odejść poza bieg historii.

Prócz praktycznych lekcji perspektywy widzenia świata odbywa Arren 

również wykłady etyczne, wyłuszczające fundamentalną dla etyki Ziemiomo-

rza problematykę Równowagi, koncepcji opartej na rozumowym rozeznaniu 

się w konsekwencjach własnych czynów. Wiąże się ona ściśle ze zorientowa-

niem powieściowej metafi zyki na problemy poznania i rozdziela kwestie oceny 

moralnej, kategorie podejmowanych działań oraz ich intencje: każdy czyn sta-

je się dobry lub zły wyłącznie z perspektywy swoich rezultatów, niekiedy na-

der długofalowych. Ged poucza: „Młodzi ludzie myślą, że jeśli ktoś podniesie 

kamień i rzuci nim, a on trafi  lub chybi celu, to ów czyn na tym się kończy. Ale 

tak nie jest, czy to rozumiesz, Arrenie? Gdy ten kamień zostanie podniesiony, 

ziemia stanie się lżejsza, a ręka, która go unosi, cięższa. Kiedy się go rzuci, jego 

ruch wpłynie na obroty gwiazd, a tam gdzie uderzy lub spadnie, zmieni się 

wszechświat. Od każdego czynu zależy równowaga całości”29.

Konieczność pozostawiania rzeczy ich własnemu biegowi i powstrzymywa-

nia się od działania, zakorzeniona w fi lozofi i taoistycznej, zostaje skojarzona 

z etyką bliższą zachodniej: działanie staje się złe wtedy, gdy prowadzi do chao-

su, zaburza porządek świata i zagraża jego całości (co czyni Cob, obwołując się 

władcą życia i śmierci) – można mu jednak przeciwstawić czyny dobre, które 

nie tylko są zgodne z naturą rzeczy, ale i aktywnie występują przeciwko złu: 

mają cel porządkujący i integrujący. „Tylko jedna rzecz w świecie jest w sta-

nie przeciwstawić się człowiekowi o złym sercu. Tym czymś jest inny czło-

wiek. W naszej hańbie jest nasza chwała. Tylko nasz zdolny do czynienia dobra 

duch jest w stanie mu przeciwdziałać”30 – naucza Ged, rzucając jednocześnie 

na spójność koncepcji utożsamienia zła z nieświadomością konsekwencji cień 

w postaci sugestii istnienia jednostek permanentnie skażonych złem. Narracja 

unika w ten sposób intelektualizmu etycznego, do którego prowadziłoby cał-

kowite utożsamienie znajomości konsekwencji i słuszności postępków, oraz 

integruje gładko problematykę pokory: nawet znajomość konsekwencji nie 

chroni bowiem przed złem tego, kto sądzi, że potrafi  ich uniknąć. To właśnie 

jest przyczyną ślepoty Coba – obłąkany duch wierzy, że może oprzeć się śmier-

ci – i upadku Geda, relacjonowanego w pierwszej powieści, gdy jako młody 

czarodziej przekonany jest, iż moc potrafi  ochronić go przed konsekwencjami 

nierozważnego postępku.

Obszarem polemiki z Tolkienem nie okazuje się zatem sama problematyka 

etyczna, wyrażająca się w przeciwstawieniu koncepcji chrześcijańskiej fi lozo-

fi i Wschodu, w obydwu powieściach wyraźnie rozgranicza się bowiem dobro 

29 Ibidem, s. 72.
30 Ibidem, s. 41.
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od zła i podobnie je defi niuje. Terytorium sporu jest raczej teodycea: Władca 

Pierścieni proponuje etyczny absolutyzm, lokując źródła dobra i zła poza czło-

wiekiem oraz poza światem, ludziom przyznając o tyle poczesną rolę w od-

wiecznym konfl ikcie, o ile posiadają swobodę wyboru pomiędzy etycznymi 

ekstremami. Wizja człowieczeństwa jest przy tym optymistyczna, z natury rze-

czy bowiem Tolkienowskie rasy kierują się w stronę dobra, którego wybór ma 

charakter negatywny: by być dobrym, wystarczy wyrzec się zła. Temu ostat-

niemu człowiek ulega, gdy jego wola zostanie spętana, czy to przez podszepty 

Nieprzyjaciela, czy też hołdowanie własnym słabościom. Uwolniony z oków 

zła Th éoden odzyskuje możliwość wolnego, a więc słusznego wyboru – De-

nethor upada natomiast, gdyż działa wyłącznie pod presją i nie pozwala po-

prowadzić się ku wolności, jaką dałoby mu odrzucenie fatalnego przeświad-

czenia o nieuchronności klęski.

Ziemiomorze lokuje natomiast źródła postaw etycznych w ludzkim działa-

niu: świat poza człowiekiem pozostaje w stanie naturalnej równowagi, która 

sama w sobie jest doskonale neutralna i wyjęta spod moralnej oceny („Nawet 

rekiny są niewinne – zabijają, gdyż muszą”31 – konstatuje Arren, zrozumiawszy 

lekcję Arcymaga). Zło jest rezultatem pychy, czyli błędnego rozpoznania miej-

sca w tym naturalnym porządku, ta z kolei bierze się z egoizmu i nie miewa 

źródeł zewnętrznych. Nawet groźni Bezimienni nie ucieleśniają zła: dopiero 

fakt oddawania im czci zasługuje na potępienie, gdyż prowokuje egoistyczną 

pychę kasty kapłańskiej. Płynie stąd lekcja całkowicie przeciwna Tolkienow-

skiej: wolność ludzka nigdy nie jest ograniczona, zło nie wiąże się ze zniewo-

leniem, a raczej ze ślepotą, uniemożliwiającą rozpoznanie konsekwencji. By 

postępować właściwie, należy jednak tę wolność samemu utemperować po-

przez rozważenie konsekwencji i powstrzymanie się od niewłaściwej aktyw-

ności. Oto daleko bardziej pesymistyczna wizja człowieka, istoty skłonnej do 

destrukcji, która dopiero na skutek studiów i doświadczenia potrafi  niekiedy 

postępować w sposób właściwy. 

Różnicę pomiędzy dwoma systemami podkreś la motyw pierścienia, wyko-

rzystany przez teksty całkowicie odmiennie, w obu jednak przypadkach zwią-

zany z problematyką władzy. Frodo musi wyrzec się gwarantującego zwierzch-

ność i potęgę przedmiotu, który ucieleśnia podstawowy instrument działania 

zła: kontrolę, redukcję wolności, tak przemożną, że odbierającą wolę nawet 

posiadaczowi klejnotu. Zadaniem Geda jest tymczasem połączenie zaginio-

nych przed wiekami połówek czarodziejskiego pierścienia, który – scalony 

– zapewni prawowitemu władcy Archipelagu moc unifi kacji i zagwarantu-

je zwierzchność nad mieszkańcami wysp. Analogia z centralnym motywem 

Władcy Pierścieni powoduje, że klejnot Erreth-Akbego zajmuje wyjątkowe 

31 Ibidem, s. 42.
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miejsce w łańcuchu wzrastających wyzwań stojących przed czarodziejem (któ-

ry najpierw jednoczy samego siebie, potem – symbolicznie – Archipelag, by 

wreszcie uczynić całym kosmos). Reprezentuje też stosunek do władzy jako ta-

kiej, daleko bardziej ufny niż ten zaprezentowany we Władcy Pierścieni, gdzie 

kojarzona jest ona przede wszystkim z opresją. W Ziemiomorzu okazuje się 

natomiast koniecznością, spoiwem cementującym ludzi tak, jak morze spaja 

wyspy w Archipelag.

Czynienie części całością okazuje się zatem centralnym motywem cyklu, 

realizowanym zarówno na poziomie bohaterów, jak i całego świata – scalony 

musi zostać Ged i pierścień, kraina zmarłych i świat żywych. Regule tej podle-

ga również historia, pozornie uniwersalna, w gruncie rzeczy jednak rozdzielo-

na między dzieje Archipelagu i Imperium Kargady, z jego unikatową kulturą 

religijną i rycerską. Choć zatem cykl trzyma ten problem w ukryciu, w gruncie 

rzeczy stanowi obszerną wypowiedź na temat, który uznałem za centralny dla 

głównego nurtu gatunku: jednoczącej roli wspólnego, niezależnego od per-

spektywy dyskursu historii. Choć dzieje Ziemiomorza wydają się zatomizo-

wane i przynajmniej część mieszkańców świata ma własną historię, różnice 

w interpretacji zdarzeń są efektem kłamstw i intryg klas rządzących, a metodą 

uzdrowienia świata jest – możliwe, a jakże! – ustalenie prawdziwej wersji dzie-

jów, zgodnych z poznawalną prawdą. To dzięki tej własności świata Ged może, 

wypełniwszy zadanie wśród grobowców Atuanu, westchnąć: „Tak więc historia 

staje się całością. (…) Tak jak stał się całością Pierścień”32.

5.4

Wśród innowacji zaproponowanych przez cykl Ziemiomorza znajduje się 

propozycja zogniskowania fabuły wokół czarownika, a więc postaci tradycyj-

nie pełniącej rolę doradcy i przewodnika dla właściwego bohatera. To właś-

nie od Le Guin motyw ten przejmie główny nurt powieści magii i miecza, tak 

chętnie łączący wątek heroicznej inicjacji Wybrańca z nabywaniem przezeń 

magicznych kompetencji. Wymusza to oczywiście, prócz zakwestionowania 

wywiedzionych z eposu i romansu struktur fabularnych, poświęcenie znacz-

nie pilniejszej uwagi problematyce magii. Siła ta traci status mocy tajemnej, 

o niesprecyzowanych możliwościach, jaki posiada w tradycji Howardowskiej, 

czy wszechobecnej, lecz nie wyrażonej wprost zasady świata, który nadawał jej 

Tolkien. Skoro znaczna część cyklu poświęcona jest zgłębianiu przez głównego 

bohatera prawideł sztuki czarodziejskiej, wymagają one wykładu: wszakże wraz 

z Gedem zapoznaje się z tajemnicami magii czytelnik, tradycyjnie ucząc się

32 Ibidem, s. 122.
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reguł fi kcyjnego uniwersum wraz z dorastającym protagonistą. Owa, stano-

wiąca konsekwencję podważenia dominanty rycerskiej, potrzeba to najważ-

niejszy chyba wkład Le Guin w tradycję gatunku, kolejne sagi fantasy chętnie 

podchwycą bowiem ten motyw, proponując rozbudowane systemy magicz-

nych reguł, prowadzące w konsekwencji do omówionej już scjentyzacji i tech-

nicyzacji zmyślonego okultyzmu. 

Magia Ziemiomorza nie ma jednak charakteru prawa przyrody i w jej opi-

sie narracja omija skrzętnie ulubioną przez Tolkienowskich epigonów ezote-

ryczno-fi zykalną poetykę, pełną oddziaływania sił i niewidocznych energii. Jej 

koncepcja zgadza się bowiem z konstatacjami Tolkiena obecnymi we Władcy 

Pierścieni, a wyłożonymi wprost w eseju O baśniach – ma charakter ściśle ję-

zykowy33. Operowanie magią jest rezultatem posługiwania się tajemnym ję-

zykiem tworzenia, znaną wyłącznie czarodziejom i smokom mową, w której 

każdą rzecz nazywa się jej prawdziwym (a wiec obecnym w niej immanentnie, 

nie nadanym arbitralnie) imieniem. Znajomość stosownej nazwy zapewnia 

władzę, dzięki której czarodziej może zmusić wezwany element świata do bez-

względnego posłuszeństwa. Koncepcja taka nie jest oczywiście oryginalnym 

opracowaniem Le Guin, wynika raczej z jej antropologicznych zainteresowań, 

związek między nazwą a rzeczą stanowi bowiem jeden z najbardziej charak-

terystycznych elementów światopoglądu określanego jako magiczny34. Jest 

jednak o tyle innowacyjna, że wprowadza kategorię specjalnego, magicznego 

języka, niezależnego od mowy powszechnej – potwierdza zatem Tolkienow-

skie przekonanie, iż owa lingwistyczna moc jest nie tyle semiotyczna, działając 

poprzez modyfi kowanie znaczenia, którego konsekwencją jest zmiana właści-

wości oznaczanego przedmiotu, ile związana z ogólnym charakterem języka. 

Istotny jest nie sam akt nazywania, ale mowa, w której się on dokonuje. 

Początkowo owa reguła imion pozostaje niedoprecyzowana i przedstawia 

się ją przede wszystkim w kategoriach władzy i odpowiedzialności: posługu-

jąc się wypowiedzianą w Prawdziwej Mowie nazwą elementu rzeczywistości, 

33 Tolkien, jak wiadomo, zwraca uwagę, że „rzemiosło elfów” polega przede wszystkim na 

językowym zestawianiu niełączących się w świecie empirycznym właściwości, „umieszczeniu 

gorącego ognia w brzuchu zimnego gada”. Zob. J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 28.
34 Znanym już od czasów Jamesa George’a Frazera. Przykładowo Lucien Lévy-Bruhl 

obserwował: „Na wybrzeżach Afryki Zachodniej istnieje rzeczywiste i fi zyczne powiązanie 

między człowiekiem a jego imieniem: można więc zranić człowieka za pośrednictwem jego 

imienia… Prawdziwe imię króla jest zawsze tajemnicą… Może wydać się dziwne, że imię 

nadane przy urodzeniu, a nie imię używane zazwyczaj można traktować jak to, które jest 

w stanie przenieść gdzie indziej część osobowości. Ale, jak się zdaje, tubylcy uważają, że 

imię używane nie należy naprawdę do człowieka”. Le Guin zapożycza tę zasadę właściwie bez 

modyfi kacji, każdy bowiem mieszkaniec Ziemiomorza posiada tajemne imię własne, nadane 

przez czarodzieja, oraz imię publiczne, używane w codziennej komunikacji. Zob. L. Lévy-Bruhl, 

Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 

1992, s. 74. 
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czarodziej zmusza tenże element do posłuszeństwa i nagina do swojej woli. 

Nadużywając tej mocy, narusza jednak naturalną równowagę świata, co mie-

wa, jak skrupulatnie dowodzą kolejne odsłony losów Geda, dramatyczne 

konsekwencje. Przyczyna funkcjonowania reguły polega na odwróceniu tra-

dycyjnej relacji między słowem a rzeczą: otóż w Prawdziwej Mowie nie da 

się skłamać, więc gdy jej użytkownik oznajmia coś niezgodnego z aktualnym 

stanem rzeczy, rzeczywistość fi zyczna ulega przeobrażeniu, by usankcjonować 

prawdziwość komunikatu. Sakralny język Ziemiomorza jest więc nie tylko 

bezpośrednio referencyjny, ale i prymarny względem znaczonego świata. Kon-

cepcja ta zrealizowana jest zresztą bardzo konsekwentnie: mit kosmologiczny 

relacjonuje, iż świat powstał, gdyż stwórca opisał go w owej nieznoszącej nie-

prawdy mowie. Wybór reguły magicznej (która stoi w tak mocnej opozycji 

wobec powszechnych w gatunku przepływów magicznych energii) jest więc 

nie tylko transpozycją obserwacji antropologicznych na obszar literatury, 

próbą stworzenia fi kcyjnej rzeczywistości opartej na prawidłach rządzących 

kulturami pierwotnymi, lecz wydaje się świadectwem pisarskiej samoświado-

mości: oto Ziemiomorze istnieje o tyle, o ile jest pisane, jest tylko wytworem 

języka. Znów Le Guin zbliża się zatem do poglądów Tolkiena, który wykłada, 

że wszelkie „zaczarowanie” to sposób mówienia o świecie, a Kraina Czarów 

jest obszarem aktywności językowej, dostępnym dzięki narracji, a nie fi zycz-

nemu naruszeniu jego granic. 

Magia podlega pewnemu obostrzeniu: prawdziwą biegłość w posługiwaniu 

się czarodziejskim językiem mogą osiągnąć wyłącznie mężczyźni, a choć ko-

biety potrafi ą poznać kilka słów Prawdziwej Mowy, nigdy nie zyskują potężnej 

mocy – „słaby jak babskie czary”35, mówi pierwsze ziemiomorskie porzekadło, 

które przedstawione zostaje czytelnikowi. I to właśnie ta kłopotliwa dewiza 

stanie się powodem, dla którego Le Guin odświeży cykl: choć wydawać by się 

mogło, że opublikowany w 1972 roku Najdalszy brzeg defi nitywnie zamknął 

historię, wzbogacona została ona o powieści Tehanu (1990) i Inny wiatr (2001) 

oraz zbiór opowiadań z tego samego roku. Przyczyną tej decyzji wydaje się ra-

dykalizacja feminizmu autorki – skoro Ziemiomorze w zamyśle miało stanowić 

polemikę z rodzącą się podówczas tradycją fantasy tolkienowskiej, proponując 

alternatywną wartość ideologiczną, jawna sprzeczność niektórych wątków cy-

klu z aktualnymi poglądami Le Guin wymagać zaczęła interwencji. Pisarka nie 

kryje zresztą swoich zamiarów, otwarcie deklarując: „Mówiąc krótko, w ciągu 

siedemnastu lat, które dzieli Najdalszy brzeg i Tehanu, odrodził się feminizm, 

ja postarzałam się o siedemnaście lat i sporo się nauczyłam. Między innymi 

– pisać jak kobieta, a nie jak honorowy czy udawany mężczyzna. Z perspekty-

wy kobiety Ziemiomorze okazało się całkiem inne, niż gdy obserwowałam je 

35 U. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, op. cit., s. 8.
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z punktu widzenia mężczyzny. Wystarczyło więc, że opisałam je, przyjmując 

optykę bezsilnych i pozbawionych siły: kobiety, dziecka, czarownika, który zu-

żył swój dar i musi żyć jak »zwykły« człowiek. To wciąż to samo miejsce, ale 

jakże wydaje się inne!”36.

Powrót do Ziemiomorza odbywa się zatem w atmosferze rewindykacji, 

choć z zachowaniem reguł wyłożonych we wcześniejszych tomach – znamien-

ne, że powtarza przy tym podstawowe wątki pierwszej trylogii, choć inaczej 

rozkłada w nich akcenty. Pierwsza powieść, Tehanu, utrzymana jest w całości 

w tonacji tenebre i zdaje się poszukiwać odpowiedzi na problem maskulini-

stycznej ekskluzywności magii w piętrzących się sekwencjach obyczajowych, 

gdy Tenar – niegdyś kapłanka na Atuanie, a obecnie wdowa po rolniku z Gon-

tu, szykanowana ze względu na swoją białą skórę – bierze pod opiekę okaleczo-

ną, niemą dziewczynkę oraz Geda, który spożytkowawszy całą swoją moc na 

ocalenie świata, musi zadowolić się zawstydzającą go, zwyczajną egzystencją. 

Podobnie jak Czarnoksiężnik z Archipelagu powieść koncentruje się na poszu-

kiwaniu tożsamości, tym razem jednak wątek metafi zyczny zostaje zastąpiony 

pragmatycznym: o ile młody Ged uganiał się za swoim Cieniem, by zyskać 

pełnię magicznych możliwości, o tyle u progu starości poszukuje sensu życia 

z dala od magii, wśród czynności określanych jako „kobiece”, a więc gospodar-

skich. Jednocześnie świat dąży do podobnej równowagi i uzupełnienia o bra-

kujący komponent, poszukując tajemniczej kobiety, która rzekomo odegrać 

ma poważną rolę w świecie magii (nie jest rzecz jasna zaskoczeniem, gdy oka-

zuje się nią wychowanica Tenar).

Powieść ugina się wręcz pod ciężarem ideologicznych deklaracji: narracja 

precyzuje, że kobieca moc, pozornie słabsza, jest w gruncie rzeczy żywotniej-

sza i bardziej naturalna, nie wymaga bowiem celibatu – a to właśnie w seksu-

alności Ged odnajdzie sens życia i tę samą komunię, której doświadczył nie-

gdyś, internalizując swój Cień. Z kobiecością skojarzona zostanie zdolność do 

wytwarzania oraz opieki, a męska moc magiczna, celebrowana w poprzednim 

cyklu, utraci trwałość. Ged, dotychczas zaradny i obdarzony wieloma talenta-

mi, zmieni się w osobę kruchą i zupełnie bezradną, uzależnioną od niezłom-

nej mimo przeciwności Tenar, zaludniający zaś powieść mężczyźni – prócz 

milczącego, gdyż martwego Ogiona – zostaną zidentyfi kowani z bezpośrednią 

opresją i zagrożeniem. Począwszy od syna bohaterki, na niegodziwym magu 

Aspenie skończywszy, egzystują, by niewolić i odbierać godność pozbawio-

nym mocy protagonistom. Motywuje ich, zgodnie z feministycznym toposem, 

lęk i zazdrość, które okazują się również przyczynami wykluczenia kobiet 

36 U. Le Guin, Chronicles of Earthsea, „Th e Guardian” 2004, nr 9, http://www.guardian.

co.uk/books/2004/feb/09/sciencefi ctionfantasyandhorror.ursulakleguin, data dostępu 7 IV 2009, 

tłum. własne.
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z wysokich arkanów sztuki czarodziejskiej: „Zarówno męskość, jak i magia 

zbudowane są na jednej skale: moc należy do mężczyzn. Gdyby kobiety posia-

dały moc, czymże byliby mężczyźni, jeśli nie kobietami, które nie mogą rodzić 

dzieci? A czym byłyby kobiety, jeśli nie mężczyznami, którzy to potrafi ą?”37 – 

pyta Ged, odbywszy już reedukację.

Przy tym wszystkim powieść przesiąknięta jest goryczą bezsilności, a siła 

Tenar polega przede wszystkim na przetrwaniu, a nie przezwyciężaniu opresji. 

Jawnie ideologiczny wykład uzupełnia zatem problematyka władzy patriar-

chalnej, której kobieta nie może się przeciwstawić i przeciw której nie może 

protestować. W konfrontacji z męską mocą magiczną, którą posługuje się 

arogancki uczeń Coba, zarówno ona, jak i niegdysiejszy Arcymag pozostają 

całkowicie bezsilni – spętani przez czary, tracą swoją tożsamość i podporząd-

kowują się ciemięzcy do tego stopnia, że gotowi są pozabijać się nawzajem 

dla jego przyjemności. Ocalenie może przyjść wyłącznie z zewnątrz, w po-

staci przyzwanego przez wychowanicę Tenar smoka Kalessina, który okazuje 

się Segoyem, stworzycielem Ziemiomorza, i który władny jest zniszczyć pęta 

magicznego systemu i obrócić w popiół prześladowców bohaterów. Odwróco-

na zostaje w ten sposób dotychczasowa wymowa cyklu, wiążąca problematykę 

dobra i zła z kwestią ludzkiej odpowiedzialności: teraz Ged bezradnie dopy-

tuje: „Dlaczego robimy to, co robimy?”38, zrozumiawszy, że mieszkańcy Zie-

miomorza są tylko produktem swoich ról społecznych, uwięzionymi w sche-

matach wzajemnych zależności, od których można uciec, wyłącznie apelując 

do stwórcy, objawiającego się dzięki pośrednictwu osoby, którą nazywa swoim 

dzieckiem. To dzięki łasce Kalessina-Segoya bohaterowie mogą ukończyć swo-

je poszukiwanie całości: Tenar i Ged, zjednoczeni w miłości, zakładają nowy 

dom, a Tehanu, okaleczona dziewczynka, poznaje swoje smocze dziedzictwo.

Inny wiatr, powieść zamykająca cykl39, proponuje w gruncie rzeczy powtó-

rzenie fabuły Najdalszego brzegu, by wprowadzić niezbędne korekty do kon-

cepcji unifi kacji świata, tak jak Tehanu koryguje pojęcie pełni człowieczeństwa. 

Sytuacja wyjściowa jest w dwójnasób podobna: po pierwsze, Ziemiomorze jest 

zagrożone przez tajemnicze niebezpieczeństwo o skali globalnej – tym razem 

najazd smoków – po wtóre zaś, na Gont przybywa młody człowiek, by szukać 

pomocy byłego Arcymaga i wyeksponować źródło kłopotów bijące w Suchej 

Krainie. Ged jest jednak postacią zaledwie epizodyczną, a krótką wyprawę na 

Roke odbędzie król Lebannen, Arren z Najdalszego brzegu, oraz towarzyszące 

mu smoki, półsmoki i ludzie, w tej liczbie jego narzeczona, związek z którą 

przypieczętować ma pokój z Kargami. W Akademii dokona się reintegracja 

37 U. Le Guin, Tehanu, przeł. P. Braiter-Ziemkiewicz, Warszawa 1997, s. 106.
38 Ibidem, s. 124.
39 Przynajmniej w chwili obecnej. Jednakże to już trzecia powieść będąca defi nitywnym 

zamknięciem Ziemiomorza – Tehanu nosi nawet taki podtytuł. 
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tego, co rozłączone – jak się wydaje, tym razem ostateczna. W pierwszej ko-

lejności zespolić się musi historia: aby rozwiązać problem najazdu smoków 

i niepokoju umarłych, trzy interpretacje dziejów: kargijska, smocza i właściwa 

dla Archipelagu – stworzyć muszą jedną narrację, z której wyłania się obraz 

wielkiego podzielenia świata pomiędzy ludzi i smoki. Towarzyszy mu grzech, 

oto bowiem ludzie, a więc ta połowa pierwotnych mieszkańców świata, która 

postanowiła osiedlać się i tworzyć przedmioty, za co zapłacić miała śmiertel-

nością, wykradła smokom, drugiej połowie, wolnej i nieśmiertelnej, ale po-

zbawionej zdolności tworzenia, moc magiczną, by uciec przed śmiercią. W ten 

sposób, o czym pamiętają Kargowie, a zapomnieli krajanie Geda, powstała Su-

cha Kraina, która więzi dusze i nie pozwala im włączyć się w krąg reinkarnacji. 

Zrozumiawszy to, magowie wraz z Lebannenem burzą mur krainy zmarłych, 

przywracając pierwotną strukturę świata. Finał obiecuje więc powszechne sca-

lenie oraz konsolację: zintegrowany zostaje świat smoków, z którego wykra-

dziono fragment, by uczynić go krainą umarłych, scala się krąg życia i śmierci, 

Tehanu wraca na łono smoczej rasy, a Archipelag i Kargada zyskują wspólnych 

władców. Także Lebannen, ucząc się kochać swoją księżniczkę, staje się cało-

ścią, w myśl koncepcji wzajemnego dopełniania płci.

W żadnej innej powieści z cyklu Ziemiomorza problematyka prawdy i hi-

storii nie zostaje wyeksponowana równie dobitnie. Dotychczas kryła się po-

śród aluzji, lokując na pierwszym planie problem osobistej reintegracji bohate-

ra – nawet najbardziej w tym względzie bezpośredni Najdalszy brzeg traktował 

problem zjednoczenia Archipelagu jako tło poszukiwań Geda i dorastania 

Arrena do królewskiego stolca. Inny wiatr daje pierwszeństwo problematyce 

ogólniejszej, wręcz kosmicznej, a historie kolejnych bohaterów, reprezentan-

tów czterech rozdzielonych kultur, służą przede wszystkim za wehikuł pre-

zentacji dotychczas podawanych w formie aluzyjnej fragmentów centralnej 

narracji Ziemiomorza, które – rozdzielone przez kulturowe podziały – mu-

szą ulec zjednoczeniu. Młody czarownik Olcha posiada zatem własną dra-

matyczną historię podzielenia i pełni rolę Orfeusza, poszukującego w krainie 

zmarłych ukochanej małżonki, jednak jego osobista wędrówka stanowi przede 

wszystkim pretekst do wprowadzenia „racji zmarłych”, ekspozycji problemu 

istnienia Suchej Krainy. Analogicznie księżniczka Kargady, prócz pretekstu do 

zademonstrowania mizogińskich zapędów Lebannena, jest przede wszystkim 

dostarczycielem brakującego fragmentu globalnej narracji, która pozwala bo-

haterom cofnąć się do początku czasu i naprawić ówczesny grzech.

Reintegracja zatomizowanej przez kulturowe zróżnicowanie historii doko-

nuje się poprzez szereg relacji składanych w obecności dwóch rad: najpierw 

prezentacji punktu widzenia smoków w czasie rady królewskiej, potem po-

łączenia historii Archipelagu i Kargady na radzie mistrzów Akademii Roke. 

Technika ta staje się łudząco podobna do Tolkienowskiej: tak jak w domostwie 
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Elronda, przedstawiciele różnych ras kolejno zabierają głos, by uzupełnić opo-

wieść o przechowywane w swojej pamięci fragmenty. Rzecz jasna, tematyka 

rozważań jest – zgodnie z fi lozofi ą cyklu – biegunowo przeciwna, nie idzie 

bowiem o odrzucenie tych elementów świata, które naznaczają go złem, lecz 

o ponowne połączenie rozbitych niegdyś fragmentów całości. Tym razem jed-

nak rzecz nie zostaje przeciwstawiona projektowi Tolkienowskiemu tak bez-

pośrednio, jak w wypadku historii scalenia pierścienia Erreth-Akbego, gdyż 

naprawa świata wymaga destrukcji wytworu pradawnych czarów, muru od-

gradzającego krainę umarłych.

Zastosowanie globalnej, jednorodnej narracji łączy się z wprowadzeniem 

do cyklu podstawowych tematów Władcy Pierścieni, czyli problematyki nie-

śmiertelności oraz nieuchronnego rozdzielenia rzeczywistości doczesnej z ulo-

kowanym na zachodzie smoczym światem magii, odpowiednikiem Valinoru, 

do którego drogę ma zamknąć odejście Tehanu. To właśnie fragment owej me-

tafi zycznej przestrzeni zagarnięto przed wiekami, by zbudować alternatywną 

rzeczywistość dla dusz zmarłych – to znów lekcja bliska koncepcji wyłożonej 

w Silmarillionie, gdy przestraszeni własną śmiertelnością Numenorejczycy 

usiłują podbić dla siebie wybrzeża Valinoru. By jednak świat mógł ponownie 

stać się całością, smoki odzyskały zagrabioną im krainę, a ludzie cieszyli się 

zjednoczeniem, dokonać się musi akceptacja nieodwracalności śmierci, jed-

noznaczna z włączeniem dotychczas uwiezionych dusz w cykl reinkarnacji. 

Ten wywiedziony z fi lozofi i Wschodu koncept nie służy jednak krytyce za-

chodnich koncepcji nieśmiertelności duszy, lecz wyrażeniu tej samej melan-

cholijnej prawdy, którą podszyta jest Tolkienowska trylogia: harmonię może 

zapewnić tylko zanurzenie w tradycji, wykorzystującej przeszłość do objaś-

nienia teraźniejszości. Aby jednak zrozumieć własne miejsce w jednoczącym 

dyskursie, trzeba przystać na śmiertelność i przemijanie, które różnicują świat 

kolejnych pokoleń i zapewniają historii trwałość. Choć szczęśliwe panowanie 

króla-jednoczyciela przywraca złoty wiek, ma ono inną treść niż złote czasy 

początku świata. W ten sposób, zwracając się ku problematyce jednoznaczno-

ści dziejów, cykl Ziemiomorza, który rozpoczyna się jako polemika z tradycją 

Władcy Pierścieni (i w niektórych aspektach zachowuje ten rys aż do końca, 

chwilami – zwłaszcza gdy podejmuje problematykę kobiecą – popadając nie-

omal w publicystykę), w fi nale okazuje się zmierzać ku tej samej konkluzji, 

którą wyraża dzieło Tolkiena40.

40 Podobieństwo to podkreś la dodatkowo scena zamykająca Inny wiatr: oto Tenar, wziąwszy 

udział w dziele scalenia świata, wraca do domu, by odtąd, niby Sam Gamgee, pędzić żywot 

poczciwy.
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5.5

O ile proza Le Guin proponuje alternatywę wobec fi lozofi cznego zaplecza 

tradycji fantasy, jego struktur fabularnych czy przestrzeni międzytekstowych 

odniesień, zasadą twórczą Michaela Moorcocka, ognistego polemisty Tolkie-

na z eseju Epic Pooh, wydaje się raczej negacja i odwrócenie wykształconych 

przez gatunek kanonów. Zasadzie tej podporządkowane są przede wszystkim 

dwa z rozlicznych, przeplatających się cykli opowiadań i powieści Moorcocka, 

których bohaterami są Corum oraz Elryk z Melniboné – szczególnie ten drugi 

osiągnął rozgłos i wpłynął na postać powieści fantasy. Punkt wyjścia obydwu 

sag jest analogiczny: oto w fi kcyjnym uniwersum egzystuje starożytna cywi-

lizacja, od wieków tak bardzo zaabsorbowana sobą, że nie dostrzega własnej 

schyłkowości i ulega zewnętrznemu zagrożeniu ze strony młodszej, żywot-

niejszej kultury. W historiozofi i tej pobrzmiewa oczywiście echo ewolucjoni-

stycznej konieczności spod znaku Howarda, relacja o wyglądzie i obyczajach 

pradawnych władców świata kieruje jednak uwagę ku innemu odniesieniu. 

Piękni i smukli mieszkańcy Melniboné oraz rasa Vadhagów, z której wywodzi 

się książę Corum, są nie tyle dawnymi olbrzymami Ery Hyboryjskiej, ile elfami 

w typie Tolkienowskim, z którymi łączy ich również naturalne upodobanie do 

tego, co piękne.

To skojarzenie jest jednak punktem wyjścia do podważenia charaktery-

stycznej dla literatury magii i miecza koncepcji starszych, doskonalszych istot, 

nauczycieli ludzkości (które pojawiają się nawet u Le Guin, przyjmując postać 

smoków). Owszem, obywatele fi kcyjnych światów Moorcocka przerastają rasę 

ludzką, nie odznaczają się jednak wysokim walorem moralnym, koniecznym 

dla nauczycieli. Vadhagowie są zniewieściali i oderwani od rzeczywistości, 

a zajmują się prawie wyłącznie tym, co dostarcza im rozrywki. Melnibończycy 

natomiast to istoty całkowicie amoralne, wyrafi nowanie okrutne i egoistyczne. 

Obydwie rasy łączy natomiast fanatyczne wręcz oddanie dla wielowiekowych 

tradycji, które okazuje się niemożliwym do odrzucenia i zgubnym brzemie-

niem – autor podejmuje tu polemikę z właściwym głównemu nurtowi gatunku 

pozytywnym waloryzowaniem przeszłości i niechęcią wobec postępu równie 

zdecydowanie, jak wykładał ją językiem eseju.

Jeżeli mieszkańcy Melniboné są przeciwieństwem świetlistych elfów Tol-

kiena, ich władca Elryk, centralna postać wielotomowego cyklu, jest anty-

tetyczny wobec Conana i jego heroicznego miotu zaludniającego powieści 

fantasy o profi lu barbarzyńskim. Nie dość, że jest wytworem wyrafi nowanej, 

liczącej dziesięć tysięcy lat kultury, to brak mu fi zycznych kompetencji właści-

wych wojowniczym herosom. Ten chorowity albinos o intelektualnych skłon-

nościach utrzymuje się przy życiu wyłącznie dzięki czarodziejskim naparom, 
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a czas dzieli między lekturę, ćwiczenia sztuki czarnoksięskiej i, pochłaniające 

go zgoła najbardziej, hamletyzowanie: „Gdyby chciał, mógłby wskrzesić daw-

ną potęgę Smoczej Wyspy i, jak pozbawiony uczuć tyran, rządzić nie tylko 

własnym państwem, ale i Młodymi Królestwami. Jednakże wiedza nauczyła 

go wątpić w korzyści płynące z użycia siły, podawać w wątpliwość motywy 

własnego działania oraz to, czy w ogóle powinien używać swej mocy w jakiej-

kolwiek sprawie. Oczytanie doprowadziło go do tej »moralności«, którą ledwie 

zaczynał rozumieć”41.

Odwrócenie fi zycznych właściwości bohaterów, przy jednoczesnym zacho-

waniu nikłego podobieństwa wywodzących się z pokrewnych kręgów cywili-

zacyjnych imion (Elryk to wszakże czytelne nawiązanie do popularnego miana 

Skandynawów), jest całkowite: gdy barbarzyńca odznacza się siłą, cesarz z tru-

dem utrzymuje się na nogach; charakterystyczną, ogorzałą cerę i czarną grzy-

wę Cymeryjczyka zastępuje biel albinosa, a błękit źrenic charakterystyczna dla 

tej przypadłości purpura. Nicowaniu temu dotrzymuje kroku konstrukcja psy-

chiczna, o ile bowiem bohater Howarda swoją moralną jakość, wielokrotnie 

zresztą podkreś laną, zawdzięcza prostym instynktom, u protagonisty Moor-

cocka jest ona rezultatem intelektualnych poszukiwań. Antytetyczne pozosta-

ją wreszcie koleje losu obydwu postaci: Conan rozpoczyna karierę jako bar-

barzyński złodziej, by zakończyć ją jako władca najpotężniejszego z królestw. 

Elryk ukierunkowany jest przeciwnie: ten wyrafi nowany władca opuści swój 

tron i stopniowo popadać będzie w coraz większe barbarzyństwo, z króla stając 

się wojownikiem, dzięki mocy czarnego miecza zwanego Zwiastunem Burzy.

Z równą przyjemnością poddaje Moorcock ironicznemu przewartościowa-

niu schematy fabularne typowe dla opowieści miecza i czarów, choć całko-

wicie ich nie porzuca. Albinos bierze zatem udział w kolejnych przygodach, 

na podobieństwo wykpionego Conana przemierzając świat w serii opowiadań, 

które złożyły się na kolejne tomy sagi, z zapałem wylewając przy tym łzy nad 

swoim strasznym losem i usiłując znaleźć pocieszenie. Jego wysiłki obracają 

się jednak zawsze w niwecz, sądy okazują błędne, a dobre chęci mają tragiczne 

konsekwencje. Zmuszony korzystać z przeklętego miecza, by zachować siły, 

notorycznie morduje nim osoby, które są mu drogie, zgładza ukochane, nisz-

czy własne królestwo, sprowadza zagładę na świat i sam odbiera sobie życie. 

Narracja z upodobaniem relacjonuje potworności, które są jego udziałem, 

osiągając groteskowe apogeum, gdy ukochana małżonka Elryka zostaje prze-

mieniona w ohydnego czerwia. Saga nie pozwala zatem ani przez chwilę zapo-

mnieć, że jej prymarnym celem jest destrukcja właściwego konwencji magii 

i miecza przywiązania do pomyślnego zakończenia.

41 M. Moorcock, Elryk z Melniboné, przeł. W.T.K. [krypt.], Warszawa 1994, s. 13.
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Saga o Corumie stanowi swoistą przeciwwagę dla Elryka, choć wcale nie 

obchodzi się z bohaterami delikatniej. Jej bohater, Książę w Szkarłatnym Płasz-

czu, jest ostatnim ocalałym przedstawicielem swej rasy – Mabdenowie, czyli 

barbarzyńcy ludzie, wymordowali jego ziomków, a jego samego okaleczyli. 

Choć w przeciwieństwie do Elryka Corum nie posiada wrodzonych skłonno-

ści do zła i okrucieństwa, paskudny los gotuje mu podobną lekcję nienawiści. 

Bohater nie staje się jednak do cna zgorzkniały, rychło bowiem poznaje uko-

chaną, a utraconą dłoń i oko zastępują mu cudowne artefakty. Kolejne przy-

gody, w których bierze udział, pozbawione są ironii losów melnibońskiego 

albinosa: bohater nie sprowadza nieszczęść i nie użala się nad sobą, realizuje 

za to z powodzeniem program ocalenia świata i przywrócenia mu zachwia-

nej równowagi. Również fi nał jest diametralnie różny: gdy opowieść o Elryku 

kończy się zniszczeniem świata, poprzedzonym fi nalnym paroksyzmem cier-

pień głównego bohatera, Corum zdoła zaprowadzić nowy złoty wiek i odzy-

skać uprowadzoną ukochaną.

Złagodzenie polemicznego tonu – choć nie rezygnacja z niego, cykl Coru-

ma wciąż bowiem sroży się na konserwatyzm, niechęć do społecznych prze-

obrażeń oraz tradycyjny typ bohatera – wydaje się konieczne, by tym mocniej 

wyeksponować centralną problematykę, wspólną dla obydwu sag oraz kilku 

innych cyklów literac kich Moorcocka. Oprócz punktowego dialogowania 

z motywami właściwymi powieści magii i miecza, pisarstwo brytyjskiego au-

tora stawia problem bardziej centralny, związany z pojęciami dobra i zła oraz 

historycznej konieczności. Początkowe partie Elryka z Melniboné wydają się 

sugerować szalenie tradycyjne dla fantasy ujęcie tematów etycznych, przy 

właściwym dla cyklu odwróceniu fabularnych biegunów. Świat jest zatem are-

ną starcia sił dobra z kohortami zła, z tym że główny bohater oraz cywilizacja, 

z której się wywodzi, są związani z negatywną stroną konfl iktu. Wrażenie to 

wydają się umacniać rozterki moralne Elryka, sugerujące, że oto w słudze zła, 

odpowiedniku Czarnego Pana z konwencjonalnego tekstu fantasy, zaczyna się 

budzić sumienie. Podobieństwo do prototypowej sagi wzmacniają otwiera-

jące kolejne księgi inwokacje, dywagujące nad nieuchronnością losu cesarza 

niegodziwych Melnibończyków: „Nie ma już odwrotu. Przeznaczenie Elryka 

zostało wykute i ustalone tak pewnie, jak przed wiekami zostały wykute i za-

hartowane piekielne miecze. Czy istnieje gdzieś punkt, w którym mógłby za-

wrócić z tej wiodącej ku rozpaczy, potępieniu i zniszczeniu drogi? Czy został 

skazany, zanim się narodził? Skazany na to, by przez tysiące wcieleń nie zaznać 

nic prócz smutku i walki, samotności i żalu; być wiecznie obrońcą jakiejś nie-

znanej sprawy?”42.

42 Ibidem, s. 123.
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Ujęcie to rychło ulega jednak przeformułowaniu, którego pierwszym zwia-

stunem jest nadanie piekielnemu opiekunowi Elryka, demonowi o hebrajskim 

imieniu Arioch, statusu księcia Chaosu. Choć siła, którą reprezentuje, wydaje 

się łatwa do utożsamienia ze złem, wprowadza ona do cyklu element myśli 

greckiej, przeciwstawiającej Chaos, będący nieuporządkowaną mieszaniną 

żywiołów, i Kosmos, wyznaczający pomiędzy nimi granice. Moorcock nadaje 

im jednak tradycyjne właściwości zmagających się bezustannie, wcielonych sił 

moralnych – rzeczywistość staje się u niego areną walki ucieleśniających kos-

miczne potęgi Władców Chaosu oraz wrogich im Władców Ładu. Wbrew tra-

dycji gatunkowej owe tytaniczne postaci ulokowane są poza światem i oddzia-

łują na niego poprzez swoich stronników – takich jak główny bohater cyklu. 

Wydaje się zatem, że konieczność wprowadzenia bohatera będącego anty-

tezą Elryka – a więc waloryzowanego pozytywnie, zwycięskiego księcia Co-

ruma – niezbędna jest dla nadania kosmicznym siłom ambiwalencji i zapre-

zentowania alternatywnej historii, w której protagonista stoi po stronie Ładu 

i porządkuje świat opanowany przez Chaos. Dla podkreś lenia fundamentalnej 

tożsamości pomiędzy cyklami decyduje się zatem Moorcock na krok radykal-

ny, tworząc pomiędzy dwiema opowieściami klamrę w postaci analogicznej 

koncepcji i realizacji motywu Władców Chaosu: a zatem i w cyklu o Corumie 

pojawia się rychło demoniczny Arioch, odwrócony w myśl ulubionej zasady 

pisarskiej autora: opiekun Elryka staje się prześladowcą Coruma, z inteligen-

tnego przystojniaka przeobraziwszy się w obrzydliwego, gargantuicznego lu-

dojada. Odwróceniu ulegają też znane z wcześniejszej sagi alianse: podczas 

gdy Melnibończycy są stronnikami Chaosu w świecie, gdzie ludzie wprowa-

dzają Ład, rasa Vadhaghów stanowi ostatnią ostoję ładu wobec zalewu czczo-

nego przez ludzkość Chaosu.

Tożsamość sankcji metafi zycznej zostaje potwierdzona na płaszczyźnie fa-

bularnej. Ulubiony motyw Moorcocka, jakim jest przemieszczanie bohaterów 

pomiędzy światami, by pokazywać skutki działania Ładu bądź Chaosu, po-

zwala połączyć obydwie sagi i wyprawić Coruma wraz z Elrykiem na wspólną 

przygodę. Ta śmiała decyzja ma niebagatelne konsekwencje, pozwalając tym 

dobitniej prezentować rozmaitą waloryzację kosmicznych sił, zależną od kon-

tekstu i indywidualnej oceny bohatera, jednocześnie podkreś lając ich tożsa-

mość. Z ewentualnych paradoksów fabularnych wyplątuje się przy tym, su-

gerując, że losy Władców Chaosu różnią się zależnie od świata, z którego ich 

obserwować: „»Władcę Chaosu Ariocha i Xiombarg? – Albinos popatrzył na 

niego [Coruma] nieufnie. – Zniszczyłeś dwóch najpotężniejszych członków 

kompanii Chaosu? Ale ledwie miesiąc temu rozmawiałem z Ariochem. Jest 

moim patronem…« (…) Corum uprzytomnił sobie, że Elryk nie zna struk-

tury multiwszechświata. »Wiele jest wymiarów istnienia – powiedział tak 
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spokojnie, jak tylko potrafi ł. – W niektórych Władcy Chaosu są potężni, w in-

nych słabi. W niektórych, jak słyszałem, nie ma ich wcale«”43.

Istotniejszą jednak innowacją jest koncentracja na samej koncepcji multi-

wszechświata, zapożyczonej od Leibera. O ile jednak twórca Szarego Kocu-

ra posługiwał się nią w celach satyrycznych, Moorcock omawia ją z pewną 

powagą, stanowi bowiem dlań konieczną konsekwencję istnienia kolejnych 

fi kcyjnych światów, będących areną starcia analogicznych sił. Pośrednictwo 

zwaśnionych Władców staje się powodem opracowania złożonej koncepcji 

rzeczywistości alternatywnych wobec siebie, lecz rządzonych tymi samymi 

prawami, których fundament stanowi antagonizm między Ładem i Chaosem. 

Obecność pokrewnych bohaterów również znajduje wytłumaczenie: oto wszy-

scy są wcieleniami tej samej kosmicznej mocy, obecnej w każdym ze światów, 

tak jak w każdym pojawia się lord Arioch i jego kompani. Pierwotna antyte-

tyczność Coruma i Elryka staje się tu jednak obciążeniem. Wyjaśnienia wy-

maga, dlaczego różne wcielenia Wiecznego Wojownika związane są w swo-

ich światach z przeciwnymi siłami. Stąd ów bohater o tysiącu twarzy staje się 

metafi zycznym regulatorem, którego zadaniem jest dbać, by w jego świecie 

bitwa nie ustała i żaden z arcyprzeciwników nie zwyciężył swojego oponenta. 

W świecie, gdzie dominuje Ład – wykłada Moorcock – niezbędny jest melan-

cholijny Elryk, siewca Chaosu, kiedy zaś górę bierze Chaos, do akcji wkracza 

zdecydowany, porządkujący Corum.

W opowiadaniu Gdy bogowie się śmieją Elryk angażuje się w poszukiwania 

tajemnej księgi, w nadziei, że potwierdzi ona istnienie opiekunów świata, sank-

cji wyższej niż Władcy Chaosu. Anarchistyczna wymowa cyklu rzecz jasna na 

to nie pozwala, zwłaszcza że bohater tęskni do boga wcielającego dobro. Święty 

tekst rozpadnie się więc pod dotykiem albinosa w pył, dając mu asumpt do 

wylania kolejnej fontanny łez. W miarę progresji fabuły czytelnik zapozna się 

jednak z instancją najwyższą, początkowo przez narrację odrzuconą: Wieczny 

Wojownik nie jest siłą autonomiczną, lecz sługą kosmicznej Równowagi, mocy 

dbającej o trwałość wiekuistego konfl iktu i strzegącej jej reguł. W ten sposób 

kosmologia Moorcocka zostaje dopełniona, a pełna jej analiza zaczyna coraz 

mocniej dominować nad fabułą powieści, która wydaje się zmierzać od popu-

larnej literatury przygodowej spod znaku miecza i czarów w stronę historio-

zofi cznych traktatów.

Rekapitulacja Moorcockowej koncepcji nie wymaga analiz jego rozlicznych 

utworów: zostaje wyłożona wprost, a kolejne powieści odsłaniają dalsze war-

stwy projektu. Oto istnieje zatem nieskończona liczba światów, których dyna-

mika jest wynikiem dialektyki Ładu i Chaosu: triumf którejkolwiek ze stron 

prowadzi do stagnacji i uwięzienia danej płaszczyzny istnienia w wiecznym 

43 M. Moorcock, Król mieczy, przeł. R. Kot, Warszawa 1993, s. 119.
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„teraz”. O trwałość projektu troszczy się Równowaga i jej wcielony obrońca, 

Wieczny Wojownik (wraz ze swoim towarzyszem, Kompanem Bohaterów). 

W żadnym świecie wiedza ta nie jest jednak dana wprost, a heros znajdujący 

się w centrum konfl iktu nie jest świadomy swojej roli. Manipuluje się nim tak, 

jak całą resztą ludzkości, z tym że również manipulatorzy podlegają Przezna-

czeniu i Wieczny Wojownik zawsze, choć zwykle nieświadomie, wypełnia swe 

dziejowe zadanie, przy okazji – ku swej zgrozie – poznając ostateczną tajem-

nicę: że wydarzeniami na świecie manipulują Bogowie z Wysokich Światów, ci 

z kolei podlegają Przeznaczeniu, ono zaś jest całkowicie niewiadome i praw-

dopodobnie pozbawione celu – dąży albo do zniszczenia świata (w wariancie 

tragiczno-ironicznym, reprezentowanym przez Elryka), albo do wyrugowania 

bóstw i zapewnienia ludzkości wolności samostanowienia (w opcji optymi-

stycznej i komicznej, Corumowej).

Ta konspiracjonistyczna koncepcja, pełna tajemnych mistrzów historii oraz 

ich ukrytych władców, jest oczywiście polemiczna wobec tradycji powieści 

fantasy: siły rządzące biegiem dziejów nie są ślepe, mechaniczno-biologicz-

ne (jak w tradycji Conana), ani zbawienie świata nie leży w odrzuceniu jed-

nej z etycznych opcji. Przeciwnie, ludzkości niezbędna jest rywalizacja Ładu 

z Chaosem: gdy brakuje jednego z kosmicznych komponentów, świat ulega 

zatrzymaniu. Tam jednak, gdzie fi lozofi a Moorcocka wydaje się mierzyć naj-

wyżej, ponosi fi asko: narracja nie narusza opozycji dobra i zła, a po prostu je 

pseudonimuje. Niezależnie bowiem od tego, czy bohater stoi po stronie Chao-

su, czy się mu opiera, siła ta niesie destrukcję i cierpienie, a każdy pakt, który 

można z nią zawrzeć, jest umową faustyczną. Dualizm etyczny mogłaby rozbi-

jać dwuznaczność Ładu, który wprawdzie wydaje się siłą dobroczynną, rozcią-

ga jednak nad człowiekiem władzę i manipuluje światem na równie dużą skalę, 

niekoniecznie licząc się z interesami jednostek, co rzuca cień na jego intencje. 

Prócz sprzeczności interesów bóstw istnieje też w świecie druga, niewyrażona 

wprost opozycja: zniewolenia, rozumianego jako podporządkowanie nadnatu-

ralnym potęgom, oraz wolności woli. To właśnie jej nie może odzyskać Elryk, 

a zdobywa Corum, gdy na skutek jego interwencji przebudzone bóstwa Rów-

nowagi eliminują pozostałych bogów.

Choć utożsamienie Chaosu i Ładu z Dobrem i Złem jest pozorne, z pro-

zy Moorcocka wyłania się projekt etyczny waloryzujący negatywnie wszelkie 

zniewolenie i nadający jakość pozytywną wolności wyboru. Prawdę tę wykła-

da Corumowi bóg Kwll, gdy Książę w Szkarłatnym Płaszczu żali się na śmierć 

dobrego władcy Ładu: „»To samo dobro odnajdziecie w sobie, jeśli naprawdę 

uznajecie je za cenne. (…) Zapewne taka właśnie miała być nasza rola: uwolnić 

te Piętnaście Wymiarów od głupich bogów i jeszcze głupszych schematów«”44. 

44 Ibidem, s. 174.
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Choć zjadliwa wymowa tej uwagi obliczona jest na zdezawuowanie świata 

wartości (czyli „głupich schematów”), samo utożsamienie wolności i dobra 

wydaje się zaskakująco zgodne z chrystianizującymi koncepcjami Tolkiena: 

władcy Ładu nie mogą ucieleśniać etycznego pozytywu z tych samych wzglę-

dów, z których Galadriela odmawia przyjęcia Pierścienia Władzy. Postawa 

etyczna narzucona przez okoliczności zewnętrzne (czy to przemocą, czy na 

drodze manipulacji) nie może zostać zinternalizowana: ludzkość nie zdoła 

osiągnąć moralnej doskonałości, gdy eksponujący ją pozytywny przykład zo-

staje zastąpiony przymusem słusznego postępowania.

Istotniejszy od trafności historiozofi i Moorcocka okazuje się jej fabularny 

układ: oto historia wydawać się może spiskiem bogów, podlega jednak wyro-

kom Przeznaczenia, które egzekwuje Wybraniec. Choć w perspektywie kos-

micznej cel paroksyzmów historii pozostaje nieodgadniony, na poziomie par-

tykularnego świata staje się jak najbardziej namacalny: Wieczny Wojownik jest 

regulatorem, a osobowości aktualnych wcieleń bóstw składają się na elementy 

dziejowego planu. Cykl Moorcocka nie tylko konserwuje zatem podstawową 

koncepcję głównego nurtu fantasy, ale multiplikuje w nieskończoność, po-

twierdzając przy tym jej nienaruszalność zarówno na poziomie pojedynczego 

świata, gdy bohaterowie odkrywają rządzącą nim zasadę, jak i całych zesta-

wów uniwersów, połączonych osobami Władców oraz Wiecznego Wojownika, 

i wreszcie – nieskończonego wieloświata, w którym ci sami aktorzy występują 

w rozmaitych, ale zawsze zawczasu rozpisanych rolach.

Poddając pod dyskusję prawidła fantastycznej aksjologii, pozostaje Moor-

cock wierny podstawowym kanonom estetyki gatunku: jego proza sadowi się 

bezpiecznie w obszarze nawiązań do tradycji europejskiego średniowiecza, 

z pewnymi wycieczkami w stronę antyku, gdy sugeruje podobieństwa między 

imperium Melniboné i mocarstwami starożytnymi u schyłku ich istnienia. Wy-

korzystuje też szacowny korpus intertekstualnych odniesień, czyniąc Elryka, 

z jego przeklętym mieczem i tragicznymi uwikłaniami, odpowiednikiem fi ń-

skiego Kullervo, którego legenda inspirowała również Tolkiena do stworzenia 

opowieści o Túrinie Turambarze oraz Poula Andersona w nordyckiej powieści 

Zaklęty miecz. Ta ostatnia zresztą stanowi niewątpliwy punkt odniesienia dla 

sagi Moorcocka: szachrajstwa Ariocha przypominają podstępy Andersonowe-

go Odyna, a amoralni Melnibończycy wydają się zawdzięczać wiele analogicz-

nie wyzwolonym z chrześcijańskiej moralności elfom z tej właśnie powieści. 

Druga z fundamentalnych dla fantasy tradycji Wysp Brytyjskich tworzy nato-

miast zaplecze cyklu o Corumie: posługujący się czarodziejską protezą dłoni 

bohater staje się analogonem irlandzkiego Nuady, a historia podboju świata 

Pięknego Ludu przez barbarzyńskich Mabdenów nosi echo zajęcia Erynu 
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przez plemiona ludzi45. Tradycja rycerska włączona zostaje w cykle Moorcocka 

zupełnie literalnie: oto Elryk musi odwiedzić inny świat i wyrwać zaczarowany 

róg z rąk jego obecnego posiadacza, hrabiego Rolanda. Projekt przewartościo-

wania gatunkowych schematów nie dotyczy zatem obszaru podstaw estetyki 

konwencji magii i miecza: multiwszechświat zadowala się odwracaniem sche-

matów i korektami ideologicznymi, pozostając wierny ustanowionym przez 

Tolkiena intertekstom.

5.6

Choć pierwszoplanowa, płaszczyzna polemik i poszukiwania alternatywy dla 

niedostatków ideologicznych głównego nurtu fantasy nie jest jednak jedyną 

drogą ucieczki z potężnego cienia Władcy Pierścieni (czy raczej gatunkowego 

prototypu, dla którego powieść Tolkiena dostarczyła budulca). Nie każda też 

powieść poszukująca nowych środków wyrazu wchodzi w tak jawną polemi-

kę z charakterystyczną dla gatunku miecza i czarów aksjologią. Drugi obszar 

pisarskiej eksploracji sugeruje nawet pierwszy z Tolkienowskich epigonów, 

Terry Brooks, wyznając, że jego celem było stworzenie odpowiednika Władcy 

Pierścieni, w którym rolę aktywnej tradycji stanowiłaby, w miejsce epiki i ro-

mansu, powieść historyczno-przygodowa w typie Dumasa i Waltera Scotta46. 

Zamiar ten zrealizował wprawdzie tylko częściowo, jednak dążność tego ro-

dzaju nawet u pisarza pomawianego o plagiatowanie Tolkiena wskazuje wy-

raźnie, iż tradycyjne fundamenty intertekstualne, na których wznosi się gmach 

post tolkienowskiej fantasy, nie są nienaruszalne, a próba poszukiwania alter-

natywnej tradycji może oddalić tekst od gatunkowego prototypu.

Punkt wyjścia Kronik Amberu Rogera Zelaznego jest łudząco podobny do 

koncepcji Moorcocka: rzecz zasadza się na opozycji uporządkowania i chao-

su, a bohaterowie, będący wszechmocnymi władcami wywodzącymi się z nie-

ludzkiej rasy, przemierzają niezliczone światy, śledząc konspirację starszych 

od siebie i jeszcze potężniejszych istot. Komplikacje kosmologiczne i przemy-

ślenia nad naturą wieloświata nie ustępują przy tym złożonym dywagacjom 

znanym z Elryka. Nadto, podobnie jak Moorcock, Zelazny włącza rzeczywi-

stość identyfi kowalną z potoczną do struktur swej koncepcji. Wykorzystanie 

alternatywnych tradycji literac kich pozwala jednak narracji osiągnąć inne niż 

u twórcy Coruma efekty: mniej jest w Kronikach eschatologii i rozważań nad 

45 Analogia ta zostaje potwierdzona w drugiej trylogii Coruma, na którą składają się 

adaptacje legend irlandzkich do świata Księcia w Szkarłatnym Płaszczu.
46 Zob. s. 184 niniejszej rozprawy.
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historyczną koniecznością, więcej natomiast sądów o uniwersalnych właści-

wościach człowieczej natury.

Sytuacja wyjściowa pierwszej powieści cyklu nawiązuje do szacownej tra-

dycji prezentacji fantastycznej rzeczywistości za pośrednictwem przybysza ze 

świata realistycznego, który – wkroczywszy w czarowną przestrzeń – okazuje 

się księciem o nadnaturalnych możliwościach. U Zelaznego motyw ten zo-

staje jednak odwrócony, gdy okazuje się, że cierpiący w pierwszych rozdzia-

łach na zanik pamięci bohater nie jest bynajmniej Ziemianinem, a jego pobyt 

w rzeczywistości identyfi kowalnej z potoczną splótł się z chorobą. Ponadto 

sama rzeczywistość realistyczna również zostaje zakwestionowana: odzyskując 

wspomnienia, książę Corwin zaczyna zdawać sobie sprawę, że Ziemia to tylko 

realia pozorne, dalekie odbicie trwałej i idealnej rzeczywistości jego rodzin-

nego Amberu. Ta platonizująca koncepcja odwraca zatem sytuację wyjściową 

Kronik Th omasa Covenanta Stephena R. Donaldsona, gdzie nieuleczalnie cho-

ry bohater wprost ze szpitala przemieszczał się do cudownej Krainy, bezustan-

nie jednak powątpiewał, czy nie jest ona wytworem jego dotkniętego choro-

bą umysłu. Centralna postać Kronik Amberu również zaczyna swą przygodę 

w szpitalnym łóżku, nie ma jednak wątpliwości, że jest to łóżko fantomowe.

Gdy multiwszechświat Moorcocka miał budowę nieuporządkowaną, pełną 

światów o równym statusie, oparty na podobnym pomyśle wieloświat Amberu 

jest ściśle hierarchicznie uporządkowany. Jego centralnym punktem jest ty-

tułowy zamek – a ściślej: znajdujący się w jego podziemiach Wzorzec, wy-

kreślony przed wiekami magiczny rysunek, porządkujący chaos w ład praw 

przyrody. Amber rzuca kolejne Cienie, zniekształcone odbicia oryginalnego 

świata, którego stabilność gwarantuje magiczny wzór – im dalej od centrum 

metafi zycznej przestrzeni się one znajdują, tym mniej są do oryginału podob-

ne. Każdy Cień to rzeczywistość autonomiczna, a zdolność wędrówki między 

nimi posiadają wyłącznie potomkowie władcy Amberu, którzy przeszli nie-

gdyś ścieżkę Wzorca, stając się w ten sposób ucieleśnieniem kosmologicz-

nej zasady. I to pośród nich właśnie toczy się mordercza walka o władzę nad 

pierwszym ze światów, którego tron w nieznanych okolicznościach opustoszał.

Literac ki wieloświat jest zabiegiem doskonale literaturze magii i miecza zna-

nym, a punkt widzenia przybysza z rzeczywistości realistycznej jest szczegól-

nie wygodny, gdy prezentować należy cuda Krainy Czarów. Autorzy mnożący 

światy i splatający je w kosmiczne konstrukcje posługiwali się tym motywem, 

by łączyć teksty osadzone w różnych realiach: technika ta pozwoliła Leiberowi 

zintegrować z cyklem o Fafrydzie i Szarym Kocurze nowelę Gambit adepta, 

a Moorcock używał go, by wypróbować rozmaite warianty historii Wiecznego 

Wojownika. W Kronikach Amberu multiwersum nie stanowi pretekstu dla po-

łączenia grupy powstałych wcześniej tekstów: jest osią konstrukcji czasoprze-

strzeni i służy podbiciu fabularnej stawki, spotęgowaniu zarówno zagrożenia, 
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jak i nagrody. Dziewięciu książąt spiera się wszakże o jedyną koronę, o którą 

naprawdę warto walczyć, każda bowiem władza, prócz sprawowanej w Am-

berze, jest tylko iluzją. Pozwala to Zelaznemu stworzyć wiarygodne podsta-

wy dla naruszenia tradycyjnej etyki, którą w Kronikach zastępuje koncept 

nietzscheański: na jednym biegunie znajdują się Amberyci, nadludzcy władcy 

prawdziwej rzeczywistości, drugi wyznaczają zamieszkujący Cienie podludzie, 

nieświadome pionki w kosmicznych rozgrywkach dziedziców. Dychotomii tej 

nie łagodzi żadna mistyczna równowaga, żadna metafi zyczna sankcja stano-

wiąca kotwicę dla moralnych uniwersaliów: zdając sobie sprawę z pozorno-

ści istnienia obywateli Cieni, książęta Amberu każą im umierać tysiącami za 

swoją sprawę, manipulują i wykorzystują na dziesiątki sposobów. Sami jednak 

pozbawieni są, przynajmniej początkowo, etycznych drogowskazów, kierując 

się – jak na demiurgów historii przystało – zasadą własnej korzyści.

Relatywność etyki podkreś lona jest w Kronikach przez poetykę narracji 

prowadzonej w pierwszej osobie, z punktu widzenia Corwina. Powieść, którą 

otwiera konstatacja o pozorności świata realistycznego, nie zapewnia oparcia 

nawet w trzecioosobowym narratorze, skazując czytelnika na percepcję fabuły 

z perspektywy równie przecież niewiarygodnego, jak reszta jego rodziny, zagi-

nionego pretendenta. W ten sposób fabuła zastawia pułapkę, utworzoną z ga-

tunkowych schematów: pierwsze dwa tomy cyklu sugerują, że książę Corwin 

to Wybraniec, którego zadaniem jest pozbyć się niegodziwego brata, uzurpują-

cego tron króla Amberu. Sugestia, iż rywal Corwina, Eryk, jest Władcą Ciem-

ności amberyckiego cyklu, wzmocniona zostaje zarówno na poziomie fabuły, 

gdy główny bohater zostaje zdradzony, oślepiony i przeżywa katusze uwięzie-

nia, jak i dzięki nawiązaniu: rychło okazuje się, że ukochanym, domowym Cie-

niem protagonisty jest Avalon, źródło legend o Arturze. I że to właśnie z Ava-

lonu Corwin powróci, by poprowadzić krucjatę przeciw niegodziwemu bratu.

W tle wątku arturiańskiego, eksponującego przede wszystkim fi nalną par-

tię legendy, związaną ze śmiercią i powrotem monarchy Brytów (którą otwiera 

przecież uzurpacja tronu przez Arturowego krewniaka), pojawia się jednak 

druga, istotniejsza, choć zamaskowana przestrzeń nawiązań. Gdy Corwin po 

raz pierwszy powraca do Amberu, Cień nie prowadzi go wprost na królewski 

zamek i książę musi wpierw przemierzyć rozciągający się u stóp twierdzy Las 

Ardeński. Wątek ten zostaje wprowadzony dyskretnie i zamaskowany epizo-

dem przygodowym, pogonią z piekielnymi ogarami i strzegącym puszczy am-

berytą Julianem, wprost nawiązuje jednak do Jak wam się podoba i tym samym 

wprowadza istotne szekspirowskie odniesienie: oto bohater wkracza w obszar 

pozorów i ułudy, gdzie pierwsze spostrzeżenia prawie na pewno okażą się myl-

ne. Sugeruje też, że prawowity władca przebywa na wygnaniu, a pojednanie 

między zwaśnionymi braćmi jest możliwe: to wszakże tematy dramatu, który 

w Lesie Ardeńskim się rozgrywa.
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Ta pierwsza, nieśmiała szekspirowska sugestia zostaje wzmocniona zespo-

łem nawiązań do centralnego korpusu dzieł Szekspira: czytelnikowi pozostaje 

więc zdecydować, czy Corwin przybywa do Amberu jako szalony książę, który 

ma pomścić swego zamordowanego rodzica, czy też potencjalny uzurpator, 

namawiany przez siły o niejasnych motywach do przejęcia tronu. Trop hamle-

tyczny wydaje się potwierdzać stała obecność ducha dawnego monarchy, króla 

Oberona, który – jak sądzi Corwin – kontaktuje się z bohaterem z zaświa-

tów. A jednak książę nie hamletyzuje: zamiast budować kunsztowne pułapki, 

w które schwytać ma się prawda, natychmiast przystępuje do działania i usiłuje 

zrzucić brata z tronu, bez powodzenia zresztą. Dopiero po ucieczce z lochów 

i reintegracji z komponentem rycerskim w Avalonie zdobywa możliwości, któ-

re pozwalają mu odebrać koronę i życie znienawidzonemu bratu. To jednak 

nie koniec, lecz początek intrygi, której zarówno Eryk, jak i Corwin padli ofi a-

rą: bratobójczą walkę rozpętał nieobecny do tej pory, ale rychło wprowadzony 

na scenę Brand, arcyspiskowiec, który targnął się na życie ojca i przed którym 

nieszczęsny, zabity Eryk próbował ochronić władztwo Amberu.

Kroniki Amberu najeżone są nawiązaniami, niekiedy całkowicie pustymi. 

Zelazny chętnie wykorzystuje motyw podróżowania przez Cienie, by wprowa-

dzać literac kie toposy: Corwin będzie więc walczył ramię w ramię z Lancelo-

tem, opierał się la Belle Dame sans Merci z ballady Johna Keatsa czy prowadził 

uczone dysputy z Hugim, krukiem Odyna, powtarzającym zresztą kwestie pta-

ka z ballady Poego. Podstawowy zespół odniesień – i być może jedyny, który 

nie pozostaje literacką inkrustacją – jest jednak bez wątpienia szekspirowski 

i koncentruje się wokół dwóch tematów: obsesyjnego dążenia do przecięcia 

władzy królewskiej (poddanego tak szczegółowej analizie w cyklu kronik 

Szekspira) oraz nietrwałości przekonań i pozorności percepcji. Amber roi się 

od spiskowców i oszustów, którzy nie wahają się mordować i ukrywać pod 

przebraniem, by uzyskać panowanie nad jedyną prawdziwą rzeczywistością. 

Obiektem pożądania jest zresztą władza zakulisowa, potęga szarej eminencji, 

gdyż zwieńczenie skroni koroną jest, zgodnie z Szekspirowską fi lozofi ą, ostat-

nim aktem przed nieuchronnym upadkiem47. Maskuje się zatem Brand, ukry-

wający swój nikczemny plan, maskuje Oberon, przyjmując postać wywodzą-

cego się z Avalonu kompana Corwina o znaczącym imieniu Ganelon, tajemną 

tożsamość posiada kochanka Corwina, Dara – zamaskowana zostaje wreszcie 

prawdziwa stawka, o którą toczy się amberycka gra.

Wśród rozlicznych kłamstw i półprawd, których prawdziwość sugeruje po-

czątkowo prowadzona z zawodnej perspektywy Corwina narracja, jest i prze-

konanie o prymarności Amberu. W toku akcji książę dowiaduje się jednak, 

47 Niezmiernie sugestywnie omawia tę problematykę Jan Kott. Zob. idem, Szekspir 

współczesny, Kraków 1990.
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że jego ojczyzna jest tylko pierwszym z Cieni, właściwa natomiast, pierwotna 

rzeczywistość to pustkowie, na którym wyrysowano pierwszy Wzorzec rze-

czywistości. Prawdę tę zna złowrogi Brand, którego zamach na Oberona nie 

był wyłącznie próbą opanowania tronu, zbyt długo zajmowanego przez despo-

tycznego rodzica – nikczemny książę planuje unicestwić wzór świata i wyry-

sować go na nowo, wedle swojego upodobania. W spiski Amberytów wkracza 

nagle perspektywa kosmiczna: już nie o koronę toczy się gra, lecz o ocalenie 

rzeczywistości. Tajemniczy, choć uznawany dotychczas za poboczny, problem 

najazdów z Cieni okazuje się centralny: to Chaos, przeciwieństwo Wzorca, 

usiłuje zniszczyć swój kosmiczny odpowiednik, by uzyskać status absolutu. 

Stopniowo odsłaniają się kolejne warstwy intrygi: Chaos posiada własny Cień 

zaludniony przez tamtejszych książąt – prototyp Amberu, z którego umknął 

niegdyś twórca Wzorca i ojciec Oberona, szalony karzeł Dworkin, pełniący 

obecnie funkcję szekspirowskiego błazna. Gra polityczna i gra kosmiczna 

zdają się stronami tej samej monety: król Amberu jest nie tylko władcą poli-

tycznym, ale też opiekunem Wzorca, gwarantem stabilności praw natury. Kró-

lobójstwo, jakkolwiek nieudane, narusza naturalny porządek i otwiera drogę 

dla inwazji chaosu: w Amberze dzieje się równie źle jak w państwie duńskim, 

a przyrodzone właściwości świata zostają zakwestionowane.

Odkrywanie kolejnych warstw spisku jest dla Corwina lekcją moralno-

ści uniwersalnej: w fi nale powieści porywczy, egocentryczny książę z jednej 

strony rezygnuje ze sprawowania królewskiej władzy, zdając sobie sprawę, że 

jest ona wyłącznie źródłem niepokojów (tę lekcję próbuje zresztą przekazać 

mu podczas pierwszego spotkania Eryk, choć czytelność Szekspirowskiego 

nawiązania zostaje w polskim przekładzie zakłócona48), z drugiej gotów jest 

ponieść ofi arę życia, by naprawić Wzorzec i nie dopuścić do absolutyzacji cha-

osu. Nie podważa to bynajmniej jego nadczłowieczeństwa i Corwin wciąż bez 

wahania przekracza granice obowiązujące mieszkańców Cieni. Idea nadczło-

wieka zyskuje jednak drugi wobec prawa do realizacji kaprysów biegun, czy-

li ciężar odpowiedzialności za integralność świata. To właśnie ona jednoczy 

zwaśnionych Amberytów w obliczu inwazji Chaosu i pozwala zaakceptować 

nowego władcę, wyłonionego zresztą przez Wzorzec, który okazuje się instan-

cją wyższą. Przeobraża też Corwina-Hamleta, mściciela krzywd, w Corwina-

-Prospera, przebaczającego wrogom i wycofującego się z życia po zakończeniu 

swojego posłannictwa. W tym punkcie cykl Zelaznego powraca nagle do pod-

stawowej tematyki fantasy, z którą wydawał się początkowo zrywać: potężnej, 

48 Podczas pierwszego spotkania książąt uzurpator żali się : „It’s true, that uneasy-lies-the-

-head bit”, nawiązując do rozważań Henryka IV („Uneasy lies the head that wears a crown”); 

w polskim przekładzie odpowiednio: „To prawda, każdy z nas ma głowę zaprzątniętą tą 

[o władzy] myślą” (Dziewięciu Książąt Amberu) i „Koroną strojne głowy spać nie mogą” (Król 

Henryk IV).
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unifi kującej narracji o charakterze historycznym, nadającej sens biegowi dzie-

jów świata.

Wykład ten ma charakter konspiracjonistyczny: oto mieszkańcy niezliczo-

nych światów – Cieni, w tym obywatele rzeczywistości realistycznej, są nieświa-

domie podporządkowani knowaniom amberyckiej arystokracji; ich ojczyzny 

odtwarzają to, co dzieje się w rzeczywistości centralnej, są tylko cieniami na 

ścianach platońskiej jaskini. Przyczyną pozornie przypadkowych zdarzeń oka-

zują się zatem celowe, choć nie zawsze godziwe działania książąt, uwikłanych 

w wieczny spór o koronę. Lecz i nadludzie pozostają w gruncie rzeczy więź-

niami swojej roli, a zamek nie bez przyczyny nazywa się Amberem. Bursztyn 

jest wprawdzie klejnotem, ale i więzieniem dla schwytanych w jego wnętrzu 

owadów, a metafora ta ma zresztą namacalny analogon na poziomie fabuły 

utworu: symbolem władzy nad Amberem jest Klejnot Wszechmocy, w które-

go wnętrzu, jak mucha w bursztynie, zamknięty jest prototyp Wzorca. Choć 

pozornie Amberyci wydają się wyzwoleni z moralnych ograniczeń i zdolni do 

każdej transgresji, w gruncie rzeczy ograniczają ich ramy intrygi rozgrywanej 

między Wzorcem (i jego sługami, Oberonem oraz Dworkinem) a Dworcami 

Chaosu. W tym właśnie punkcie intryga zyskuje wymiar historyczny: by zro-

zumieć swoją rolę w kosmicznym schemacie, Corwin musi poznać prawdziwe 

dzieje stworzenia Wzorca oraz Amberu, te zaś są jedynym elementem fabuły, 

na którego prawdziwość nigdy nie pada cień wątpliwości.

Pytanie o pochodzenie Ładu i Chaosu oraz konieczność ich równowagi 

pozostaje otwarte: wiadomo tylko, że Dworkin, uciekinier z pierwotnego Cha-

osu i pierwszy artysta, wyrysował Wzorzec za pomocą Klejnotu, który dostar-

czył mu przybyły nie wiedzieć skąd Jednorożec. Próba ufundowania konfl iktu 

Wzorca z chaotycznym Logrusem na płaszczyźnie etycznej jest skazana na 

niepowodzenie: choć pierwsze Kroniki, relacjonowane przez Corwina, zawie-

rają pokusę związania Chaosu ze złem oraz, co jasne, Amberu z dobrem (choć 

byłoby to dobro ufundowane na regule, w myśl której cel uświęca środki), 

rozprasza ją drugi pięcioksiąg, którego narratorem jest wychowany w Dwor-

cach Chaosu syn Corwina. Rekapitulują one racje drugiej strony, zasadniczo 

zbieżne z etyką Amberu49. Pytanie o to, czy w istocie fi gury Porządku i Chaosu 

są ostateczną instancją manipulującą rzeczywistością, pozostaje pozornie ot-

warte.

A jednak tekst daje pewną wskazówkę do ostatecznego, choć paradoksal-

nego, rozwiązania kosmologicznej zagadki – klucz do niej przybiera postać 

strażnika amberyckich lochów. Ów „chudy, blady jak trup osobnik, wsparty 

49 Przy czym zabieg ten jest najważniejszą wartością drugiego cyklu, noszącego poza tym 

wszelkie znamiona odtwórczej kontynuacji, motywowanej komercyjnym powodzeniem Kronik 

Corwina.
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o stojak ze sprzętem”50 nosi imię autora cyklu i para się pisarstwem: „Piszę fi -

lozofi czną powieść z elementami grozy i szaleństwa”51 – odpowiada na pytanie 

Corwina, nie chce jednak wyjawić księciu jej zakończenia. Gdy przyjąć, że lo-

chy są fi gurą Amberu, który wszakże jest więzieniem, upiorny stróż-literat daje 

pojęcie o przyczynach konieczności utrzymania stanu walki, wprowadzające-

go zamieszanie w życie bohaterów: jest on motorem fabuły. W ten sposób raz 

jeszcze wyartykułowana zostaje przyczyna tego, że zamek umieszczono pośród 

Lasu Ardeńskiego: „jest teatrem, aktorami ludzie / którzy kolejno wchodzą 

i znikają”52. Oto paradoks: rzeczywistość realistyczna jest tylko cieniem Ambe-

ru, którego dzieje stworzono, bezustannie pytając rzeczywistych czytelników, 

jak im się podoba.

5.7

Przyjęcie perspektywy osobistej bohatera, realizowanej dzięki zastosowaniu 

narracji pierwszoosobowej, nie zawsze skutkuje relatywizacją fi kcyjnego świa-

ta. Konował, narrator cyklu Glena Cooka Czarna Kompania, nie ma złudzeń: 

wraz z armią najemników, której jest felczerem i kronikarzem, stoi po stronie 

Czarnego Pana w realizującym się wedle najtrwalszych gatunkowych schema-

tów konfl ikcie o przyszłą postać świata. Rzecz prezentuje się bowiem nastę-

pująco: oto przed wiekami istniało imperium Władcy Ciemności, noszącego 

imię Dominator, który panował nad światem, mając u boku małżonkę, Panią, 

a na usługi dziesięciu Schwytanych czarnoksiężników. Zgodnie z przepisem 

na powieść miecza i czarów został jednak obalony przez Wybraną i na wieki 

pogrzebany, gdyż brakło mocy, by ostatecznie go unicestwić. Po latach nazbyt 

ciekawski czarownik uwolnił przypadkowo Panią, ta zaś przywołała Schwyta-

nych i zaczęła odbudowę dawnego imperium grozy. Rychło też powstały prze-

ciw niej wolne krainy, stawiając zbrojny opór i poszukując nowego wcielenia 

legendarnej Białej Róży, by raz jeszcze złożyć kabałę niegodziwych czarno-

księżników do grobu.

Narracja nie odwraca tej uświęconej tolkienowską tradycją perspektywy, 

nie daje też głosu negatywnej stronie konfl iktu: bohaterowie są boleśnie, cy-

nicznie świadomi, że związali się z władzą niegodziwą i destrukcyjną, ale pozo-

stają wierni własnym, wyjętym poza kontekst moralnych ekstremów, zasadom. 

Perspektywa narracyjna jest zresztą podwójna: Konował – narrator i kronikarz 

50 R. Zelazny, Ręka Oberona, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 1993, s. 68.
51 Ibidem.
52 W. Szekspir, Jak wam się podoba, akt II, scena 7, przeł. L. Ulrich [w:] idem, Dzieła 

dramatyczne, opr. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska, Warszawa 1962.
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oddziału – z jednej strony stara się zachować punkt widzenia Kompanii jako 

całości, wprowadzając zbiorowego bohatera charakterystycznego dla literatu-

ry wojennej, z drugiej przyjmuje perspektywę bardzo osobistą, nie szczędząc 

czytelnikowi własnych obserwacji i komentarzy. Ich indywidualizm podkreś-

la charakterystyczna fraza: obfi ta w zdania pojedyncze i sprawnie spajająca 

chłodne relacje o wydarzeniach z sądami o charakterze ogólnym oraz infor-

macjami o stanie ducha narratora. Nosi pewne piętno stylizacji chandlerow-

skiej, choć nie powtarza dosłownie charakterystycznej poetyki mistrza czarne-

go kryminału: brak jej pomysłowych, lirycznych porównań oraz językowego 

dowcipu. Jej przyległość do frazy Chandlera pozostaje jednak wyrazista – ot-

wierająca powieść sekwencja: „Znaków i cudów było pod dostatkiem, powiada 

Jednooki. Sami musimy mieć do siebie pretensję, że źle je zinterpretowaliśmy. 

Ułomność Jednookiego nie wpływa zupełnie na jego cudowną zdolność prze-

widywania wszystkiego po fakcie”53 proponuje charakterystyczną dla czarne-

go kryminału mieszaninę obserwacji i rekapitulacji, opatrzoną komentarzem 

narratora, kwestionującym wiarygodność relacji.

Narracja jest jednak bardziej zwarta, Konował rzadko prowadzi języko-

we gry i zdecydowanie ogranicza partie opisowe. Oszczędność taka wydaje 

się właściwa, wziąwszy pod uwagę surowy, żołnierski charakter prozy Cooka: 

treścią powieści jest wojna obserwowana z perspektywy żołnierzy. Wierność 

wobec konwencji tego typu literatury owocuje redukcją charakterystycznych 

dla większości fantasy, bogatych prezentacji imaginacyjnego świata. Zastępują 

je liczne aluzje do obecnych poza ścisłą relacją elementów zmyślonych realiów. 

Przeobrażeniu ulega też korpus struktur fabularnych pielęgnowanych przez 

gatunek. Przewrotnie podstawowa reguła zostaje zachowana: jest tu wszakże 

i Wybraniec, i Władca Ciemności, i świat zbuntowany przeciw mrocznej po-

tędze, ale przyjęta perspektywa żołnierska unieważnia podstawowy wehikuł 

fabuły, czyli wątek wyprawy. Owszem, Konował wraz z Kompanią przemiesz-

czają się tu i ówdzie, niekiedy odczuwając presję czasu – to jednak wyłącznie 

taktyczne ruchy oddziału, realizującego doraźne cele założonej przez dowód-

ców strategii, a nie podróż śladem dawnych bohaterów, której celem jest ufor-

mowanie herosa do ostatecznej bitwy ze złem.

Treścią powieści jest nie tyle sama wojna, ile studium żołnierskiego życia 

i związanych z nim wątpliwości. Na fabułę składa się ciąg epizodów przedsta-

wiających obozowe życie: bohaterowie grają w karty, włóczą się po tawernach 

i po męsku dowcipkują, czekając na powrót towarzyszy biorących udział w nie-

bezpiecznych patrolach. Jednocześnie uczestniczą w rozgrywkach generalicji: 

Schwytani, czytelnie nawiązujący do Tolkienowskich Nazguli, snują intrygi 

i wzajem się podgryzają, a ich wrogość przenosi się na podległych kolejnym 

53 G. Cook, Czarna Kompania, przeł. M. Januszewski, Poznań 1997, s. 9.
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mrocznym generałom żołnierzy. Zgodnie z poetyką powieści wojennej pozor-

na beztroska bohaterów podszyta jest lękiem o życie, a długie epizody obycza-

jowe przedzielają zdawkowe, ekspresyjne fragmenty poświęcone wojennemu 

piekłu. Chociaż zachowują one rekwizytorium powieści magii i miecza (a więc 

zarówno wyłączność broni białej, jak i potężną magię), brak w nich patosu bo-

haterskich dokonań i heroicznych zgonów epickich postaci Władcy Pierścieni, 

a śmierć staje się całkowicie bezosobowa, jest tylko elementem militarnego 

równania: „Kamienie zadudniły i zahuczały, gdy stopiona skała wyciekła na 

zewnątrz, pozostawiając ściany gór bez podstawy. Z dołu dobiegły wrzaski, 

wrzaski ludzi pozbawionych nadziei, którzy widzą nadciągającą zagładę i nie 

mogą zrobić nic, by ją powstrzymać lub jej uniknąć. Ludzie Płótna gotowali 

się żywcem i ginęli miażdżeni pod skałami. Znaleźli się niewątpliwie w kotle 

czarownicy, coś jednak nadal napełniało mnie niepokojem. Miałem wrażenie, 

że słyszę za mało krzyków, jak na armię tak liczną, jaką dowodził Płótno”54.

Dobór bohaterów potęguje pretekst do podawania w wątpliwość zasadno-

ści radykalizmu moralnych sądów centralnego nurtu fantasy. Jako najemnicy 

związani są innego rodzaju kontraktem niż służba po stronie dobra lub zła: 

fundamentem ich kodeksu nie jest wierność wobec moralnego etosu, lecz lo-

jalność względem pracodawcy, pomimo świadomości uczestnictwa w walce po 

„czarnej” stronie konfl iktu. Kompania nie składa się z łajdaków, którzy ulegli 

podszeptom Nieprzyjaciela ludzkości: tak Konował, jak jego konfratrzy regu-

larnie konfrontują własną postawę z zachowaniem strony przeciwnej, poszu-

kując usprawiedliwienia dla wyboru zleceniodawcy, i choć w tekście zdarzają 

się konstatacje, że przeciwnicy posługują się równie brutalnymi metodami 

walki oraz dywagacje na temat lojalności – walczą przecież z buntownikami 

– nie opuszcza ich w gruncie rzeczy przeświadczenie o udziale w czynieniu 

zła. Paradoksalnie fakt, że nie mogą od niego odstąpić, czyni Kompanów po-

zytywnymi bohaterami powieści: choć nie uczestniczą w powstaniu przeciw 

mrocznej tyranii, pozostają wierni swoim własnym zasadom. Dzięki temu 

zyskują moralną przewagę nad stronnikami dobra, którzy – uwikławszy się 

w wojaczkę, a więc w okrucieństwo – zostają naznaczeni hipokryzją: „Obej-

rzałem narzędzia tortur, po czym spojrzałem na Zouada, który siedział przy-

wiązany do wielkiego, dziwacznego krzesła. Zadałem sobie pytanie, dlaczego 

Pani jest uważana za czarny charakter. Ci tutaj podawali się za rycerzy dobra, 

toczących walkę o prawo, wolność i godność ludzkiego ducha, lecz, jeśli wziąć 

pod uwagę metody, nie byli lepsi od Kulawca”55.

54 Ibidem, s. 177.
55 Ibidem, s. 78. Przywołany w cytacie Kulawiec jest szczególnie okrutnym i wynaturzonym 

Schwytanym.
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Rozproszeniu ostrości etycznych ocen sprzyja – prócz dobrze znanej lite-

raturze wojennej konstatacji, że wojna to piekło – stylizacja na frazę czarnego 

kryminału, próba Cooka przypomina bowiem przewartościowanie, którego 

subgatunek ten dokonał w łonie powieści detektywistycznej. Bezwzględne roz-

łączenie sprawiedliwości i występku oraz pozytywne metody odkrywania nie-

podważalnej prawdy, stanowiące zasadę funkcjonowania detektywów powie-

ści dziewiętnastowiecznej, grzęzną w powieści Chandlera w gąszczu półprawd 

i wątpliwości, niejednoznacznych motywów i podejrzanych interesów – a je-

dyna prawda, do której dotrzeć może bohater, jest prawdą o nim samym. Kon-

frontacja ze zbrodnią jest jednocześnie próbą właściwości Philipa Marlowe’a. 

Czarna Kompania usiłuje podjąć podobny wątek: choć teoretycznie strony 

konfl iktu posiadają jasno sprecyzowane etyczne alianse, uświęcone tradycją 

gatunku i natychmiast rozpoznawane przez jego wiernych czytelników, kon-

fl ikt sprowadzony z poziomu kosmiczno-historycznego na płaszczyznę relacji 

jednostek traci moralną wyrazistość. Zakwestionowane zostaje dobro rebe-

liantów, którzy niejednokrotnie walczą po bandycku, podważa się też zło nie-

godziwców – Schwytani tym różnią się od Nazguli, że nie ulegli syreniej pieśni 

zła, związano ich z Dominatorem przemocą, za pomocą potężnych czarów, są 

więc nikczemni z cudzego kaprysu. Ten wątek zostaje szczególnie wyekspono-

wany, gdy Pani powiększa szeregi swoich sług, magicznie transformując poj-

manych przez Kompanię przywódców rebelii, ci zaś rzucają się na niedawnych 

stronników z tą samą zaciekłością, z jaką gromili armie Ciemności.

Rozmyciu etosu sprzyja też niewyrażony wprost, ale obecny w perspekty-

wie wątek przeobrażania wojny późnośredniowiecznej, dla której fi larem jest 

koncepcja rycerskiego honoru oraz doktryna wojny sprawiedliwej, w kon-

fl ikt renesansowy, toczony przez zawodowych żołnierzy na usługach despo-

tycznych książąt: a więc przejście od ideologii Bernarda z Clairvaux i Dokto-

ra Anielskiego do pochwały politycznej skuteczności Machiavellego. Czarna 

Kompania zawdzięcza swoje miano historycznemu odpowiednikowi, Białej 

Kompanii Johna Hawkwooda, słynącego z bezwzględnej skuteczności i równie 

bezwzględnego okrucieństwa protoplasty włoskich kondotierów. Wprawdzie 

w samej powieści konfratrzy nie zostają skonfrontowani z rycerstwem – zesta-

wienie cynizmu zawodowych żołnierzy z rycerskim idealizmem przeciwnika 

osłabiłoby przecież dwuznaczność wojennej narracji – tytułowa sugestia jest 

jednak wyraźna. Oto świat, w którym konfl ikt zbrojny przeszedł w ręce profe-

sjonalistów, nieposzukujących moralnego uzasadnienia faktu toczenia wojny. 

Jednocześnie nawiązuje do kultury, która rzuciła wyzwanie i obaliła tradycję 

rycerską, a literacka realizacja tej ostatniej stanowi podstawę estetyczną głów-

nego nurtu powieści miecza i czarów.

W łonie fabuły o nieostrych etycznych konturach wyrasta jednak kolej-

na: opowieść o Wybrańcu, którego przeznaczeniem jest obalić władzę zła. 
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Do Kompanii przystaje ponury nożownik imieniem Kruk, który, co zgoła do 

niego niepodobne, ratuje z opresji i otacza opieką niemą sierotkę. Ta zaś okazuje 

się przepowiadaną z dawna, odrodzoną Białą Różą, przyszłą destruktorką im-

perium niegodziwego Dominatora. Jej obecność powoduje załamanie projektu 

niepewnych granic aksjologicznych oraz niemożliwości zredukowania dzia-

łania pojedynczego człowieka do realizacji etycznych aksjomatów i nadania 

mu koniecznej w kosmicznym konfl ikcie jednoznaczności. O ile granica roz-

dzielająca rebeliantów i ich przeciwników jest raczej politycznej niż moralnej 

natury (na co wskazuje oburzenie Konowała wobec metod stosowanych przez 

buntowników), o tyle Biała Różna wprowadza do powieści element moralnej 

jednoznaczności oraz wątek dziejowej konieczności. Wraz z tą ostatnią kon-

cepcja relacjonowania wydarzeń z perspektywy żołnierzy Mrocznego Władcy 

ulega rozproszeniu. Czytelnik szybko rozumie, że kompania nie znalazła się 

na służbie Pani przypadkowo, oto zadziałało przeznaczenie, uniemożliwiając 

niegodziwej władczyni pochwycenie antagonistki, bezpiecznie ukrytej w sze-

regach jej własnej armii. Gdy schronienie przestaje być bezpieczne, Wybrana 

i jej opiekun umykają, a powieść zamyka sugestia nieuchronności przeznacze-

nia – jedyna wątpliwość, która trapi cynicznego zwykle Konowała dotyczy jego 

własnych losów: „Trzydzieści siedem lat do powrotu komety. Wizja na pewno 

była fałszywa. Nie będę żył tak długo. A może będę?”56.

Drugi tom cyklu, Cień w ukryciu, sugeruje nową interpretację relacji mię-

dzy działaniem uwikłanych w historię jednostek a jej kosmicznym planem. 

Oto Kruk i jego podopieczna ukrywają się w nieistotnym z politycznego i mi-

litarnego punktu widzenia mieście gdzieś na krańcu świata, gdzie wysłany zo-

staje również niewielki pododdział Kompanii. By zapewnić utrzymanie sobie 

i, co istotne, przyszłej obrończyni dobra, ponury najmita zajmuje się ohydnym 

procederem handlu zwłokami: rabuje groby i sprzedaje ciała mieszkańcom ta-

jemniczego, czarnego zamku. Za jego przykładem idzie gospodarz podupad-

łego zajazdu, w którym Kruk się zatrzymał, człowiek prosty i nieuczestniczący 

nijak w wielkich wydarzeniach. O ile Kruk ma na względzie większe dobro, 

przekonany, że szlachetny zamiar usprawiedliwia niegodziwe zajęcie, o tyle 

Maron Szopa jest zdesperowany i pragmatyczny: potrzebuje pieniędzy, by 

spłacić bezwzględnego lichwiarza.

Cień w ukryciu oddala się od prototypu powieści fantasy i najbardziej chyba 

spośród części cyklu korzysta ze schematów konstrukcyjnych czarnego krymi-

nału, chociaż częściowo rezygnuje przy tym z pierwszoosobowej narracji. Na 

pierwszym planie umieszcza studium upadku Marona Szopy, zastraszonego 

karczmarza, który staje się hieną cmentarną, bezcześci pradawne grobowce, 

a w końcu zaczyna zabijać: najpierw przypadkowo, w przypływie wściekłości, 

56 Ibidem, s. 256.
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potem zaś z wyrachowaniem, byle zaspokoić własną chciwość i głód zwłok 

mieszkańców czarnej twierdzy. Moralna katastrofa nic nieznaczącego czło-

wieka, jakim bez wątpienia jest Szopa, ma jednak kosmiczne konsekwencje, 

gdyż dostarczając zwłoki do zamku, zapewnia materiał dla próby wskrzeszenia 

Dominatora, oryginalnego Czarnego Pana, którego powrót chce powstrzymać 

Pani. Sytuacja Kruka jest jeszcze bardziej ironiczna, demaskując fałszywość 

makiawelicznej reguły: usiłując chronić jedyną osobę zdolną pokonać zło, na-

jemnik omalże doprowadza do jego eskalacji.

Koncepcja niemożności zastosowania pojęć etycznych wobec przygodnego 

działania człowieka, która przenikała pierwszy tom, zostaje zatem zakwestio-

nowana. W Cieniu w ukryciu nie istnieje zło małe, doraźne i nieszkodliwe, 

będące nieodłączną częścią życia – drobne świństwa Marona Szopy i jego oso-

bisty upadek są nierozerwalnie splecione ze złem kosmicznym. Obalony zo-

staje również relatywizm, związek percepcji moralności z egzystencjalną oraz 

kulturową sytuacją podmiotu, a Kruk traci swoją dwuznaczność. Przestaje sta-

wiać pytania, jak daleko można się posunąć w czynieniu tego, co słuszne: prze-

kracza granicę i staje się fi gurą zaślepionego radykała, który sprzeniewierzył 

się swojej świętej misji. Osłabieniu ulega też niegodziwość Pani, która zyskując 

motywację ochrony świata przed Dominatorem, otrzymuje rys opiekunki, su-

rowej wprawdzie, lecz zaangażowanej politycznie po stronie słuszności. O jej 

podstawowej roli władczyni imperium zła przypomina dopiero fi nał powieści: 

dowiedziawszy się, że Kompania ukrywała wcielenie Białej Róży, Pani obraca 

się przeciwko swoim najemnikom, dając im pretekst do zdrady. Czarna Kom-

pania przechodzi na stronę dobra, tym razem otwarcie otaczając opieką Różę 

i przywracając zwyczajową aksjologię magii i miecza. Perspektywa pierwszego 

tomu zastąpiona zostaje zwyczajnym w fantasy etosem rycerskiej misji, prowa-

dząc do konwencjonalnego fi nału.

W obliczu powrotu Dominatora dawni wrogowie porzucają swe, jak się 

okazuje, partykularne spory i przystępują do wspólnej walki: w powieści Biała 

Róża wszystko dzieje się, jak gatunek przykazał. Pani i Wybrana stają ramię 

w ramię, intrygi Schwytanych z tomu pierwszego wyznaczają teraz linię po-

działu na zwolenników dawnego Władcy Ciemności i stronników jego wy-

bielonej małżonki, a powieść wojenna i kryminalna przestają być nośnikiem 

fabuły. Zastępuje je romansowe poszukiwanie sposobu zgładzenie Domina-

tora, wzmocnione zapożyczonym od Le Guin wątkiem prawdziwego imienia, 

zdolnego odebrać czarownikowi moc. Finalna bitwa z Władcą Zła jest w grun-

cie rzeczy triumfalnym pochodem Wybranki, której towarzyszą wierni opie-

kunowie z Kompanii oraz wprowadzeni nie wiedzieć czemu nadnaturalni so-

jusznicy, których duchowym przywódcą jest Stary Ojciec, mistyczna oś świata 

i inteligentne drzewo, wokół którego gromadzą się latające wieloryby i gada-

jące kamienie – świat pradawnych cudów, który zgodnie z gatunkową regułą 
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stawia się na wezwanie Wybranej. Destrukcja Dominatora niweluje kosmicz-

ny biegun zła, więc następująca w chwilę później próba restytucji porządku 

z początku powieści jest skazana na niepowodzenie. Pani zdradza Białą Różę, 

nazywając ją prawdziwym imieniem i pozbawiając szczególnej roli – w chwilę 

później jednak sama pada ofi arą analogicznego podstępu. 

Finał Białej Róży rezygnuje zatem z polemik i pokornie poddaje się Tol-

kienowskiej historiozofi i, odwracając ją tylko o tyle, że zniszczenie magicz-

nej mocy zła jest koniecznym rezultatem utraty potęgi przez dobro. Moralne 

ekstrema tracą fi zyczną manifestację, przestają bezpośrednio manipulować 

biegiem dziejów, a ich fi zyczne reprezentacje zostają sprowadzone do wyjścio-

wego poziomu: fi nał uniwersalnego konfl iktu przywraca partykularną, ludzką 

perspektywę: „Zastanawiałem się, czego w tym momencie oczekiwała każda 

z tych kobiet. Na ile ulegną przeznaczeniu. Skończyła się ich władza nad świa-

tem. Pupilka [Biała Róża – przyp. T.Z.M.] nie miała pola ochronnego, a Pani 

czarnoksięskiej mocy. Stały się sobie równe”57. Zaprowadzony zostaje pokój, 

a Konował, najstarszy ocalały z pogromu Kompanii ofi cer, podejmuje decyzję 

o wymarszu na południe – w świecie po zakończeniu konfl iktów usługi na-

jemników nie są konieczne. Zamknięcie powieści odbywa się w tonie melan-

cholijnym, wśród wspomnień poległych konfratrów i debat nad koniecznością 

rozwiązania oddziału, nosi w sobie jednak zarówno zapowiedź przywrócenia 

światu stanu niewinności, w którym Kompania przestanie być potrzebna, oraz 

odpuszczenia grzechów: do grupy dołącza pozbawiona magicznej mocy Pani. 

Pojawia się też sugestia możliwego powrotu Dominatora w niesprecyzowanej, 

odległej przyszłości – kolejny cykl historii wydaje się nieunikniony58.

Próba konfrontacji konwencji fantasy z perspektywą partykularną okazuje 

się zatem bezowocna. Przyjęta wyjściowo formuła unieważniająca fundamen-

talne opozycje magii i miecza i wprowadzająca na ich miejsce nieredukowalny 

konfl ikt między perspektywą zbiorową oraz indywidualną wymusza w koń-

cu radykalne deklaracje etyczne, potem zaś czyni losy oraz zamiary jedno-

stek składowymi koniecznego i moralnie jednoznacznego procesu dziejowego. 

Jedynym sposobem ucieczki przed tym wątkiem okazuje się całkowite po-

rzucenie problematyki kosmicznego dobra i zła oraz rezygnacja ze schematu 

fabularnego gatunkowego prototypu. Drugi cykl powieściowy Glena Cooka 

57 G. Cook, Biała Róża, przeł. B. Jankowska-Rosadzińska, Poznań 2002, s. 325.
58 Również na poziomie literac kiej produkcji. Spójna fabularnie trylogia uzupełniona jest 

kolejnymi cyklami o przygodach wędrującej wśród dżungli południa Kompanii, wypełnionymi 

powracającymi zza grobu przeciwnikami oraz powtarzanymi do znudzenia schematami 

fabularnymi pierwszej trylogii. W ten sposób tolkienowsko-mitologiczny sąd o następstwie 

coraz lichszych epok znajduje ironiczny odpowiednik w praktyce literacko-wydawniczej: plagą 

literatury fantasy są wymuszone kontynuacje, dzięki którym spragniony znanych podniet 

czytelnik popularny może wciąż obcować z ulubionymi bohaterami, nawet gdy nie mają już oni 

nic do powiedzenia.
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wykorzystuje pełniej możliwości, jakie daje stylizacja chandlerowska, relacjo-

nując przygody prywatnego detektywa nazwiskiem Garrett, rozwiązującego 

zagadki w fantastycznym mieście-molochu. Jeśli jednak Czarna Kompania 

pozostaje zbyt blisko schematów fantasy, by tchnąć w nie nowego ducha, Akta 

Garretta posuwają się zbyt daleko. W rezultacie powstaje nie tyle literatura 

magii i miecza stylizowana na czarny kryminał, ile kryminał nawiązujący do 

fantasy: Cook zapożycza nie tylko frazę, ale i schematy fabularne oraz potencjał 

interpretacyjny, po prostu pseudonimując Los Angeles z powieści Raymonda 

Chandlera i Dashiella Hammetta. Miecz zastępuje więc rewolwer, gnomy – 

mniejszość etniczną, a czarodzieje producentów fi lmowych czy milionerów. 

Przy okazji cykl dowodzi, że usunięcie perspektywy uniwersalnej odbiera lite-

raturze miecza i czarów swoistość i redukuje ją do zbioru rekwizytów.

5.8

Przeciwną wobec Akt Garretta strategię przyjmuje Martha Wells w znajdującej 

się na obrzeżach czytelniczego obiegu, lecz nader interesującej próbie przy-

wrócenia gatunkowi nośności, realizowanej w powieści Śmierć nekromanty. 

Miast przemieszczać struktury fabularne innego gatunku w obręb mediewal-

nej estetyki magii i miecza, wprowadza charakterystyczne dla fantasy rozwią-

zania w niezwykły dla gatunku kontekst estetyczny dziewiętnastowiecznej 

powieści łotrowsko-przygodowej, lokując rzecz w bezpośrednim sąsiedztwie 

Hrabiego Monte Christo. Bohater powieści Wells przypomina Edmunda Dan-

tesa: od wielu lat knuje subtelną zemstę na człowieku, który doprowadził do 

skazania niewinnej osoby. W tym wypadku jednak krzywdy nie doznał sam 

bohater, nazwiskiem Nicholas Valiarde, lecz jego przybrany ojciec, czarownik 

i wynalazca. By dopaść nietykalnego arystokratę, potężnego hrabiego Mon-

tesq, od lat prowadzi Valiarde podwójne życie: ofi cjalnie trudni się profesją 

marszanda, w tajemnicy działa jako nieuchwytny Napoleon zbrodni, tajemni-

czy mistrz przebieranki o imieniu Donatien. Tej personie bohatera depcze jed-

nak po piętach arcyprzeciwnik, błyskotliwy inspektor Ronsarde i jego wierny 

przyjaciel lekarz.

Zestawione zostają zatem dwa ważne toposy literatury popularnej XIX wie-

ku: działającego poza prawem nadczłowieka, który w imieniu pokrzywdzo-

nych wywiera pomstę na nietykalnych krzywdzicielach, znanego z Hrabiego 

Monte Christo, ale przecież i z 20 000 mil podmorskiej żeglugi czy Tajemnic 

Paryża, z pojedynkiem między reprezentującym logiczny porządek świata de-

tektywem a wprowadzającym weń chaos przestępcą – a zatem starciem, któ-

rego fi gurami są Sherlock Holmes, przywołany przez powieść dosłownie, oraz 
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profesor Moriarty, utożsamiony tu z Dantesem. To zestawienie eksponuje in-

teresujący paradoks: oto detektyw jest nie tylko agentem ładu, ale i gwarantem 

przywilejów kasty krzywdzicieli, bezdusznym wykonawcą nakazów skorum-

powanego prawa, jednocześnie Holmesem i Javertem, bezwzględnym inspek-

torem z Nędzników Wiktora Hugo. Ta sama dwuznaczność, podkreś lona dzię-

ki nadaniu przestępczemu alter ego bohatera imienia markiza de Sade, ciąży 

na protagoniście, realizującemu jednocześnie program sprawiedliwej zemsty 

w duchu reformistycznym i zaburzającemu porządek świata. Uzgodnienie 

postaw wydaje się niemożliwe, upaść musi albo zasada praworządności, albo 

topos nadczłowieka – kolaboracja z przestępcą skompromitowałaby detek-

tywa, zaś schwytanie Donatiena byłoby równoznaczne z fi askiem zamierzeń 

głównego bohatera, a więc niezgodne z duchem powieści popularnej. Narracja 

dba przy tym, by nie stworzyć wrażenia nieadekwatności prawa pozytywnego 

i poczucia sprawiedliwości. W przeciwieństwie do sławnego mieszkańca Baker 

Street, Ronsarde nie jest detektywem prywatnym, wówczas bowiem mógłby 

opowiedzieć się po stronie Donatiena, dowodząc nieskuteczności lub korupcji 

organów policyjnych. Geniusz dedukcji jest jednak inspektorem policji, za-

pewniając jej mandat stróżów ładu.

Konwencjonalna fabuła fantasy służy powieści za płaszczyznę uzgodnie-

nia stanowisk motywujących działania Nicholasa i Ronsarde’a. Arcyprze-

stępca i arcystróż prawa trafi ają na serię tajemniczych zdarzeń, których trop 

naprowadzi ich zgoła niezależnie na intrygę związaną z Władcą Ciemności, 

występującym pod postacią tytułowego nekromanty – straconego przed laty 

i powracającego do życia, by zemścić się za niegdysiejszą klęskę. Wątek ten 

wprowadza jednocześnie właściwą powieści magii i miecza problematykę 

bezwzględnej konieczności wyboru między złem, reprezentowanym przez ne-

kromantę, a dobrem, pod sztandarem którego zgromadzić się mogą wszyscy 

przeciwnicy czarnoksiężnika. Zagrożenie dla porządku świata, totalne i nieza-

leżne od stosunku sił i struktur społecznych, uchyla potrzebę egzekwowania 

doraźnie pojętej sprawiedliwości: zarówno zemsta na krzywdzicielu niewin-

nych, jak i pościg za złoczyńcą mają charakter incydentalny i wręcz nieistotny, 

gdy zestawić je z koniecznością ocalenia świata. Rozprawa z nekromantą nie 

jest jednak całkowicie odseparowana od wyjściowej problematyki powieści: 

jak można się spodziewać, hrabia Montesq jest elementem intrygi również 

w porządku epickim, okazując się głównym, choć przypadkowym, sprawcą 

powrotu Władcy Ciemności. 

Struktura fabuły powieści pozostaje wierna obydwu swoim kontekstom, 

jest więc jednocześnie podszytym intrygą śledztwem w stylu dziewiętnasto-

wiecznym oraz romansową wyprawą, której celem jest znalezienie sposobu 

powstrzymania antagonisty. Wiedzie ona z bezpiecznego schronienia boha-

terów w kolejne miejsca zakazane: nim Nicholas wkroczy do podziemi, gdzie 
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czai się złoczyńca, odwiedzi niebezpieczną dzielnicę biedoty, więzienie czy pa-

łac królewski, przekraczając tym samym kolejne granice znanego świata, zazna 

też wytchnienia w odizolowanym miasteczku uniwersyteckim, gdzie niczym 

drużyna Th orina w Rivendell otrzyma stosowne instrukcje dalszego postępo-

wania. Ten sam podwójny adres zachowają również najważniejsze postaci tła: 

szajka Donatiena pełni równocześnie rolę przestępczego zbiorowiska i dru-

żyny chroniącej Wybrańca, a czarownik – przewodnik po nieznanym świe-

cie nekromancji, odpowiednik mądrego opiekuna w typie Gandalfa, zostaje 

utożsamiony z fi gurą pogrążonego w opiumowym nałogu, zamieszkującego 

mansardę przedstawiciela cyganerii, genialnego i nieprzewidywalnego artysty. 

Powieść, jak na stylizację dziewiętnastowieczną przystało, rozgrywa się 

w całości w czasoprzestrzeni miejskiej – jedynym wyłomem jest w niej wątek 

położonego na uboczu uniwersyteckiego miasteczka gdzie mieści się strze-

żona przez wiekowe drzewo siedziba czarownicy. Dąb jest fi gurą powrotu do 

początku czasów, okresu sprzed wszechwładzy gazowego oświetlenia i bruko-

wej kostki, dlatego też może posłużyć do złamania śmiertelnej klątwy ciążącej 

na bohaterze. Stara, na pół zapomniana magia, która pozwala przezwyciężyć 

śmierć, jest w fantasy znanym i szacownym toposem. Prócz tego wtrętu rolę 

fantastycznego świata pełni jednak w całości Vienne, ogromna stolica króle-

stwa Ile-Rien, oraz położone w pobliżu Lodun (do tego ostatniego dociera się 

jednak koleją, nie opuszczając przestrzeni zindustrializowanej, habitatu wik-

toriańskiego mieszczucha). Nie znaczy to oczywiście, że poza miastem nie 

istnieje prezentowany aluzyjnie świat, z jego mocarstwami i koloniami – we-

dług przepisu na powieść fantasy Śmierć nekromanty buduje czasoprzestrzeń 

wiarygodną i mimetyczną, zgodną z oczekiwaniem czytelnika. Akcja dzieje 

się jednak wyłącznie w stolicy, kojarząc rozmaite elementy wielkomiejskiej 

kultury i pejzażu ze stosownymi toposami fantasy, zachowującej estetykę śred-

niowieczną: system kanalizacyjny jest analogonem pradawnych podziemi, 

więzienie staje się oblężoną twierdzą, a Plac Filozofów – aluzja do paryskie-

go Cour des Miracles, znanego z powieści Wiktora Hugo – siedzibą mędrców 

i czarodziejów. 

Estetykę industrialną nadaje tekst również magii: w Śmierci nekromanty 

sztukę tę wykłada się na uniwersytetach i stosuje w życiu codziennym, choć 

pozostaje dziedziną ekskluzywną, zastrzeżoną dla posiadających wrodzone 

predyspozycje magów oraz arystokratów, których stać na usługi czarodziejów. 

Ten właśnie wątek okazuje się zresztą drugim biegunem intrygi: powrót Wład-

cy Ciemności jest rezultatem nieudanych prób pozyskania mocy magicznych 

przez hrabiego Montesq, a upadek opiekuna Nicholasa związany był ze świ-

tem rewolucji magiczno-przemysłowej. Uczony skonstruował bowiem przy-

rząd techniczny zapewniający moce czarodziejskie jednostkom ich pozbawio-

nym i padł ofi arą zbrodni, by wynalazek nie trafi ł do powszechnego obiegu 
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i pozostał tajemną bronią arystokraty. Motywacja powieści miecza i czarów 

łączy się więc z iście dziewiętnastowiecznym wątkiem społecznym, a walka 

o lepsze jutro wymaga nie tylko zniszczenia Czarnego Pana, ale i zniesienia 

społecznej dyskryminacji. 

Tradycja Tolkiena, stanowiąca moralną parantelę powieści, spotyka się za-

tem ze społeczną wrażliwością Eugène’a Sue, a łotr zdemaskowany i pokona-

ny na płaszczyźnie związanej z pierwszym nurtem może zostać ukarany przez 

czynniki łączone z tą drugą. Naznaczenie Montesq winą za powrót Władcy 

Ciemności odbiera mu bowiem potęgę, usuwając przeszkody dla spisku Nicho-

lasa: hrabia zostaje oskarżony o współudział w zbrodniach oraz zamordowanie 

Donatiena i aresztowany przez Ronsarde’a. Również nagroda dla bohatera ma 

charakter ściśle społeczny, w duchu ideałów mieszczańskich – Nicholas nie zo-

staje wyniesiony na salony władzy, ratuje jednak dobre imię rodziny i zyskuje 

spokój oraz szansę całkowitej integracji ze społeczeństwem Vienne po odrzu-

ceniu tajemnej tożsamości, będącej dotychczas przyczyną jego wyobcowania. 

Oto nagroda na miarę wczesnomodernistycznej prozy popularnej: szansa na 

przyzwoitość, czyli uzgodnienie własnej biografi i z modelem właściwym dla 

swojej klasy.

Przy tym jednak zagrożenie, któremu bohaterowie się przeciwstawiają, nie 

przestaje mieć charakteru globalnego i uniwersalnego: nekromanta, jak na 

Mrocznego Pana przystało, grozi trwałym, powszechnym i nieodwracalnym 

naruszeniem porządku świata, podporządkowaniem go swojej woli. Rodzaj 

niebezpieczeństwa dostosowany jest jednak do wielkomiejskiej estetyki i dzia-

łalność czarnoksiężnika nie doprowadzi, w razie powodzenia jego niecnych 

zamiarów, do powszechnego zniewolenia, lecz destrukcji norm cementują-

cych społeczeństwo. Ronsarde godzi się na alians z Nicholasem, gdyż nawet 

arcyprzestępca Donatien funkcjonuje w granicach zachowań dopuszczalnych, 

które zmartwychwstały czarownik nie tylko narusza, ale i anuluje: popełnia 

morderstwa pozbawione motywu i kryje się za pomocą czarnej magii. Staje 

się więc siewcą terroru, niszczycielskiego dla świata, którego podstawowymi 

regułami są normy prawa, przyzwoitości oraz pozytywistyczna koncepcja po-

znawalności. Czyni go to przeciwieństwem Donatiena, przestępcy otoczonego 

romantyczną legendą, a sam fakt jego istnienia zagraża kruchym podstawom 

miejskiego ładu, który działalność przestępcza Nicholasa cementuje, narusza-

jąc granicę klas społecznych i zapewniając tym samym nadzieję warstwom dys-

kryminowanym. Niedorzecznie potężna moc, którą ma dysponować wskrze-

szony czarnoksiężnik, uczyni z niego natomiast demona destrukcji, zdolnego 

mordować na wielką skalę, w dodatku bez dania racji. Wobec takiego zagroże-

nia społeczeństwo przetrwać nie może.

Zmagania bohaterów nie są więc epizodem szerszego planu spo-

łecznych przeobrażeń, ani nawet wyrazem działania sił, które rządzą 
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dziewiętnastowiecznym światem. Czynnie i bezpośrednio stawiają tamę jed-

nostkowemu, osobowemu złu, które choć tworzy podobne zagrożenie, nie daje 

się sprowadzić do fi gury rewolucji, nie posiada bowiem społecznego zaplecza. 

Śmierć nekromanty staje tu jednoznacznie po stronie literatury fantasy: waży 

się oto historia świata, a na szalach znajdują się pojedyncze osoby, z jakichś 

powodów związane z newralgicznym momentem dziejowym. Utożsamienie 

motoru społecznej przemiany z zagrożeniem ze strony Czarnego Pana usuwa, 

a przynajmniej ogranicza, problematykę dynamiki postępu i walki klas oraz 

związaną z nią podwójną perspektywę, konserwatywną lub rewolucyjną. Na-

wet uwrażliwiony czytelnik-socjalista o profi lu rewolucyjnym nie może opo-

wiedzieć się po stronie nekromanty Macoba, który nie reprezentuje żadnych 

ideałów i jest całkowicie egoistyczny, ograniczając swój program do zaspo-

kojenia głodu mocy oraz zemsty. Figura Władcy Ciemności, choć przeinter-

pretowana na quasi-mieszczańską modłę, zawiera w sobie ten sam potencjał 

jednoznaczności, którego nosicielem był Tolkienowski Sauron. Zmagania 

z powracającym złem znajdują się przy tym w centrum dynamiki życia Vienne, 

a włączenie historii Macoba w dyskurs wielkomiejski daje szansę wyjaśnienia 

wszelkich zrodzonych w jego obrębie wątków: nekromanta jest przyczyną ta-

jemniczych mordów, którymi żyje ulica, niepojętej popularności dziwacznego 

spirytysty nawiedzającego salony, zbrodni śledzonych przez Ronsarde’a i nie-

godziwości, jakie chce karać Nicholas. Komplikacje te zostają sprowadzone do 

wspólnego mianownika, włączone w tę samą opowieść – to przecież reguła, 

którą rządzi się Władca Pierścieni.

Oczywiście, w zestawieniu z klasyką dziewiętnastowiecznej prozy tego ro-

dzaju recepta na trapiące nowoczesne społeczeństwo bolączki musi zabrzmieć 

fałszywie, o ile nie przyjmie się optyki konspiracjonistycznej. Nekromanta 

jest nie tylko Czarnym Panem, nosi też rys spotęgowanego Fantomasa – ta-

jemniczego, brutalnego przestępcy odpowiedzialnego za nękające świat zło, 

mrocznego mistrza historii, którego pochwycenie prostuje dziejowe zakrę-

ty. Tylko w ten sposób historiozofi a fantasy może przetrwać konfrontację ze 

społeczeństwem nowoczesnym i klasowym: koncepcja, którą pokrewieństwo 

epicko-romansowe pozwala wyrażać wprost, nie mieści się wśród możliwo-

ści fabularnych powieści popularnej wczesnego modernizmu, daje się jednak 

utożsamić z pielęgnowaną przez nią koncepcją spisku nieznanych poruszy-

cieli społecznych trybów. Walka z Władcą Ciemności jest zatem prowadzona 

zakulisowo, z dala od ciekawskich oczu, choć zachowuje tę samą wagę, którą 

posiada otwarte działanie drużyny penetrującej prototypowe realia powieści 

miecza i czarów: uzupełnia współczesność o perspektywę historyczną, wiąże 

obecne trudności z nieprzemijającym złem (powracający nekromanta nie bez 

przyczyny nosi imię Constant) i zapewnia sposób, by najpierw je zrozumieć, 

a następnie pokonać.
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Literac ki eksperyment Marthy Wells z 1997 roku pozostaje odosobniony, 

choć Śmierć nekromanty stanowi środkową część cyklu, prezentującego kolej-

ne epoki istnienia królestwa Ile-Rien, od czasów płaszcza i szpady (w powieści 

Żywioł ognia, korzystającej z estetyki Trzech muszkieterów, jak Śmierć nekro-

manty z Hrabiego Monte Christo) po technologiczno-społeczny odpowiednik 

międzywojnia, wraz z jego dramatycznym fi nałem (trylogia Upadek Ile-Rien). 

Nie znaczy to jednak, że powieść XIX stulecia nie inspiruje literatury magii 

i miecza – przeciwnie, pod koniec XX wieku staje się jednym z najważniejszych 

intertekstów gatunku, ale jej lektura przynosi częściej odwrócenie narracyjne-

go bieguna i powrót do właściwych prozie wczesnego modernizmu rozważań 

na temat dynamiki społeczno-klasowej. Owocuje zatem zarzuceniem proble-

matyki niepodzielności oraz uniwersalności historii. Próba nadania nowego 

życia powieści miecza i czarów, coraz mocniej nieruchomiejącej w okowach 

motywowanych komercyjnie schematów, pielęgnowanych przez Tolkienow-

skich epigonów, zasadzająca się na radykalnej zmianie pola międzytekstowych 

odniesień, okazała się zatem pocałunkiem śmierci. Przekroczenie granicy no-

woczesności, od której tak radykalnie odwracał się prawodawca fantasy, wy-

maga bowiem albo wprowadzenia – jak u Wells – wątku spiskowego, którego 

objaśnienie w duchu problematyki etycznej brzmi fałszywie w zestawieniu 

z utworami stanowiącymi kontekst, albo odrzucenia historiozofi i Tolkienow-

skiej na rzecz rozważań w duchu marksistowskim, gdy powieść ma ambicje 

mówienia o historii, lub egzystencjalnym, kiedy z nich rezygnuje. Tego rodza-

ju przeobrażenie zapewnia zgodność z nowym obszarem międzytekstowych 

wycieczek – prowokuje jednak pytanie, czy odrzucenie ustanowionych przez 

Tolkiena reguł nie znosi aby racji bytu powieści magii i miecza, przynajmniej 

w jej omawianym kształcie.



6. Uwikłanie

I tak kończą się opowieści.

Zła czarownica jest pokonana, księżniczka w łachmanach odzyskuje 

pozycję, królestwo rozkwita. Wracają szczęśliwe dni. Długie i szczęśli-

we. Na zawsze – co by znaczyło, że życie w tym miejscu zamiera.

Opowieści chcą się kończyć. Nie dbają o to, co będzie potem.

T. Pratchett, Wyprawa czarownic

6.1

Dla próby periodyzacji rozwoju literatury fantasy pouczająca byłaby zapew-

ne konstatacja, że najistotniejsze dla głównego nurtu gatunku zjawiska przy-

padają na kolejne dziesięciolecia, poczynając od publikacji Władcy Pierścieni 

i rewitalizacji cyklu o Conanie w połowie lat pięćdziesiątych, przez eksplozję 

popularności Tolkienowskiej trylogii około roku 1965 po publikację gry fa-

bularnej Dungeons & Dragons w roku 1974. Ta ostatnia pozycja wprowadza 

w obręb refl eksji nad gatunkiem zjawisko pozaliterac kie, choć pozostające 

z nim w ścisłym związku, zasięg oddziaływania gry na literaturę fantasy jest 

jednak tak ogromny, a wpływ tak przemożny, że przemilczenie go stanowiłoby 

niewątpliwe zaniedbanie. D&D stało się bowiem swoistą soczewką skupiają-

cą najważniejsze tendencje obecne w powieściach magii i miecza oraz kuź-

nią przyszłych prominentnych autorów gatunku, zwłaszcza producentów sag. 

Robert Jordan przyznawał otwarcie, że Koło Czasu egzystowało najpierw jako 

zbiór rozgrywek w D&D1, Raymond Feist we wstępie do pierwszej powieści 

dziękuje za inspiracje współgraczom2 i nawet dekonstruktor gatunku Terry 

1 We wstępie do adaptacji tego cyklu na potrzeby gry fabularnej, zob. Ch. Ryan et al., 

Th e Wheel of Time Roleplaying Game, Renton 2003.
2 R.A. Feist, Adept magii, przeł. M. Terlak, Poznań 1996, s. 6.
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Pratchett chętnie przytacza anegdoty na temat swojej z grami fabularnymi 

przygody3.

Istotą gier fabularnych jest grupowe kreowanie fabuły przypominającej treść 

powieści magii i miecza – dokonuje się ono ad hoc, choć zwykle na podstawie 

przyjętych wcześniej założeń. Część z nich jest wytworem samych grających, 

stanowi „scenariusz przygody”, czyli szkielet tworzonej w czasie spotkania nar-

racji. Inne z kolei wynikają z założeń samej gry, która nie tylko rozdziela role 

(jeden z graczy jest odpowiednikiem narratora, pozostali kreują poczynania 

bohaterów powstającej historii), ale też opisuje świat opowieści, ograniczając 

tym samym liczbę dostępnych rozwiązań. Kreacja taka przypomina techniki 

stosowane przez autorów fantasy: jest zwykle konglomeratem nawiązań już to 

wewnątrzgatunkowych, do rozmaitych literac kich realizacji konwencji miecza 

i czarów, już to zestawiających odniesienia historyczne i kulturowe. Różni się 

natomiast od powieściowej poetyką: zmyślone realia są prezentowane z per-

spektywy historycznej, geografi cznej czy społecznej za pomocą imitacji dys-

kursu popularnonaukowego.

Szczegółowy opis osobliwości gier fabularnych nie mieści się rzecz jasna 

w ramach niniejszego wywodu4, dla literatury fantasy ten rodzaj rozgrywki jest 

jednak w dwójnasób istotny. Po pierwsze, stanowi ostatni krok w procesie se-

parowania kreacji fantastycznej rzeczywistości od fabuły czy poetyki powieści, 

dowodzi, iż opis realiów istnieć może sam przez się, jako rezerwuar potencjal-

nych wątków i konglomerat nawiązań5. Tym samym kładzie podwalinę pod 

charakterystyczną postawę współczesnych czytelników tego rodzaju literatury, 

domagających się w pierwszej kolejności pozornej innowacji w konstrukcji 

3 W tym wypadku źródłem są wypowiedzi ze spotkania autorskiego podczas pobytu pisarza 

w Polsce w roku 1998.
4 Zainteresowanym tym zjawiskiem informacji może dostarczyć książka Jerzego Szei, będąca 

pierwszą polską próbą systematyzacji gier fabularnych, oraz teksty zawarte w poświęconym 

temu zjawisku numerze czasopisma „Dekada Literacka”. Zob. J.Z. Szeja, Gry fabularne – nowe 

zjawisko kultury współczesnej, Kraków 2004; „Dekada Literacka” 2003, nr 7/8.
5 Jest to obserwacja o donioślejszych, niż można by sądzić, konsekwencjach, stanowi 

bowiem podstawę funkcjonowania współczesnej kultury popularnej. Ta bowiem chętnie żywi 

się realiami rozmaitych tekstów, eliminując ich fabuły: w ten sposób powstają na przykład gry 

komputerowe, których akcja rozgrywa się w fantastycznym świecie, znanym z fi lmu, komiksu lub 

powieści, dotyczy jednak zgoła różnych zdarzeń i postaci. Oczywiście zjawisko nie jest całkowicie 

nowe i znów przywodzi na myśl romans rycerski, którego autorzy z upodobaniem umieszczali 

kolejne fantastyczne fabuły, posiadające własnych bohaterów, w szerszym kontekście „opowieści 

Okrągłego Stołu”. Przykładem tak skonstruowanego tekstu jest pozostający całkowicie na uboczu 

głównego arturiańskiego wątku Yvain, czyli rycerz z lwem Chrétiena de Troyes. Trudno jednak 

jednoznacznie wykazać, że poszerzające korpus znanych opowieści kolejne legendy arturiańskie 

czy poematy cykliczne o wojnie trojańskiej za zasadę konstrukcyjną przyjmowały niezależność 

literac kich realiów, która patronuje podobnym przedsięwzięciom w łonie współczesnej kultury 

popularnej.
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realiów, oraz „wewnątrzgatunkowych” krytyków, apelujących chętnie o mime-

tyczną ich koherencję6. Po wtóre, światy fantasy opracowane na potrzeby gry 

stały się tłem dla setek powieści, ściśle z grą splecionych i nawzajem się uzupeł-

niających. I to właśnie te powieści, stanowiące w pierwszym rzędzie elemen-

ty serii produktów publikowanych pod szyldem handlowej marki, sygnującej 

również gry komputerowe i fabularne, komiksy i fi lmy animowane, połączone 

wykorzystaniem tych samych fi kcyjnych realiów, tworzą najobszerniejszy kor-

pus tekstów magii i miecza, prawdopodobnie przerastający objętością wszyst-

ko, co prócz nich się do gatunku zalicza7.

Zasadą konstrukcyjną powieści fantasy jest tworzenie kolaży kulturowych 

nawiązań, prezentowanych w postaci realiów zmyślonego świata. Gry fabular-

ne wykorzystują ją, a nawet potęgują: ich regułą jest zapewnić użytkownikom 

zestaw czytelnych, użytecznych klisz fabularnych, gotowych i jednoznacznie 

rozpoznawalnych rozwiązań, z których bez trudu można skorzystać pod-

czas improwizowania własnej fabuły. Nie starają się one przy tym wchodzić 

w dyskusje ze swoimi intertekstami – przyjmują je całkowicie alegatywnie, 

z dobrodziejstwem intelektualnego inwentarza, i przeobrażają to, co w obrę-

bie literatury posiadało pewien interpretacyjny potencjał, w zespół łatwych do 

aplikowania narzędzi. Najchętniej gry fabularne budują nawiązania wewnątrz-

gatunkowe, odwołując się do powieści miecza i czarów częściej niż do zjawisk 

spoza związanego z literaturą fantastyczną prądu kultury masowej. Ponieważ 

świat gier staje się następnie scenerią akcji związanych z marką powieści, re-

zultatem jest ukształtowanie w obrębie gatunku potężnego nurtu, zasilanego 

dziesiątkami tekstów, zbudowanych za pomocą nawiązań nie drugiego nawet, 

a trzeciego stopnia. Oto bowiem narracja z konieczności niewolniczo stosuje 

się do założeń fabularnych gry, te z kolei są wywiedzione z rozmaitych powie-

ści fantasy, ukształtowanych, jak próbowałem wykazać, ze zszytych mniej lub 

bardziej zręczną intrygą skrawków tradycji, zwykle europejskiej.

A zatem krasnoludy pojawiające się w powieściach Tolkiena są germański-

mi karłami, żyjącymi w ukryciu rzemieślnikami z nordyckich mitów, służąc, 

prócz wskazania na warstwy anglosaskiej tradycji, objaśnieniu – w mitopoe-

tycznym planie Silmarilliona – przyczyn różnicy między działalnością arty-

styczną, ucieleśnianą przez elfów, a rzemieślniczą, którą zajmuje się plemię 

Durina. Jej praprzyczyną jest swoista bezduszność, sztuczność krasnoludów, 

które wprawdzie zostały przyjęte w poczet dzieci Eru dzięki jego miłosierdziu, 

znajdują się jednak poza boskim planem – są tworem valara Aulëgo. Nie mogą 

6 J. Dukaj, Filozofi a fantasy, cz. 1–2, „Nowa Fantastyka” 1997, nr 8–9.
7 Przy czym nie wszystkie stworzone na kanwie gier fabularnych powieści są częścią marki 

Dungeons & Dragons; zjawisko obejmuje większość gier, które uzyskały mocną pozycję na 

popkulturowym rynku.
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więc egzystować w pełnej zgodzie ze światem i nie tyle go uzupełniają, ile prze-

obrażają. 

Krasnoludy, jedna z ras zaludniających światy gry fabularnej Dungeons 

& Dragons, nawiązują do Tolkienowskich bezpośrednio, a powierzchownie: 

zachowują ich wygląd, obyczaje – żyją w podziemnych kopalniach – oraz 

podstawową funkcję rzemieślników, zmieniają się jednak przede wszystkim 

w fabularne narzędzie: dostawców doskonale wykonanych, niekiedy mecha-

nicznych obiektów, które można wykorzystać podczas rozgrywki. Z drugiej 

strony oferują czytelny typ bohatera, pozwalając graczowi odtworzyć Gimle-

go, postać z Władcy Pierścieni – brodatego wojownika wyposażonego w to-

pór, niezłomną wolę oraz niechęć do elfów. Takie kreacje uzupełniane są zwy-

kle przez gracza, częściowo dążącego do indywidualizacji swojego bohatera, 

a częściowo kierującego się zasadą mimetycznej wiarygodności: skoro istnieje 

społeczeństwo krasnoludów, nie wszyscy jego przedstawiciele mogą być wo-

jownikami i kowalami. Innowacja dotyczy jednak przede wszystkim funkcji 

społecznej, w związku z czym rys psychologiczny krasnoludów rodem z gry 

fabularnej jest jednorodny i całkowicie uzależniony od pierwowzoru, to jest 

mężnego Gimlego.

Powieść wykorzystująca realia stworzone na potrzeby gry musi pozostać 

temu schematowi wierna. Sięga zatem chętnie po postać krasnoluda, ale nie 

odnosi się bezpośrednio do toposu Tolkienowskiego, by jakkolwiek go sko-

mentować, ale wykorzystuje spetryfi kowany na potrzeby zabawy obraz rodem 

z D&D. W rezultacie dzielny Gimli, odbity w tysiącu krzywych zwierciadeł ko-

lejnych powieści, znika tedy pod naporem swych symulakrów, traci jakiekol-

wiek znaczenie – staje się koniecznym, skonwencjonalizowanym motywem. 

Czytelnik, który wychował się na młodzieżowych powieściach przygodowych 

spod znaku Dungeons & Dragons, nie potrafi  zwykle dostrzec we Władcy 

Pierścieni, którego inspirująca siła wywarła tak przemożny wpływ zarówno 

na samą grę, jak i pisarzy tworzących powieści całkowicie od niej niezależne, 

artystycznej jakości, zauważonej już przez pierwszych komentatorów trylogii: 

W.H. Audena, Lina Cartera, a w Polsce Przemysława Mroczkowskiego, Piotra 

Kuncewicza i Jakuba Z. Lichańskiego. Dzieje Wojny o Pierścień stają się po 

prostu kolejną realizacją tej samej opowieści, doskonale znanej z nowelizacji 

gry, która nie wymaga wysiłku interpretacyjnego innego niż rozpoznanie ga-

tunkowych klisz.

Rzecz jasna, należy odróżnić powieści powstałe jako element promocji 

marki – z których pierwsza ukazała się w roku 1984, wyznaczając kolejne dzie-

sięciolecie losów fantasy – od przywołanych powyżej przykładów inspirującej 

roli samej rozgrywki w Dungeons & Dragons, do czego przyznawali się Feist 

czy Jordan, epigoni Tolkiena, dla których gra fabularna stanowiła pierwszy 

krok do stworzenia autorskiego projektu. Te ostatnie włączyłem do głównego 
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nurtu współczesnych tekstów miecza i czarów, dla którego pierwszoplanowym 

problemem jest odniesienie wobec tolkienowskiej metafi zyki oraz aksjologii 

poprzez stworzenie autorskiej realizacji epickiej fabuły8. Kwestia ta jest nato-

miast nieistotna dla literatury wykorzystującej poprzedzające ją samą fanta-

styczne realia, powstałe na potrzeby gry: metafi zyka, etyka czy historiozofi a 

dane są z góry, wraz z fi kcyjną geografi ą czy botaniką, a zadaniem powieści 

jest tylko odpowiednio je zaprezentować. Narracja jest więc wolna od trapią-

cych powieść fantasy lęków, pytań o przyczynę zła i rolę jednostki wobec prze-

łomowych wydarzeń, koncentrując się wyłącznie na przedstawieniu zdarzeń 

i bohaterów.

Stawka fabuły również ulega trywializacji, żadna bowiem kosmiczna bi-

twa nie może zagrozić losom świata, który jest zakorzeniony poza powieścią 

i niejako jej „wypożyczony”. Zachwiana zostaje centralna rola relacjonowanych 

wypadków, skoro analogiczne przygody przeżywać mogą, bez zmiany realiów, 

nie tylko postaci z innych powieści w nich osadzonych, ale i należące do czy-

telników, gdy przeobrażą się w graczy. Każda katastrofa daje się zatem uchylić, 

każde niebezpieczeństwo ma charakter lokalny – przy tym jednak powieści te 

niechętnie rezygnują z kosmicznej perspektywy na rzecz treści bliższych kon-

wencji awanturniczej. Często powstaje przez to dziwaczny mariaż rozwiązań 

fabularnych właściwych powieści przygodowej z epicką perspektywą Władcy 

Pierścieni, gdzie seria perypetii prowadzi nie tyle do rozwiązania szczęśliwego 

dla bohaterów, ile dobroczynnego w perspektywie kosmicznej. Redukcja prob-

lematyki historiozofi cznej sprowadza produkcję powieściową sprzężoną z gra-

mi fabularnymi do poziomu przygodowej literatury dla nastolatków, która od 

typowych realizacji swojego gatunku różni się zapożyczaniem z głównego nur-

tu fantasy estetyki oraz fabularnej osi – choć już nie problematyki.

6.2

Wobec Władcy Pierścieni krytyka bezradnie rozkładała ręce, powieść nie 

chciała bowiem zmieścić się na półce przeznaczonej dla literatury dziecięco-

-młodzieżowej: stąd pamiętne poszukiwania literac kiej paranteli, które sięga-

ły Homera, a w najlepszym wypadku Królowej Wróżek Edmunda Spensera9. 

Trzydzieści lat po amerykańskim wydaniu trylogii gatunek nie tylko posia-

dał już wyznaczone ramy i miejsce na literac kiej scenie, lecz uległ skostnieniu 

i trywializacji, wątpliwość odnośnie do czytelniczego adresu mogło bowiem 

budzić niezwykłe, obfi te dzieło Tolkiena, lecz już nie literac kie dokonania jego 

8 Stąd omówiłem je w partii rozprawy poświęconej takim właśnie tekstom – zob. rozdział 4.
9 Krótki ich przegląd znajduje się w rozdziale 3.
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następców, konsekwentnie kierujących powieści do coraz mniej wymagającej 

klienteli. Pole zainteresowań gatunku, wyznaczone przez twórczość angielskie-

go profesora, zostało wyeksploatowane, a epicka konstrukcja utraciła zdolność 

wytwarzania nowych ujęć, po trosze na skutek wyczerpania i wielokrotnego 

omówienia, przede wszystkim jednak ze względu na działania mechanizmów 

literatury popularnej, wrażliwej na gust masowego czytelnika. 

Pokolenie polemistów Tolkiena nie odnosiło spektakularnych sukcesów – 

najwybitniejsze teksty, powstające ze sprzeciwu wobec wyłożonej we Władcy 

Pierścieni wizji człowieka i świata, w ostatecznym rozrachunku wydają się po-

twierdzać rozpoznania, które usiłowały obalić. Nurt podtrzymujący koncepcję 

wyłożoną we Władcy Pierścieni nie zdołał z kolei ożywić opowieści, a twór-

czość pisarzy kreowanych na następców Tolkiena ograniczyła się do kolejnych 

epigońskich realizacji, w których innowacje prowadziły najczęściej do zabu-

rzenia konstrukcji lub fi lozofi cznej spójności. Wyrosła wreszcie produkcja li-

teracka, na przemysłową wręcz skalę powtarzająca wytarte klisze, łączone tak, 

by nie znudzić nastoletniego odbiorcy. Tolkienowska innowacja, która tchnęła 

życie w umierający, efemeryczny gatunek prozy przedwojennej, najwyraźniej 

wyczerpała siły i fantasy znalazła się w punkcie, w którym utknęła, nim zaist-

niał Władca Pierścieni.

Poszukiwanie możliwości wyrazu dla powieści magii i miecza musiało za-

tem wykroczyć poza normy dopuszczone przez rozłożysty cień Tolkienow-

skiego arcydzieła; należało nie tyle dążyć do przeformułowania wniosków, 

które powieść ta wyraża, ile zakwestionować jej fundamentalne założenia. 

Twórczość fantasy ostatniego okresu produktywności tego gatunku w postaci, 

którą podjąłem się opisać, stara się unieważnić lub skomentować nie tyle roz-

wiązania fabularne lub ideologiczne zaplecze głównego nurtu, ile jej wyjściowe 

koncepcje: konieczność włączenia porządku bytowania jednostek w potężny, 

uwspólniający nurt sensownej historii. Pytania, które stawia, nie dotyczą natu-

ry i pochodzenia ekstremów wyznaczających bieguny dziejów, ani nazywania 

siły wymuszającej pojęcie dziejowego wyzwania przez wybranego bohatera. 

Zanegowana zostaje sama wielka narracja spajająca świat w logiczną i zrozu-

miałą całość, wyznaczająca linię pomiędzy bieżącą akcją powieści a jej pra-

początkiem, ginącym w pomroce dziejów. By zatrzymać Tolkiena, a poruszyć 

fantasy10, gatunek przestaje podawać w wątpliwość prawomocność chrześci-

jańskiej aksjologii, która stanowi o sensie wyprawy i ofi ary Froda. Pyta raczej 

o dziejową wagę niedoli niziołka lub podważa sens opuszczania Hobbitonu, by 

zmierzyć się z wyzwaniami historii.

10 Trafne to sformułowanie zapożyczam od Jacka Dukaja; zob. idem, Zatrzymać Tolkiena, 

poruszyć fantasy, „Nowa Fantastyka” 2005, nr 6.
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Kwestię tę najostrzej chyba eksponuje Terry Pratchett, autor czterdziestu 

bez mała powieści osadzonych w Świecie Dysku, który w pierwszej chwili jawi 

się przestrzenią umowną, drwiną z pisarskich technik powszechnych w lite-

raturze fantasy. Oto bowiem zmyślony świat potraktowany jest z całą geogra-

fi czną powagą: posiada morza i kontynenty, państwa, miasta i rzeki – będąc 

przy tym dyskiem wspartym na czterech słoniach, które z kolei spoczywają na 

skorupie olbrzymiego żółwia. Obraz jest iście kosmiczny: „Wielki A’Tuin, żółw, 

zbliża się płynąc powoli przez międzygwiezdną otchłań. Wodorowy szron po-

krywa jego ciężkie płetwy, przedwieczną skorupę wyżłobiły kratery meteo-

rów. Oczami wielkimi jak morza, przesłoniętymi bielmem i pyłem asteroidów, 

spogląda nieruchomo w Cel. Mózgiem większym niż miasto, z geologiczną 

powolnością myśli tylko o Ciężarze. Spory ułamek ciężaru można oczywiście 

przypisać Berilii, Tubulowi, Wielkiemu T’Phonowi i Jerakeenowi, czterem gi-

gantycznym słoniom. Na ich spalonych gwiazdami, szerokich barkach spoczy-

wa krąg Świata, na całym obwodzie otoczony girlandą wodospadu, a od góry 

przykryty jasnobłękitną kopułą Niebios”11.

Dalsza relacja nie ma jednak charakteru mitopoetycznego, którą to per-

spektywę wydaje się otwierać mitologiczne nawiązanie: Pratchett zdaje rela-

cję z rozterek towarzyszących rozwojowi astrozoologii, nauki o kosmicznych 

zwierzętach – nosicielach światów, próbujących odgadnąć, czy istnieją podob-

ne A’Tuinowi istoty, i z pełną powagą dywagujących, czy żółw nie pełznie aby 

do Miejsca Lęgu, by tam wziąć udział w kosmicznej rui. Jeżeli tak, palącym 

problemem staje się sprecyzowanie płci istoty, na której grzbiecie spoczywa 

świat, i ustalenie tym samym jej pozycji w czasie arcykopulacji. Sparodiowa-

na zostaje zatem nie tylko technika kreowania mimetycznego świata fantasy, 

dla którego oparcie stanowi nie fi zyka, lecz kulturowa tradycja oraz poetyka 

jego opisu, chętnie sięgająca do problematyk genezyjskich i eschatologicznych, 

podawanych zwykle językiem współczesnej prozy realistycznej. Obnażając 

umowność swojej fi kcyjnej rzeczywistości, wskazuje Pratchett na nieadekwat-

ność języka, który do zobrazowania uniwersów ufundowanych na baśniowych 

przecież realiach wykorzystuje opisy napięć i przepływów magicznej mocy 

charakteryzowanej niczym siła fi zyczna. Wprowadzenie żółwia unieważnia 

pytanie o spójność czy realizm tekstu: przecież nikt nie może wziąć tego nie-

dorzecznego konceptu za dobrą monetę!

Kosmiczny żółw nie jest jednak autorskim pomysłem Pratchetta, to po pro-

stu nawiązanie do innej, niż zwyczajowa, europejska, tradycji kosmologicznej. 

A’Tuin jest odpowiednikiem Kurmy, awatara Wisznu i podpory świata z tra-

dycji hinduistycznej. Eksponuje tym samym zapoznaną nieco, kulturowo- 

-mitologiczną genezę tekstów spod znaku magii i miecza, w ironicznym 

11 T. Pratchett, Kolor magii, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 1994, s. 7–8.
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passusie o dyskowych uczonych wyszydzając jednocześnie produktywność 

zwyczaju opisywania tego rodzaju tworów za pomocą kryteriów przyjętych 

dla charakterystyki rzeczywistości empirycznej. Innymi słowy, obnaża mieli-

zny fantasy mimetycznej, która niepomna na tworzywo, z jakiego ulepiony jest 

proponowany przez powieść projekt fi kcyjnego świata, upiera się, by opisy-

wać go jako twór realistyczny. Poddaje tym samym rewizji postulat Tolkiena 

o konieczności świata odznaczającego się spójnością właściwą rzeczywistości, 

przynajmniej w postaci, jaką przyjął on na kartach Tolkienowskich epigonów. 

Sam Tolkien, mimo drobiazgowości opracowania Śródziemia, nie wprowadził 

przecież języka, który próbowałby maskować kulturowe odniesienia: poety-

ka opisu zgadza się z jego treścią i autor Władcy Pierścieni nigdy nie usiłuje 

o wydarzeniach wyjętych z porządku mitologiczno-epickiego mówić językiem 

prozy sensacyjnej. Inaczej jego kontynuatorzy, przeciw którym Pratchett naj-

wyraźniej się burzy: ci posługują się charakterystycznym dla fantasy korpusem 

tradycyjnych odniesień jak swoistym wytworem gatunku i czują się w obo-

wiązku wykorzystać je do stworzenia modelu świata, w którym jednocześnie 

można wyprowadzić historię od chwili intencjonalnego stworzenia i opisać 

fenomeny za pomocą pojęć rodem z paradygmatu pozytywistycznego. W dru-

giej kolejności kieruje autor ostrze satyry w stronę czytelniczej postawy, roz-

patrującej tło powieści fantasy w kategoriach prawdopodobieństwa. Kreacja 

Dysku, z alternatywnymi kierunkami geografi cznymi (ku osi, ku krawędzi, 

w stronę obrotu i wobec niego opacznie) oraz Kontynentem Przeciwwagi, któ-

ry musi być bogaty w ciężkie złoto, skoro równoważy masy lądowe drugiej 

połówki świata, dzięki czemu ten się nie chybocze, eksponuje niedorzeczność 

postulatów o koherencję, zgłaszanych wobec realiów zbudowanych z nawiązań 

do przednaukowych koncepcji świata, których wyrazem jest mitologia, epika 

czy romans rycerski.

Nie znaczy to, że Pratchett dąży do przywrócenia poetyki i optyki Tolkie-

na, opierając się na konsekwentnej ekspozycji kulturowych odniesień. Owszem, 

Świat Dysku jest przestrzenią wielorakich nawiązań, w narracji dominuje jed-

nak język ironicznego racjonalisty, podejrzliwego wobec przejawów duchowości 

oraz metafi zyki i bez ogródek tłumaczącego rzeczywistość w kategoriach opisu 

fi zycznego, niejednokrotnie posiłkując się złożoną terminologią tej nauki. Prze-

de wszystkim zaś kpiarski narrator nieustannie podważa prawomocność uni-

wersalnych koncepcji, do których fantasy za przyczyną Tolkiena tak chętnie się 

odnosi. Fundamentalna dyskusja z Władcą Pierścieni realizuje się w bezustan-

nych próbach wskazania trzeciej drogi w dwubiegunowym świecie kosmicznych 

dychotomii: dobra i zła czy też ładu i chaosu. Oto trzecie znaczenie toposu kos-

micznego żółwia, który kieruje uwagę czytelnika nie tylko ku obszarowi hindu-

skich wierzeń. Obraz ten służy również za przykład, z pomocą którego Bertrand 

Russell, przywołując Johna Stuarta Milla, podważa podstawy chrześcijańskiej 
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dogmatyki w głośnym eseju Dlaczego nie jestem chrześcijaninem: „Jeśli wszyst-

ko musi mieć przyczynę, to Bóg musi ją mieć również. Jeśli może być coś bez 

przyczyny, może to być równie dobrze świat, jak i Bóg, tak że argument ten jest 

zupełnie bezwartościowy. Jest on równoznaczny z poglądem indyjskim, według 

którego świat spoczywa na słoniu, a słoń na żółwiu; gdy zaś pytano: A żółw? – 

Hindus odpowiadał: Może byśmy tak zmienili temat rozmowy?”12.

Jest to zapowiedź buntu znacznie głębszego niż dotychczasowe polemiki 

z Tolkienem. Wywołując koncepcję Russella, kwestionuje Pratchett prawo-

mocność nienaruszalnej dotychczas, prowidencjalnej wizji świata wywiedzio-

nej z myśli chrześcijańskiej: pyta o jej podstawy, symbolizowane przez ożywa-

jący na kartach Świata Dysku groteskowy fundament świata, który nie może 

wszak zostać przyjęty. Argument powtórzony przez Russella za J.S. Millem nie 

ma przecież charakteru orientalistycznego, przyrównuje po prostu dogmatykę 

chrześcijańską do dziwacznych wierzeń cywilizacji skolonizowanej podów-

czas przez imperium brytyjskie. Również u Pratchetta hinduska postać świata 

nie znajduje żadnej kontynuacji w postaci zakorzenienia powieści w tradycji 

czy kulturze subkontynentu. Bardziej znaczący wydaje się fakt zaczerpnięcia 

obrazka z antychrześcijańskiego manifestu: przenosząc go na niwę literacką, 

Pratchett wydaje się sugerować, że oparcie koncepcji fi kcyjnego świata na fun-

damencie wywiedzionym z myśli religijnej jest lokowaniem go na grzbiecie 

żółwia. O takiej rzeczywistości można, owszem, z zainteresowaniem poczytać 

– ale nie sposób w nią uwierzyć.

Autor nie ogranicza jednak swojej polemiki do zgłoszenia pretensji wobec 

fundamentu pisarstwa fantasy. Proponuje alternatywę, program pozytywny, 

dzięki któremu nie pozostaje wyłącznie parodystą czy prowokatorem. Podob-

nie jak wizję Dysku, wyprowadzić go można z literac kiego nawiązania: oto 

pożar miasta Ankh-Morpork obserwuje czytelnik wraz z potężnym drabem, 

któremu towarzyszy mały spryciarz, stanowiący czytelne nawiązanie do za-

poznanej nieco prozy Fritza Leibera, przed półwieczem wskazującego sła-

bości konwencji fantasy barbarzyńskiej13. Bohaterowie ci nie pojawią się już 

ani razu, Świat Dysku zachowa jednak mnogość wątków zaczerpniętych od 

Leibera właśnie: ogromne miasto, jednocześnie znienawidzone i ukochane 

przez bohaterów, dybiącą na ich życie, antropomorfi czną śmierć, mściwych, 

małostkowych bogów – a przede wszystkim charakterystyczny, ironiczny sto-

sunek do spetryfi kowanych rozwiązań fabularnych oraz skłonność do rozbi-

jania jednorodności ideologicznej dyskursu za pomocą punktów widzenia 

kolejnych bohaterów. Podobnie jak jego literac ki poprzednik, Pratchett jest 

12 B. Russell, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem, przeł. A. Kurlandzka [w:] L. Infeld, 

T. Kotarbiński, B. Russell, Religia i ja, Warszawa 1981, s. 28.
13 Piszę o nim w rozdziale 2.
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zawsze podejrzliwy wobec pozorów i chętnie wprowadza obiegowe opinie, by 

je następnie podważyć, kwestionuje prawdziwość stereotypów oraz społecz-

nych ról. Stąd wzbogacony doświadczeniem wielu lat poszukiwania przygód 

odpowiednik Conana – sędziwy Cohen Barbarzyńca, w parodii słynnej sceny 

fi lmowej odpowie na pytanie o najważniejsze w życiu kwestie dowcipnie, ale 

zdecydowanie stawiając na komponenty życia codziennego: „gorącą wodę, do-

bre zęby i miękki papier toaletowy”14.

Pierwsze powieści cyklu mają charakter rozrachunkowej parodii w znacz-

nej mierze motywowanej odwróceniem spetryfi kowanych schematów fanta-

sy i doprowadzaniem ich do absurdu: jest tu zatem barbarzyńca głupszy od 

własnego miecza czy góra tak magiczna, że stoi na swym wierzchołku. Nad 

spójnością fabuły dominują sekwencje gagów, gdy gnani przez los bohaterowie 

trafi ają w kolejne sytuacje nawiązujące bezpośrednio do konkretnych tekstów 

miecza i czarów lub stereotypowych sytuacji wywiedzionych z tej konwencji. 

Centralne postaci również są skonstruowane w myśl reguły odwracania stereo-

typów: zamiast Wybrańca Dysk przemierza turysta, osobnik równie niewinny 

i bezbronny jak typowy protagonista fantastycznej sagi, motywowany jednak 

nie wyrokiem bezwzględnego przeznaczenia i wagą misji, lecz chęcią przeży-

cia wakacyjnej przygody. Opiekę nad nim roztacza czarodziej Rincewind, któ-

ry okazuje się niezdolnym do rzucenia najprostszego zaklęcia, tchórzliwym 

nieudacznikiem, zmuszonym przez okoliczności do niańczenia arcynaiwne-

go Dwukwiata. W ten sposób narracja przewartościowuje tradycyjną relację 

między członkami drużyny, gdzie czarownik zmusza do działania Wybrańca. 

Stawką fabuły nie jest jednak wyłącznie ekscytująca przygoda, polegająca na 

przemieszczaniu się pomiędzy cytatami z powieści fantasy: istnieniu Dysku 

zagraża zbliżająca się kosmiczna katastrofa i tylko Rincewind może jej zapo-

biec, choć wcale nie ma na to ochoty. W ten sposób rzecz odwraca się raz jesz-

cze, nieudany czarownik okazuje się Wybrańcem, a podróż jest konieczna, by 

nabył dojrzałości niezbędnej do podjęcia ryzykownego wyzwania.

Konwencja fantasy zostaje ocalona, w dodatku w swoim prototypowym 

kształcie, choć poddano ją humorystycznej obróbce: formuje się drużyna, 

w której występują kanoniczne postaci czarodzieja, niewinnego obserwatora 

oraz barbarzyńskiego wojownika, zachowany też zostaje cel jej wyprawy. Zdu-

miewający jest natomiast charakter nadchodzącej apokalipsy, gdyż zadaniem 

Rincewinda nie jest uchronienie świata przed Władcą Zła, a katastrofa polega 

na zderzeniu Dysku z tajemniczą gwiazdą, ma więc charakter astronomiczno-

-fi zyczny, a nie historyczno-etyczny. W ten sposób zostaje zobiektywizowana, 

14 T. Pratchett, Blask fantastyczny, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 1995, s. 41. W fi lmie 

Conan Barbarzyńca bohater odpowiada na analogiczne pytanie: „To crush the enemies. See 

them driven before you. And to hear the lamentations of the women” – „Rozgromić wroga, 

oglądać jego hańbę i słyszeć lamenty jego kobiet”.
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uwolniona od jednostronnej moralnej oceny, która stanowi podstawową do-

minantę konstrukcji fantasy Tolkienowskiej, a wymiar absolutny zyskuje, gdyż 

wyjęta zostaje z obszaru ludzkich działań. Aktywność człowieka nie poddaje 

się zabiegom absolutyzacji, a każda najbardziej nawet jednoznaczna sytuacja 

podlega ocenie o tyle różnorodnej, że związanej z przyjętą kulturową perspek-

tywą. Kiedy zatem bohaterowie oswobodzą dziewicę z rąk niegodziwych ka-

płanów, postępując wedle kanonów powieści barbarzyńskiej, niedoszła ludzka 

ofi ara zarzuci im nikczemność: gdyby nie ich interwencja, cieszyłaby się wiecz-

nym szczęściem u boku Bogini, do czego przygotowywała się całe życie. Ogląd 

świata jest wypadkową sytuacji, przekonań i właściwości charakteru, wydaje 

się więc, że Pratchett uchyla możliwość jednoznacznych sądów moralnych.

A jednak powieść oferuje również postać łotra, który jest nosicielem cech 

negatywnych, potępionych przez narrację. Nie jest on Czarnym Władcą, a jego 

działalność nie jest związana ze zbliżającą się katastrofą – co więcej, okazuje 

się łajdakiem przede wszystkim dlatego, że żywi nieuprawnione przekonanie, 

iż potrafi  powstrzymać kosmiczny karambol. Obecność negatywnie walory-

zowanego łotra wprowadza zatem problem zmagania dobra i zła, przeformu-

łowując jednak obszar konfl iktu, choć ten wciąż przyjmuje za tło potencjalną 

destrukcję świata. Rincewind, a zatem Wybraniec, nosiciel cech pozytyw-

nych, unika wprawdzie zaangażowania i początkowo odznacza się ogromnym 

egoizmem, lecz w toku fabularnego rozwoju decyduje się przyjąć odpowie-

dzialność i powstrzymać zderzenie z dziwaczną gwiazdą. Niegodziwy mag 

Trymon, antagonista bohatera, jest od początku zaangażowany w kosmiczne 

zmagania, traci jednak perspektywę: pochłania go walka o władzę i zachwyt 

nad wzrostem własnej potęgi. Bardziej niż ocaleniem świata interesuje się rolą 

jego zbawcy – i to właśnie jest przyczyną jego moralnego bankructwa oraz nie-

możności stawienia czoła globalnemu zagrożeniu. Nieudolny Rincewind zwy-

cięży potężnego Trymona, ponieważ do ostatniego momentu zostanie sobą, 

nie utożsami się z rolą w dziejowym dramacie. Ocalenie własnej swoistości 

i zachowanie integralności charakteru to jedyna postawa, dzięki której można 

odwrócić nieuniknione: dzięki niezachwianej autonomii Rincewinda również 

wielki A’Tuin może pozostać sobą i zachować świadomość celu, dla którego 

zbliżył się do śmiercionośnej gwiazdy. Potencjalny koniec zmienia się w nowy 

początek, kiedy zamiast zderzyć się z ognistym gigantem, żółw zatrzymuje 

swój lot, skupia się na tym, by z gwiezdnych jaj wykluło się jego potomstwo, 

a następnie obiera bezpieczny kurs.

„Było to ładne, dramatyczne zakończenie, ale życie nie działa w ten sposób. 

Inne zdarzenia także musiały nastąpić”15 – informuje jednak narracja, sprzeci-

wiając się w fi nale koncepcji przywrócenia bezczasu złotego wieku, właściwej 

15 T. Pratchett, Blask fantastyczny, op. cit., s. 229.
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dla głównego nurtu magii i miecza. Choć Dysk został ocalony, życie toczy się 

dalej i bohaterowie muszą stanąć wobec codziennych problemów, jakie stwa-

rza choćby eliminacja kadry magicznej uczelni, która dokonała się za sprawą 

ambicji Trymona. Narracja globalna, która zdaje relację z potencjalnej zagłady 

Dysku, nie powoduje stopienia się dyskowego wielogłosu w centralną opo-

wieść, a jej rozwiązanie nie rozstrzyga wszystkich podniesionych przez po-

wieść kwestii. Daleko też zamknięciu powieści do melancholii narracji Tol-

kiena: chociaż Dwukwiat odpływa do niedostępnych, zamorskich krain, jego 

odejście nie ma wymiaru ostatecznego – to przecież tylko powrót z wakacji. 

Ta perspektywa odwraca proporcje typowe dla literatury miecza i czarów: oto 

codzienne życie bierze górę nad zmaganiami o ocalenie świata, które stanowi-

ły tylko niepokojący epizod. Historii Dysku nie wyznaczają kolejne globalne 

wstrząsy, przedzielane okresami oczekiwania na powrót Władcy Ciemności, 

jak rzecz się ma i u Tolkiena, i u jego epigonów. Przeciwnie, incydenty tego 

rodzaju, pozbawione zresztą cykliczności, stanowią niepożądaną, przygodną 

wyrwę w tym, co naprawdę składa się na postać świata: rozpisanej na tysiące 

głosów i tysiące punktów widzenia powszedniości.

6.3

Pierwsze powieści cyklu Świat Dysku pozostają przede wszystkim parodią, 

a problematyka, która stanie się centralnym polem literac kich dociekań Pra-

tchetta, odgrywa w nich rolę marginalną – rzecz grzęźnie raczej wśród żartów 

opartych na nawiązaniach i przeinaczaniu sytuacji stereotypowych. Choć to-

nacja ta zachowana zostaje w całej ogromnej serii, narracja odchodzi stopnio-

wo od parodiowania literatury fantasy w stronę komentarzy ogólnokulturo-

wych, a Pratchett zaczyna wykorzystywać klamrę umowności, którą zapewnia 

mu groteskowy Dysk, by poddawać obserwacji elementy życia społecznego 

i dziedzictwa kultury Zachodu w ich popularnej odmianie. Fantasy staje się 

pod jego piórem literaturą zaangażowaną, poszukującą metod funkcjonowa-

nia w wielorakiej i wielogłosowej, niemożliwej do ujednolicenia czy hierar-

chicznego uporządkowania kulturze. Zasadą konstrukcyjną kolejnych części 

będzie zatem ekspozycja wyodrębnionego zjawiska, dla którego fabuła stanowi 

satyryczny komentarz, skonstruowany zwykle z międzytekstowych odniesień.

Efekt ten pozwala na rozłączenie kolejnych tomów. W przeciwieństwie do 

większości sag fantasy, Świat Dysku nie tworzy fabularnej całości, a kolejne 

części zachowują układ chronologiczny o tyle, o ile późniejsze części utrzy-

mują w mocy niektóre informacje wprowadzone w poprzednich epizodach, 

a zmiany zachodzące w świecie okazują się trwałe. Każda powieść jest jednak 
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zamkniętą fabularnie całością – intryga zostaje rozwiązana, a zjawisko spo-

łeczne, stanowiące obiekt analizy, omówione. Mnogość intryg, bohaterów oraz 

motywów współbrzmi z centralną myślą wyrażoną w pierwszych dwóch po-

wieściach, jedynych, które splatają się w fabularną całość: na Dysku nie istnieje 

makrofabuła, której pomyślne rozwiązanie znosi niszczycielskie działanie cza-

su i prowadzi do rozstrzygnięcia wszystkich zawiłości świata. Nawet kryzysy 

o charakterze globalnym mają charakter incydentalny, zazwyczaj też mierzą 

się z nimi zgoła różne osoby, odnosząc różne efekty. Co więcej, postać będąca 

osią fabuły jednej powieści może w kolejnej zostać sprowadzona do roli obser-

watora czy przypadkowego przechodnia, niekoniecznie świadomego, że oto 

tuż obok rozgrywa się dramatyczna historia kogoś całkiem jej nieznajomego. 

Tak oto, choć Świat Dysku posiada powracających bohaterów, spinających nie-

które jego części w tematyczne cykle, uparcie wymyka się zgłaszanym przez 

ideologiczne narracje roszczeniom do uogólnień. Wydarzenia – jak zauważa 

jedna z bohaterek – nie rozgrywają się pod wpływem przemożnej dziejowej 

konieczności, lecz „same z siebie”16.

Nie jest to jednak diagnoza całkowicie precyzyjna, wypadki są bowiem, jak 

wskazuje lektura kolejnych części cyklu, rezultatem napięć pomiędzy jednost-

ką, usiłującą zachować niepowtarzalność, a rozmaitymi okolicznościami zgła-

szającymi roszczenia wobec jej tożsamości. Być może najwymowniejsza w tym 

względzie pozostaje scena z powieści Wyprawa czarownic, gdzie antagonistki 

znajdują się w fi nale w stanie zawieszenia pomiędzy życiem a śmiercią, otoczo-

ne miriadem swoich zwierciadlanych odbić. Śmierć, pośredniczący w procesie 

umierania i obecny we wszystkich częściach cyklu, stawia je przed wyborem: oto 

opuszczą lustrzane limbo, gdy uda im się wśród tysięcy kopii odnaleźć siebie. 

Przegrywa ta z bohaterek, która rzuca się na oślep, polując wśród duplikatów na 

oryginał samej siebie. Zwyciężczyni bez wahania wskazuje się palcem – i ta nie-

naruszalna świadomość odrębności od dziesiątków symulakrów zapewnia jej 

na powrót miejsce w namacalnej rzeczywistości. Zawsze zachować odrębność, 

nie utożsamić się całkowicie z nawet najbardziej przekonującą zewnętrzną su-

gestią – to wyzwanie moralne, którym Pratchett zastępuje konieczność spełnie-

nia dziejowego posłannictwa, czyli centralny problem głównego nurtu gatun-

ku. Jest to również całkiem już bezpośrednia polemika z pisarstwem Tolkiena, 

odnosząca się do podobnej problematyki, lecz stawiająca biegunowo przeciwne 

diagnozy. Gdy bowiem Hobbit i Władca Pierścieni podnoszą konieczność in-

tegracji z kulturową tradycją, przyjęcia schedy intelektualnej przodków jako 

warunku oddziałania na świat, Świat Dysku odrzuca utożsamienie z kulturową 

rolą, które jest w narracji Pratchetta równoznaczne ze zdradą samego siebie.

16 T. Pratchett, Wyprawa czarownic, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 2001, s. 227.
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Problematyka ta wyeksponowana jest najmocniej nie tam, gdzie Świat Dys-

ku podejmuje otwartą polemikę z gatunkowymi schematami, lecz kiedy sięga 

do tej samej co Tolkien przestrzeni międzytekstowych odniesień. Obsadzenie 

w roli głównych bohaterów powieści trzech wiedźm z Makbeta17 nosi prze-

cież znamiona nie tylko reinterpretacji, której szansę zapewnia znana technika 

przemieszczenia na pierwszy plan tekstu postaci z tła czy zapewnienie głosu 

milczącym w oryginalnym dziele antagonistom18, ale wręcz prowokacji. Dość 

przypomnieć, że to właśnie krytyce tego motywu szkockiej sztuki poświęcił 

Tolkien obszerny passus eseju O baśniach. Pod piórem Pratchetta trzy czarow-

nice, „szalenie pospolite w porównaniu z resztą swego rodu”19, uzyskują niepo-

wtarzalność: narracja przekształca fi gury nieuchronnego przeznaczenia w peł-

nokrwiste postaci o wyrazistej osobowości, przypadkowo zaplątane w historię 

królewskiego morderstwa i przyjmujące odpowiedzialność za niektóre jego 

skutki. Powieść nie jest bowiem realizacją Makbeta z punktu widzenia posta-

ci drugoplanowych: skonstruowana zostaje z całego zespołu szekspirowskich 

nawiązań, złożonych tak, by wyodrębnić podstawową problematykę drama-

tu stanowiącego ramę i odpowiedzieć na pytanie, na ile dzielny tan Kawdoru 

pada ofi arą nieuchronnego losu, a w jakim stopniu jest jego architektem. Stąd 

zarówno wiedźmy, jak i morderca-uzurpator, który więcej ma z Klaudiusza niż 

Makbeta, jego podżegająca do zbrodni małżonka, ocalony następca oraz kró-

lewski błazen uwikłani zostają w intrygę o przygotowanym zawczasu scenariu-

szu – historię królewskiego mordu, o rozpisanych przez tradycję i wielokrotnie 

powtarzalnych rolach. Królewski zamek nie bez przyczyny roi się od duchów 

pomordowanych władców.

Makbet to tekst, który niewątpliwie szczególnie uwierał i Tolkiena – prócz 

krytyki w słynnym eseju pisarz włączył wywiedzione z dramatu wątki w fabułę 

Władcy Pierścieni: maszerujący przeciw Sarumanowi entowie to odpowied-

nik lasu Birnam, Król Nazguli podlega zaś przepowiedni analogicznej do wy-

znaczającej los szkockiego uzurpatora. Podstawowym celem tej polemiki jest 

przywrócenie obydwu wieszczbom literalności, gdyż fabularne wybiegi, któ-

rymi posługuje się Szekspir, wydają się Tolkienowi oszukańcze. Szekspirowski 

Makbet pada przecież ofi arą podwójnej manipulacji – traci pewność zwycię-

stwa i ponosi klęskę nie tyle na skutek wypadków, które miały wyznaczać kres 

jego żywota, ile sytuacji noszących ich pozór. Kwestia nieuchronności losu 

pozostaje zatem nierozstrzygnięta, a określenie, czy wiedźmy czyniły aluzje 

do wojennych podstępów Makdufa, czy też to sam Makbet odczytał w nich 

17 W powieści Trzy wiedźmy oraz kolejnych: Wyprawa czarownic, Panowie i damy, 

Maskarada, Carpe jugulum.
18 Stosowali ją przecież z powodzeniem choćby Jorge Luis Borges (Dom Asteriona) czy John 

Gardner (Grendel). 
19 J.R.R. Tolkien, O baśniach, op. cit., s. 53.
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nieuchronne znaki, pozostaje w obszarze czytelniczej interpretacji. Taka sy-

tuacja jest we Władcy Pierścieni nie do pomyślenia, stanowiłaby bowiem wy-

łom w monolicie wielkiej historii, która posiada wyraźny prymat nad przy-

godnością świata. Jeżeli więc Król Nazguli nie może zginąć z ręki mężczyzny, 

pokona go kobieta pospołu z półmężczyzną, niziołkiem: nieuchronność tego 

zdarzenia nie podlega żadnej wątpliwości. Éowina tym różni się przecież od 

Makdufa, że jej działanie nie nosi rysu manipulacji, a realizacja przepowied-

ni nie pozostawia wątpliwości odnośnie do jej prawdziwości. Rzecz przebiega 

zgodnie z wielkim planem, ginie ten, komu to było pisane, a osobiste kompe-

tencje czy spryt księżniczki Rohanu nie mają tu nic do rzeczy. Kobieta staje się 

tylko elementem profetycznego równania20, nie musi zabiegać o reinterpreta-

cję wieszcz by, jak to czyni przeciwnik Makbeta, który w pierwszym rzędzie 

podważa dotychczasowe przekonania króla Szkotów – i którego prawdomów-

ność nie jest przecież przez tekst potwierdzona.

Intryga Trzech wiedźm przyjmuje zwrot przeciwny, a bohaterowie nie tyle 

wypełniają swoją rolę w totalnym planie historycznym, ile się z tą rolą zma-

gają. Brak tu bowiem uniwersalnego dziejowego zamysłu, którego miejsce za-

stępują rozmaite na jego temat narracje. Gra toczy się w pierwszym rzędzie 

o kontrolę nad powszechnie przyjętym przekonaniem: czarownice próbują 

podważyć prawo uzurpatora do tronu, eksponując jego przywary i nazna-

czając jako tyrana, ten natomiast przeciwstawia im się, redukując społeczny 

szacunek, którym instytucja wiedźmy jest otoczona, i zmieniając tym samym 

bohaterki w niegroźne, złośliwe staruchy. Zmaganie nie ma jednak charakteru 

wyłącznie propagandowego, toczy się raczej o role, które w fabule przyjmą ko-

lejne postaci: czy morderca króla stanie się Makbetem i Klaudiuszem, a więc 

krwawym uzurpatorem, czy też ulokuje się w roli Henryka IV, słusznie sięga-

jącego po władzę sprawowaną przez nieudolnego poprzednika. I to właśnie 

w planie walki o wiarygodną opowieść odbywa się szturm lasu na mury zamku 

– drzewa to jedyny, niemy świadek morderstwa i ich widok nie pozwala lordo-

wi Felmetowi uwierzyć we własne prawo do tronu.

To jest właśnie przyczyną jego porażki, triumf dobra stanowi bowiem jed-

nocześnie zwycięstwo tożsamości nad jej brakiem. Wiedźmy biorą górę, po-

nieważ nie wahają się pomiędzy różnymi wariantami własnej historii. Zacho-

wując integralność – dzięki czemu mogą rozbić dominujący przez jakiś czas, 

20 Przy czym Tolkienowi nie brak subtelności i dwuznaczności: nieuchronność zda-

rzenia na polach Pelennoru jest tym dobitniejsza, że dochodzi do niego na skutek szeregu 

niezależnych decyzji Éowiny, której nie popędza przecież znajomość proroctwa. Pole rozważań 

jest jednak zupełnie inne niż obszar polemiki Pratchetta oraz pytania, które stawia Makbet: 

Tolkiena interesuje raczej dialektyka wolnej woli i historycznej konieczności, którą można 

niekiedy utożsamić z Opatrznością, a nie kwestie prymatu przekonań nad obiektywnie ujętą 

rzeczywistością.



290  

fałszem podszyty dyskurs Felmeta, a następnie uniknąć pułapki, którą niesie 

obalenie tyrana – zwracają tron dziedzicowi, wyzwalając się tym samym z ról 

pretendentek. Rozbijają też konkurencyjną opowieść, traktującą o wróżkach 

wspierających królewicza w powrocie na stolec zagrabiony jego ojcu. Ocalony 

następca nie obejmuje władzy, zastąpiony w tej roli przez dotychczasowego 

błazna, a wiedźmy powracają do swoich podstawowych zajęć. W ten sposób 

tragedia Makbeta zyskuje moralnie akceptowalną alternatywę: by się z niej wy-

wikłać, należy nie tyle pozamieniać role, ile całkowicie z nich zrezygnować, 

mimo pokusy utożsamienia się z kulturową fi gurą. Każdy inny wybór, nawet 

gdy wydaje się słuszny, prowadzi do utraty bezpośredniej relacji ze światem 

oraz samym sobą, do rozbicia własnej osobowości za pomocą cywilizacyj-

nych klisz. Pratchett wydaje się tym samym stawiać w stan oskarżenia przede 

wszystkim kulturę jako wytwórcę perswazyjnych narracji, zakłócających rela-

cje międzyludzkie i w konsekwencji odpowiedzialnych za zło.

6.4

Problematyka ta stanowi trzpień bardzo różnorodnego cyklu, a jego kolejne 

części koncentrują się na demaskowaniu rozmaitych makronarracji, zgłaszają-

cych nieuprawnione roszczenia do objaśniania świata. Dekonstrukcji poddane 

są zarówno wytwory kultury tradycyjnej, na przykład baśnie, jak i zjawiska 

popularne, w rodzaju muzyki rockowej i kina, oraz elitarne: opera czy kultu-

ra akademicka. Wszystkie one zmieniają porządek świata poprzez zaburzenie 

jego percepcji, sprawiają, że ludzie tracą kontakt z bezpośrednim, codzien-

nym doświadczeniem i godzą się na opis wartościujący, a więc odbierający 

godność wykluczonym lub zajmujący niską pozycję w narracyjnej hierarchii. 

Przyjęty dyskurs o charakterze ideologicznym traci znaczenia i przestaje speł-

niać rolę wyjaśniającą. Staje się wyłącznie formą, podporządkowującą swoich 

bohaterów własnym interesom. Stąd w powieści Pomniejsze bóstwa niepozor-

ny świątynny pomocnik wchodzi w osobisty kontakt z centralnym bóstwem 

wszechpotężnej religii, jako ostatni tego boga czciciel. Współwyznawców za-

nadto pochłania bowiem barokowy rytuał i angażuje strach przed tropiącymi 

nieprawomyślność inkwizytorami, by zachować mogli szacunek dla obiektu 

swego wyznania. Młody prorok staje przed koniecznością reformy, nim ab-

solutna dominacja religijnego opisu świata doprowadzi do zagłady wiary. 

Zmienić się jednak musi i sam bóg: upokarzające doświadczenie utraty mocy 

i pozycji w hierarchii niebian pouczy go, że totalitarne roszczenia, które do tej 

pory za pośrednictwem kapłanów wysuwał, mogą sprowadzić zagładę również 

na niego samego. Wiara egzystuje w twórczym dialogu ze światem i obumiera, 

kiedy podporządkowuje jego bogactwo swemu monologowi.
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Mimo najlepszych chęci szeroko zakrojona reforma, choć rewitalizuje wia-

rę, nie usuwa problemu – krwiożerczy i wojowniczy wyznawcy Oma zmieniają 

się tylko w żałosne kreatury, usiłujące nawracać pogan za pomocą perswa-

zyjnych broszur. Przeobrażona teologia z niebezpiecznej staje się groteskowa 

i w kolejnych częściach cyklu późne wnuki proroka Bruthy okazują się bez-

radne wobec zarzutów o niespójność nakazów swego Kościoła. Na dłuższą za-

tem metę ponosi bohater druzgocącą klęskę tam, gdzie zwyciężają czarownice 

z Trzech wiedźm – nie odstępując całkowicie od ideologii, która podporząd-

kowuje złożoność świata jednoznacznej optyce, zmienia tylko rodzaj zagroże-

nia: jego współwyznawcy przestają zagrażać światu, niszczą natomiast samych 

siebie. W konsekwencji pozostają zawsze na zewnątrz wielokulturowej spo-

łeczności Dysku ze względu na swoją niezdolność do dialogu. Krytyka religii 

nie podnosi zatem wyłącznie zarzutów wobec instytucjonalizacji wiary, choć 

takie wrażenie przynieść może powierzchowna lektura Pomniejszych bóstw. 

Rzecz sięga głębiej, stawiając w stan oskarżenia samo zjawisko religii, obciążo-

ne tym samym zarzutem, który literaturze stawiały Trzy wiedźmy: skłonności 

do ujmowania świata w kategoriach ogólnych, a zatem z pominięciem specy-

fi ki kontaktów między żywymi, posiadającymi unikatową tożsamość jednost-

kami. Jak pozostałe narracje ideologiczne podporządkowuje sobie ludzi, nie 

zważając na ich partykularne właściwości, ta natomiast cecha wzmacnia zło: 

„grzech, młody człowieku, jest wtedy, kiedy traktujesz ludzi jak rzeczy”21 – po-

ucza babcia Weatherwax, której pośród wszystkich bohaterów cyklu najbliżej 

jest chyba do roli dysponenta mądrości uniwersalnej.

Konkluzja historii reformy religijnej, rozpisana na liczne tomy następu-

jące po Pomniejszych bóstwach, jest niezmiernie pesymistyczna, nie daje bo-

wiem szans na ucieczkę przed rozpuszczeniem własnej tożsamości w szerszej, 

a fałszywej perspektywie ideologicznej. Seria podsuwa jednak opcję wywikła-

nia się z nieszczęsnej sytuacji: wprawdzie nie sposób uchronić się przed po-

wszechnością roszczeń rozlicznych narracji, można jednak – uświadomiwszy 

sobie ich manipulacyjne oddziaływanie – przejąć nad nimi kontrolę. Nie jest 

to zatem rozwiązanie konfrontacyjne, sugerujące konieczność bezustannego 

negowania wszelkich sądów uogólniających, lecz dialektyczne. By poprawnie 

funkcjonować w świecie i ochronić się przed utratą jednostkowości, należy 

świadomie konfrontować generalizującą narrację ze swoją partykularnością. 

Nauka ta, wykładana jako „głowologia”, ironiczna wersja psychologii, nakazuje 

wiedźmom wykorzystywać elementy tradycyjnego stroju i zwyczajowe atry-

buty swojej profesji, by zyskać lękliwy szacunek współobywateli. Jednocześnie 

czarownice wybierają tylko te rekwizyty, które korespondują z osobowością 

każdej z nich. Rzecz zasadza się na specyfi cznym odwróceniu stosunku między 

21 T. Pratchett, Carpe jugulum, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 2006, s. 225.
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osobą a stereotypem: czarownica Magrat ponosi porażkę, gdyż chce dostoso-

wać się do wymogów profesji, babcia Weatherwax realizuje się natomiast, do-

stosowując profesję do samej siebie. Zachowanie tożsamości polega na ochro-

nie swej podmiotowości w obrębie opowieści, w której chce się uczestniczyć. 

Równocześnie wymaga autonomicznego wyboru sposobu i kierunku własne-

go postępowania, jak i poszanowania dla rozwoju opisującej człowieka fabuły.

Świadomość, że koleje dziejów są uzależnione od fabularnego imperatywu, 

narracji objaśniającej zawiłości świata, rodzi pole do nadużyć – w galerii ło-

trów Świata Dysku zasiadają niegodziwcy, którzy próbują przejąć kontrolę nad 

dyskursem i w ten sposób zmienić świat wedle swojego upodobania. Postacią 

tego rodzaju jest lady Felmet z Trzech wiedźm – jej małżonek to raczej ofi ara, 

nie władca opowieści – towarzyszy jej obfi te grono ideologów oraz manipula-

torów, rzucających wyzwanie zwyczajnej kolei rzeczy poprzez próbę ustano-

wienia wyższej sankcji, której świat powinien podlegać. Łotr taki działa niekie-

dy z całkowicie cynicznych pobudek, w celu zdobycia lub utrzymania pozycji, 

jak postępowe wampiry, ssące krew w ramach umowy społecznej zbudowanej 

na podstawie mitu postępu, lub spiskujący bezustannie arystokraci z Ankh-

-Morpork, szukający oparcia w tradycji. Innym znów razem próba stworze-

nia makronarracji jest rezultatem obłąkańczego zamysłu rozpowszechniania 

własnej ideologii kosztem destrukcji pozostałych punktów widzenia, jak to 

się dzieje w wypadku inkwizytora z Pomniejszych bóstw czy przybywających 

spoza rzeczywistości Dysku Audytorów, których celem jest pogrążenie świata 

w obłędzie racjonalizmu (w ten sposób Pratchett uchyla zarówno dyskurs reli-

gijny, jak i jemu przeciwny). Zagrożenie, które stwarzają, wynika zawsze z ma-

nipulacji ludzkimi przekonaniami – przemieszczony do Świata Dysku Gandalf 

stałby się zatem niegodziwcem na miarę Saurona.

Straż! Straż! wykorzystuje ramę opowieści o walce ze smokiem zestawioną 

z konwencją historii policyjnej, by przedstawić fabułę o ludziach nieistotnych. 

Zamysł ten eksponuje cudaczna dedykacja: „Mogą być nazywani Gwardią Pa-

łacową, Strażą Miejską albo Patrolem. Niezależnie od nazwy, racja ich istnienia 

– w każdym dziele fantasy heroicznej – jest taka sama. To znaczy, mniej więcej 

w rozdziale trzecim (albo w dziesiątej minucie fi lmu) mają wbiec do komnaty, 

po kolei i pojedynczo atakować bohatera i ginąć. Nikt ich nie pyta, czy mają na 

to ochotę. Książka poświęcona jest tym wspaniałym ludziom”22. Powieść wy-

daje się tym dziwniejsza, że konfrontuje grupę stróżów prawa z pojawiającą się 

w mieście Ankh-Morpork bestią. Zdarzone zostają zatem żywioły całkowicie 

nieadekwatne, w związku z czym obydwie opowieści wydają się rozpołowione. 

Z jednej strony brak koniecznego elementu historii o rozszalałym gadzie – 

bohaterskiego smokobójcy. Z drugiej działalność potwora zastępuje motyw 

22 T. Pratchett, Straż! Straż!, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 1999, s. 7.
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zbrodni z historii policyjnej, choć w sposób oczywisty nie spełnia jego fabu-

larnej funkcji. Konfrontacja wydaje się więc niemożliwa: nie da się zwyciężyć 

smoka metodami walki z przestępcą, ani nawet przeciwstawić mu detektywa.

Jednak to właśnie w tej nieadekwatności kryje się sposób ocalenia miasta, 

brakujące połówki fabuł są bowiem nie tyle nieobecne, ile ukryte. Pojawie-

nie się smoka jest efektem działania spiskowców, zamierzających restytuować 

w mieście instytucję monarchii metodą fabularną: obecność gada wymusić 

ma pojawienie się jego pogromcy, a zwycięstwo zapewni mu mandat do obję-

cia królewskiego tronu. Ta znana z opowieści o Perseuszu i świętym Jerzym, 

Tristana i Izoldy czy Hobbita23 historia zostaje jednak zakłócona interwencją 

narracji miejskiej, o grupie niedocenianych policjantów demaskujących zagra-

żających miastu terrorystów i korupcję na szczytach władzy. Bohaterowie nie 

ścigają zatem smoka, który stanowi w perspektywie fabuły policyjnej narzę-

dzie zbrodni, lecz niegodziwców, którzy się nim posłużyli. Tylko w ten sposób 

mogą uratować nie tylko miasto, ale samych siebie – wprowadzenie heroiczne-

go smokobójstwa sprowadziłoby strażników, zgodnie z tytułową zapowiedzią, 

do roli ginących w mgnieniu oka statystów. Stróżom prawa udaje się jednak 

przejąć kontrolę nad historią, skierować ją na alternatywne tory polityczno-

-kryminalnego thrillera, którego regułom ulega w końcu terroryzująca mia-

sto bestia, ogłaszając się z nagła królem. W ten sposób traci status potwora, 

którego nie da się zwyciężyć w obrębie fabuły policyjnej, i staje się tyranem, 

który mieści się w jej zasięgu. Przejęcie kontroli nad rozwojem narracji przy-

nosi sukces w postaci zdemaskowania spisku, pokonania smoka i przywróce-

nia porządku.

Fabuła powieści ponownie zwraca uwagę na zasadniczą niemożność odej-

ścia od narracyjności i eksponuje jej moralne uwikłania. Historia o smoku 

i jego bohaterskim pogromcy zyskuje walor negatywny nie dlatego, że jest 

rezultatem spisku, lecz ze względu na stratyfi kację ról jej uczestników – roz-

grywa się w całości pomiędzy smokiem a bohaterem, sprowadzając najży-

wotniej zainteresowanych pokonaniem gada mieszkańców miasta do roli nic 

nieznaczącej gawiedzi. Jest też opowieścią zapewniającą władzy legitymację 

siły i przemocy, gdyż jedyne prawo ewentualnego króla jest gwarantowane 

faktem jego orężnego zwycięstwa24. Przeciwstawienie tego rodzaju narracji 

treści kryminału wydaje się krokiem koniecznym, ze swej bowiem natury 

historia policyjna wydobywa indywidualne cechy swoich bohaterów: to roz-

poznanie partykularnych właściwości sprawcy pozwala wskazać go pośród 

tłumu podejrzanych, odznaczających się właściwościami równie osobniczymi. 

23 Oraz, oczywiście, legendy o Smoku Wawelskim.
24 Skądinąd nadużycie tego obyczaju wskazywał Tad Williams w cyklu Pamięć, Smutek 

i Cierń. Zob. rozdział 4.
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Jednocześnie obydwie opowieści mają punkty zbieżne, których tożsamość 

służy powieści do podkreś lenia konieczności dialektyki między tożsamością 

a kulturową rolą. Marchewa, jeden ze strażników, jest zaginionym dziedzicem 

tronu, staje więc w obliczu wyboru pomiędzy przyjęciem funkcji gorliwego 

stróża prawa a arystokratyczną rolą pogromcy potwora. Wybiera, rzecz jasna, 

tę pierwszą, głównie z szacunku dla reguły praworządności oraz zasad wpo-

jonych przez opiekunów. Skuteczność działania zawdzięcza jednak nasyceniu 

dyskursu kryminalnego właściwościami stosownymi dla dziedzica korony, 

choć bez pretensji do jego społecznych funkcji. Marchewa konstruuje więc 

swoją tożsamość, wykorzystując elementy ról kulturowych, którym mógłby 

się podporządkować – triumfuje, gdyż wygrywając je przeciw sobie, zachowu-

je niepowtarzalność.

Prezentuje zatem Pratchett trzy możliwe modele relacji między człowie-

kiem a kulturą: po pierwsze, afi rmację jej skryptów, oznaczającą utożsamie-

nie z narracyjną kliszą, utratę niepowtarzalności i w rezultacie wyzbycie się 

samego siebie. Po wtóre, manipulację kulturowymi zależnościami na wielką 

skalę, tożsamą z niegodziwością, redukującą bowiem ludzi do poziomu fi gur 

opowiadania. Trzecią możliwością jest nieustająca konwersacja, polegająca na 

przyswajaniu tych komponentów wszechobecnych fabuł uniwersalnych, które 

są zgodne ze składowymi tożsamości jednostki, oraz odrzucanie wątków z nią 

sprzecznych. Z ujęcia takiego rodzi się pokusa konspiracjonizmu: łatwo uznać, 

że za nadużycia narracji odpowiedzialni są cyniczni niegodziwcy, których 

działanie prowadzi do dominacji jednego tylko sposobu rozumienia świa-

ta. Moralnym zadaniem reprezentantów typu trzeciego, zdolnych do wejścia 

z narzucającymi się fabułami w dialog, staje się wówczas przeciwdziałanie tego 

rodzaju zapędom łajdaków. Faktycznie, większość części Świata Dysku oferuje 

taki właśnie program, lokujący niektóre tomy – zwłaszcza traktujące o feno-

menach społeczeństwa postindustrialnego, na przykład zadaniach dziennika-

rza – na pograniczu zmetaforyzowanej publicystyki. Odwróceniu ulega w ten 

sposób pierwszy postulat, wyłożony w programie literac kim Tolkiena: Świat 

Dysku nie oferuje szansy ucieczki przed współczesnością i chętnie się do niej 

odnosi, z demaskatorską pasją eksponując rządzące społeczeństwem mechani-

zmy, zidentyfi kowane z rozmaitymi ideologicznymi opowieściami.

Cykl nie daje się jednak sprowadzić do funkcji doraźnej satyry i dzięki ko-

mentarzom ogólnokulturowym oraz konwersacji z literac kimi tradycjami za-

chowuje pretensję do sądów uniwersalnych. Unika też pułapki opisu zależno-

ści kulturowych i społecznych wyłącznie w kategoriach spiskowych, nie rzuca 

prostych oskarżeń na tajemniczą grupę manipulatorów – narracje, choć same 

niekiedy wykorzystywane podczas gier władzy, zyskują autonomię i przejmu-

ją kontrolę nad ludźmi. Czasem nie sposób rozstrzygnąć, czy kulturowa kon-

wencja służy, czy też rządzi manipulatorem – Wyprawa czarownic nie stawia 
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jednoznacznej konkluzji, czy antagonistka i siostra babci Weatherwax, uwię-

ziona w fi nale wśród zwierciadeł, wykorzystuje baśniowe fabuły, by zyskać 

władzę, czy też sama podlega ich regułom. Proponuje wyłącznie niepokojącą 

konstatację: „Wszystkie opowieści pragną szczęśliwych zakończeń. I wcale nie 

dbają o to, dla kogo będą szczęśliwe”25. Inne części sugerują z kolei, że makro-

fabuły posiadają wprawdzie autonomię, są jednak wyłącznie wytworem kultu-

rowych przyzwyczajeń i funkcjonują o tyle, o ile zostaną uruchomione przez 

swoich aktorów – w ten sposób rzecz prezentują choćby Trzy wiedźmy i Straż! 

Straż! Pojawia się jednak i trzecia opcja, powodująca, że Pratchett uchyla się od 

fi nalnych rozstrzygnięć, które wszakże stałyby w sprzeczności z jego literac kim 

programem.

Niektóre idee skomponowane z kulturowych klisz dokonują inwazji na 

Dysk samodzielnie, bez udziału skłonnych do manipulacji niegodziwców. 

W przeciwieństwie do opowieści tradycyjnych, wykorzystywanych w pozo-

stałych dwóch wariantach, mają zdecydowanie charakter popkulturowy. Ich 

zapowiedzią jest psychomachia krasnoluda Hwela, będącego odpowiednikiem 

Szekspira, który pisząc dramatyczne monologi, nie może uwolnić się od wi-

zji slapstickowych komedii. Rychło też ataki popkultury ogarniają cały Dysk, 

nie tylko pojedynczych jego mieszkańców: koncepcja kina wraz z instytucją 

gwiazd fi lmowych, muzyka rozrywkowa i związana z nią kultura wczesnego 

rock and rolla czy instytucja centrum handlowego zjawiają się znikąd i wy-

wołują chorobliwe obsesje, mają więc charakter złowrogiej napaści. Niemożli-

wej skądinąd do odparcia nie tylko dlatego, że dziwaczna zmiana priorytetów, 

skutkująca całkowitym podporządkowaniem rzeczywistości wrażemu zjawi-

sku, ma charakter masowy, lecz i z powodu nieświadomości zagrożenia. Tyl-

ko narrator wskazuje wyraźnie, iż krok w krok za szaleńczą modą postępuje 

zagłada cywilizacji – mieszkańcy Dysku do woli korzystają z dobrodziejstw 

nowości, przekonani, że oto otwierają się przed nimi perspektywy lepszego 

i ciekawszego życia.

Ekspansja wrogich fabuł, które – w przeciwieństwie do narracji stosowa-

nych przy manipulacjach – nie posiadają utrwalonych kulturowych korzeni 

i są wobec realiów Dysku zewnętrzne, jest zawsze rezultatem metafi zycznej 

pustki. Tomy, w których koncepcja ta się pojawia, głównym, choć nie zawsze 

obecnym, bohaterem czynią Śmierć, antropomorfi cznego pośrednika między 

bytem a niebytem, którego wyjątkową rolę w strukturze rzeczywistości cykl 

podkreś la, zapisując wypowiadane przezeń kwestie wyłącznie dużymi litera-

mi. Gdy ponury żniwiarz zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki bądź to na 

skutek melancholii, bądź to w związku z kłopotami innego rodzaju, na Dysku 

zaczyna się plenić popkultura, której niekontrolowaną ekspansję zatrzymać 

25 T. Pratchett, Wyprawa czarownic, op. cit., s. 259.
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może tylko jego powrót. Czyni to Śmierć metafi zycznym strażnikiem po-

rządku świata, o którego stałej obecności przypomina fakt, iż jest jedyną 

postacią cyklu pojawiającą się w każdym tomie. Związek pomiędzy osłabie-

niem poczucia śmiertelności a eksplozją fenomenów popkultury wydaje się 

najmniej dyskusyjny pośród sugerowanych przez cykl relacji między czło-

wiekiem a światem. Stąd też zjawiska samodzielnie atakujące Dysk wydają 

się oskarżone dwukrotnie mocniej niż kulturowe tradycje dobrze na nim za-

korzenione: nie dość, że przez swoją powszechność narzucają ludziom cudzą 

tożsamość – to zarzut stary i kierowany wobec każdej fabuły podejrzewanej 

o skłonności do uniwersalizmu – to jeszcze służą zamaskowaniu metafi zycz-

nej próżni. 

Ładunek interpretacyjny Świata Dysku okazuje się zatem w pierwszym rzę-

dzie eschatologiczny. Jedyna uniwersalna koncepcja, którą cykl bez zastrzeżeń 

akceptuje, to pamięć o ludzkiej tymczasowości: to właśnie dzięki niej pojedyn-

czy człowiek staje się niepowtarzalny. Postać ponurego żniwiarza, wyprowa-

dzona przecież z przedstawień średniowiecznych, wydaje się posiadać to samo 

znaczenie. Przychodzi nawet po obdarzonego osobowością psa, który skar-

ży się: „»Zabawne. Słyszałem, że każdy gatunek zwierzęcia ma swoje upiorne 

mroczne widmo, które przychodzi w ostatniej chwili życia«. (…) »NIE«, po-

wtórzył Śmierć. »JESTEM TYLKO JA«”26. Zrównuje zatem wszystkich, nieza-

leżnie od pozycji, przekonań, gatunku czy fabularnej roli. 

Świadomość śmiertelności wydaje się zresztą powodem podatności czło-

wieka na utożsamienie z makrofabułą, gdyż poświęcając swoją jednostkowość, 

zyskuje iluzję dłuższego trwania lub obietnicę życia po życiu27. A jednak to tyl-

ko pozory: poświęcając się próbom oszukania śmierci, traci się z oczu jedyną 

istotną kwestię: doczesność, której treścią jest przeżywanie dnia codziennego. 

To właśnie codzienność okazuje się w ostatecznym rozrachunku jedyną war-

tością, której warto bronić przed ingerencjami zaborczych narracji, dążących 

do przeformułowania priorytetów: z istotnego „tu i teraz” na nieistotne „jak 

niegdyś” czy „w przyszłości”. Uczestnictwo w fabułach tradycyjnych powodu-

je odwrócenie ku przeszłości, pragnienie stopienia z tym, co już nie istnie-

je. Choć to godne pożałowania, jest jednak opcją lepszą niż nakierowanie na 

przyszłość lub na masowość, pierwszej bowiem nie sposób doścignąć, druga 

natomiast uniemożliwia wyodrębnienie z masy pojedynczych ludzi, a więc 

i siebie samego28.

26 T. Pratchett, Ruchome obrazki, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 2000, s. 310.
27 Pomimo częstego eksponowania faktu śmiertelności bohaterów Świat Dysku nigdy nie 

sugeruje, co dzieje się z człowiekiem po śmierci: opisuje moment odchodzenia, lecz nie dalsze 

dzieje umarłego.
28 Teza ta potwierdzona zostaje przez cykl wielokrotnie, nie tylko w powieściach 

poświęconych inwazjom popkultury. Przykładowo wiedźmy odbierają możliwość działania 
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Program literac ki Tolkiena stawiał przed fantasy trzy zadania: zapewnie-

nia schronienia przed naporem współczesności, przywrócenia możliwości 

kontaktu ze światem poprzez zmianę perspektywy oraz pocieszenie w obliczu 

śmiertelności29. Pratchett ironizuje na wszystkie trzy tematy, by dojść do na-

der pesymistycznych konkluzji – ucieczka okazuje się niemożliwa, gdyż nawet 

groteskowa fantazja zmienia się w satyryczny komentarz o ładunku publicy-

stycznym, a jedynym medium pośredniczącym między człowiekiem a światem 

jest kulturowa klisza, której nie sposób usunąć. Najdobitniej wypowiada się 

jednak na trzeci z wielkich tematów: otóż pocieszenie wobec tymczasowości 

ludzkiego istnienia zyskuje w Świecie Dysku gorzki posmak ułudy, a niekiedy 

wręcz celowego, cynicznego kłamstwa. 

Spośród trzech opcji konfrontacji ze śmiertelnością, które sugeruje Tol-

kien – a więc zorientowania na duchowość, historyczność lub genealogię – 

akceptację zyskuje wyłącznie ostatnia. Wartość ma zatem wyprawa Sama, 

którego celem jest zachowanie powszechnej, prostej codzienności, wyra-

żającej się w uprawie ogrodu i życiu rodzinnym. Historia Froda jest zwod-

nicza, nie istnieje bowiem żadna pewność raju, do którego bilet zapewnia 

ofi ara z cierpienia oraz wyobcowanie: ból jest daremny, a bohater omotany 

przez wrogie człowiekowi idee. Dzieje pozostałej dwójki hobbitów, którym 

dane jest przejść do historii, to owoc jeszcze bardziej zepsuty, gdyż nie ist-

nieje uniwersalna, centralna historia, w której można zająć miejsce, a losów 

ludzkości nie wyznacza metafi zyczny sens. Co więcej, sama pokusa nadania 

sensu dziejom jest niebezpieczna, ponieważ grozi odwróceniem porządku 

świata, gdy żywi ludzie tracą znaczenie, będąc tylko przypadkową realiza-

cją nieistniejących przecież, wyłącznie postulowanych historycznych fi gur. 

Przemieszcza zatem Pratchett kwestie dobra i zła poza problematykę histo-

ryczną, której utożsamienie z etyką jest treścią głównego nurtu fantasy. Na-

stępnie wysuwa pod adresem tej wywiedzionej od Tolkiena idei najcięższe 

oskarżenie: zło nie pochodzi od jednego z arcyaktorów dziejowej sceny, lecz 

bierze się z wiary w samo istnienie zjawiska dziejów. Koniec końców, utoż-

samiając się z makrofabułą, nikt nie obsadza się w roli niegodziwca, chętnie 

przypisując ją innym.

wysłanej przeciw nim straży, nazywając członków oddziału po imieniu. W ten sposób rozpraszają 

fabułę, w której gwardziści mają się zmagać z niegodziwymi wiedźmami, wraz z zakodowaną 

w niej agresją. Powodują natomiast, że stają naprzeciw siebie ludzie nieobciążeni narracyjnym 

bagażem, więc nieskorzy do przemocy.
29 Zob. rozdział 1.
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6.5

Fabułę cyklu Pieśń Lodu i Ognia George’a R.R. Martina otwiera taka oto sek-

wencja: młodociany syn potężnego feudała z upodobaniem buszuje po zaka-

markach rodzinnego zamczyska. W pewnym momencie wspina się na wieżę, 

by niechcący podejrzeć, jak goszcząca u jego ojca królowa zdradza swojego 

małżonka-monarchę z własnym bliźniaczym bratem. Przypadkowy podglą-

dacz zostaje nakryty i bliźniak władczyni bez wahania zrzuca go z ogromnej 

wysokości, posyłając na pewną śmierć. Czyn swój opatruje westchnieniem: 

„Czego się nie robi z miłości?”30. Zdarzenie to ma oczywiście ogromne reper-

kusje w obrębie fabuły, wyznacza też podstawowy zakres zainteresowań cy-

klu, który wywarł znaczący wpływ na powieść fantasy przełomu wieków XX 

i XXI. Z jednej strony wskazuje na odnowienie zainteresowania literaturą ry-

cerską, lokując akcję wśród przedstawicieli elity feudalnego społeczeństwa: 

nieszczęsny chłopiec jest nie byle kim i nie dorasta bynajmniej na zapomnia-

nej przez historię farmie. Jego ojciec to potężny książę, władający ogromną 

połacią królestwa. Natychmiast wprowadzony zostaje również wątek wiaro-

łomnej królowej, dopuszczającej się podwójnej zdrady, małżonka i suwerena. 

Tym mocniej podkreś lona zostaje zbieżność z romansem arturiańskim, gdzie 

nieszczęścia królestwa także zaczynają się od miłostek monarchini.

Zdarzenie jednak, mimo niewątpliwego odwołania do materii bretońskiej, 

przebiega w zgoła nieromansowy sposób. Podglądający kochanków siedmio-

latek nie jest całkowicie pewien, co się między nimi dzieje, więc scena nabiera 

rysu wręcz naturalistycznego, gdy narrator prezentuje fi zjologiczne szczegóły 

stosunku. Królowa dostrzega chłopca, ten niemal traci równowagę, ale zo-

staje wyratowany przez wiarołomców tylko po to, by po chwili za ich sprawą 

runąć w otchłań. W kazirodczym związku nie ma ani śladu piękna, którego 

rys dostrzegał poeta w relacjach między Ginewrą a jej najwierniejszym ryce-

rzem. Nonszalanckie, bezsensowne okrucieństwo, z jakim potraktowany zo-

staje podglądacz, nie zostawia miejsca na ewentualną rycerską szlachetność 

kochanka. Dotyczący miłości komentarz dotkliwie konfrontuje realizm sceny 

z obecnym w tle idealizmem fi n’amor, wymagającym przecież od rycerza go-

towości na każde poświęcenie w imię uczucia. Tym razem domaga się ono za-

mordowania z zimną krwią dziecka, w dodatku syna szlachetnego gospodarza.

Przyjmuje zatem Martin strategię odwrotną do stosowanej powszech-

nie przez autorów powieści magii i miecza, pragnących zdystansować się od 

głównego nurtu gatunku. Zamiast zaproponować wymianę intertekstualne-

go wyposażenia, eksponuje wyraziście tradycję szczególnie mocno z fantasy 

związaną, czyni ją jednak obiektem polemiki. Precyzyjnie rekonstruuje świat 

30 G.R.R. Martin, Gra o tron, przeł. P. Kruk, Poznań 2003, s. 85.
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rycerstwa, włączając w obręb fi kcyjnej czasoprzestrzeni wszystkie elementy 

estetyki romansu: a więc potężne fortece zamieszkane przez możnych kaszte-

lanów i ich dzielnych wasali, rycerskie turnieje, uczty dające okazję do chwa-

lenia się zbrojnymi przewagami, minstreli opiewających czyny szlachetnych 

państwa – a nawet smoki i olbrzymy, bytujące poza granicami bezpiecznego 

świata. Poświęca bardzo dużo uwagi detalom rycerskiej kultury, konstruując 

pieczołowicie zależności lenne oraz powikłane genealogie baronów i z upo-

dobaniem zagłębiając się w ulubioną przez rycerstwo dziedzinę wiedzy – he-

raldykę. Wprowadza też trzy najistotniejsze emocje, cementujące społeczność 

romansowych rycerzy, a więc poczucie braterstwa, którego wyrazem jest insty-

tucja rycerskiego zakonu, wymóg wierności symbolizowany przez przysięgę 

lenną oraz romansową miłość, która nie może spełnić się wprost, zostaje więc 

wyrażona za pomocą rycerskich czynów.

Stylistyka romansowa zostaje jednak skonfrontowana z poetyką i konwen-

cją fabularną współczesnej powieści historycznej, dążącej do rekonstrukcji 

zależności politycznych oraz utrzymania realizmu psychologicznego bohate-

rów – modelem wydaje się dla Martina cykl powieściowy Maurice’a Druona 

Królowie przeklęci. Serii tej zawdzięcza Pieśń Lodu i Ognia podstawowy wehi-

kuł fabuły, którym jest konfrontacja politycznej konieczności z dyspozycjami 

psychicznymi bohaterów. Z jednej więc strony postaci są silnie zindywiduali-

zowane, niektóre wręcz karykaturalne, z drugiej natomiast cykl pieczołowicie 

eksponuje społeczne, polityczne i kulturowe uwikłania. Ta tematyka i związa-

ne z nią napięcie wyznaczają drugą oś dla przywołanej wyżej sceny incestu. 

Konfrontacja kazirodczych kochanków z ciekawskim chłopcem ma charakter 

ściśle prywatny i z obydwu stron motywowana jest przez osobiste dyspozy-

cje i przyzwyczajenia bohaterów. Reperkusje mają jednak charakter przede 

wszystkim globalno-polityczny, narracja uznaje bowiem ohydne zdarzenie za 

pierwsze ogniwo łańcucha wypadków, które doprowadzą do krwawej i nisz-

czycielskiej wojny domowej. Ta, w odróżnieniu od arturiańskiego pierwowzo-

ru, który nie zna przecież rzeczywistości politycznej, nie jest wyłącznie wyni-

kiem wzajemnych uraz, swoistym pojedynkiem toczonym przy użyciu armii 

pomiędzy Arturem i Lancelotem, a potem Arturem i Mordredem. Jej wybuch 

zależny jest bowiem od trwalszych niż osobiste pretensje historycznych i pub-

licznych uwarunkowań.

Żywioł historyczny, bo wszakże na historyczną rekonstrukcję rzecz jest sty-

lizowana, prezentuje się zatem podobnie jak w pisarstwie Pratchetta, za jeden 

biegun biorąc kwestie powszechne, drugim natomiast czyniąc prywatność bo-

haterów. W odróżnieniu od Świata Dysku Martin nie stawia jednak diagnoz 

etycznych, żadnej strony nie bierze w obronę ani nie piętnuje. Ogranicza się do 

chłodnej konstatacji: oto nie istnieje życie prywatne, gdyż każda decyzja pod-

jęta w zaciszu alkowy ma reperkusje publiczne. Nie ma też kwestii całkowicie 
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publicznych, to bowiem, co globalne, dotyka prywatności wielu ludzi. Zatarg 

osobisty, jak synowska wendeta na zabójcy ojca czy gniew narzeczonego, któ-

rego wybranka zbiegła z innym, mogą stać się zarzewiem konfl iktu prowadzą-

cego do obalenia monarchy i zmiany dynastii, w efekcie przeobrażając życie 

osób, które w zmaganiach nie brały udziału. Nie sposób skryć się przed hi-

storią ani wyłączyć z jej obrębu – nie istnieje żadne Shire, wyjęte poza sferę 

działania niszczycielskich sił rządzących światem31, kraina, którą można przed 

inwazją obszaru publicznego ocalić. Uwikłanie jest całkowite i narracja dobit-

nie wskazuje, jak głośnym echem zabrzmieć może czyn pozornie nieznaczący: 

nieostrożnie wypowiedziane zdanie lub pochopnie podjęta podróż, jedno-

cześnie demonstrując, iż wypadki, do których wielką wagę przywiązują ich 

świadkowie, na przykład zwycięstwo w rycerskim turnieju, mogą się znaleźć 

na marginesie zdarzeń, gdy przyjąć optykę historycznych zależności.

Dialektyka prywatne–publiczne służy, przynajmniej częściowo, dezawu-

owaniu rycerskiego etosu, stanowiącego podstawę kodeksu postępowania 

bohaterów głównego nurtu fantasy. W Pieśni Lodu i Ognia idealiści, wierni 

honorowym zobowiązaniom, ponoszą klęskę – triumfują polityczni realiści, 

cynicy gotowi do zdrady i podstępu. Pierwszy tom cyklu, relacjonujący upa-

dek Eddarda Starka, księcia i ojca nieszczęsnego chłopca z inicjalnej sceny, jest 

poświęcony nieuchronnej klęsce człowieka o wysokich moralnych standar-

dach skonfrontowanego z polityczną machiną. Wiara w świętość danego słowa 

przynosi nieszczęsnemu arystokracie wyłącznie zdradę, wierność w przyjaźni 

naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo, przywiązanie do wasalnej przysięgi 

oraz koncepcji sprawiedliwości odbiera moc działania, a galanteria wobec ko-

biet prowadzi do zguby. Lord Eddard reprezentuje wszystkie konwencjonalne 

przymioty pozytywnego bohatera literatury rycerskiej, przygodowej i fantasy 

– dzielny, mądry, dworny i przyzwoity wydaje się analogonem pana Gawaina 

i Aragorna. Te cechy czynią go beznadziejnie bezbronnym i gdy w fi nale po-

wieści nieubłagane mechanizmy historii prowadzą go na szafot, gdzie zostaje 

stracony za zdradę, czytelnik pozostaje w ideologicznej pustce. Szlachetność 

zawiodła, cyniczny makiawelizm zwyciężył – idealizm romansu rycerskiego 

oraz powieści fantasy, z ich wiarą w opatrznościowy sens dziejowego procesu, 

zostaje przełamany realizmem powieści historycznej w stylu Druona, w której 

każdy czyn godziwy wynika z podłych pobudek.

W sytuacji tej traci znaczenie rycerski motyw bohaterskiej wyprawy, która 

pozwala wprowadzić trwałe zmiany w świecie. Po pierwsze, żadne zmaganie 

nie jest samotne, nie sposób opuścić Camelotu, gdzie rozgrywają się wypadki 

31 To przecież inicjalna stawka wyprawy hobbitów – dopilnować, by ich kraina wciąż nie 

uczestniczyła w historycznych przeobrażeniach i pozostała poza areną, na której rozgrywają się 

sprawy „szerokiego świata”.
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o charakterze publicznym, i zagłębić w niebezpieczny las, gdyż nawet to, co 

dzieje się poza kręgiem dworsko-politycznym, wywiera wpływ na szeroką 

perspektywę. Po wtóre, żadne zmiany nie mają charakteru celowego, nie spo-

sób wskazać wroga, którego zniszczenie przyniesie powszechną korzyść, ani 

zaginionego przedmiotu gwarantującego powodzenie. Historia jest po prostu 

sumą wszystkich zdarzeń, nie strzeże jej zbawcza siła i nie przebiega wedle kul-

turowego skryptu, można ją zatem relacjonować, nie sposób natomiast stawiać 

jej moralnych ocen. 

Cykl podkreś la tę ostatnią prawdę, chętnie zmieniając narracyjną perspek-

tywę – rzecz relacjonowana jest wprawdzie w trzeciej osobie, ale w myśl tak 

dobrze utrwalonego w literaturze fantasy przepisu Henry’ego Jamesa przyjmu-

je zawsze optykę któregoś z bohaterów, sygnalizując ją imieniem w nagłówku 

rozdziału. Wprowadza tu jednak pewną innowację w stosunku do posługują-

cych się analogiczną metodą autorów sag fantasy – Roberta Jordana czy Tada 

Williamsa – rozpisując narrację pomiędzy postaci zaangażowane po różnych 

stronach konfl iktu. Ponadto w kolejnych tomach do głosu dochodzą bohate-

rowie opisywani wcześniej jako łajdacy, przekonująco wykładając swoje racje 

i dostarczając materiału do reinterpretacji wypadków, poprzednio ocenianych 

zgoła jednoznacznie. W ten sposób przeobrażony zostaje brat i kochanek kró-

lowej, Jaime Lannister, obciążony nie tylko zamachem na Brana oraz kazirod-

czym romansem, ale i królewskim morderstwem: oto podczas rozgrywającej 

się w przedakcji rebelii przeciw szalonemu władcy Jaime odebrał życie mo-

narsze, choć jako rycerz gwardii ślubował go strzec. Dokonane w ostatniej 

chwili, gdy buntownicy stali u progu pałacu, królobójstwo wielokrotnie służy 

za dowód nikczemności oraz oportunizmu Lannistera. Kiedy jednak narracja 

przyjmie jego optykę, podły czyn zmieni się w działanie zbawienne. Otóż mo-

narcha zaminował stolicę za pomocą odpowiednika greckiego ognia, a zabicie 

szaleńca za cenę zbrukania honoru było jedynym sposobem ocalenia tysięcy 

mieszkańców miasta przed okrutną śmiercią. Jaime staje się postacią nieomal 

tragiczną, przyjął bowiem brzemię powszechnej pogardy, stojąc w obliczu wy-

boru między wiernością a przyzwoitością. Nim jednak czytelnik na dobre za-

cznie mu współczuć, narracja przypomina o zrzuceniu z wieży Brana Starka, 

przywracając Królobójcy moralną dwuznaczność.

Wydaje się zatem, że włączenie w narrację komponentów romansu rycer-

skiego obliczone jest na obnażenie pozorności związanego z nim etosu – ry-

cerski obyczaj okazuje się powierzchowny, zredukowany do ceremoniału. Po-

nadto mylenie porządku życia z porządkiem romansowej fabuły kończy się 

zawsze tragicznie – płaci za nie życiem lord Eddard, gdy nie godzi się na kom-

promis między rycerskim standardem a polityczną koniecznością, oraz jego 

córka Sansa, uwięziona i upokorzona w związku z przeświadczeniem, iż ży-

cie powinno naśladować literaturę. A jednak element ten jest stale w powieści 



302  

obecny, nie tylko w planie literac kich nawiązań, lecz również na poziomie fa-

buły cyklu. Symboliczny fundament fi kcyjnej kultury królestwa Westeros skła-

da się z przechowywanych pieczołowicie i obfi cie cytowanych historii o daw-

nych, wielkich rycerzach i ich niezwykłych wyczynach. Rodzi to rzecz jasna 

pokusę, by zredukować proces historyczny do postępującej degeneracji: oto 

dawniej rodzili się prawdziwi rycerze, dziś natomiast świat należy do polity-

kierów. Zostaje ona jednak rozproszona przez kolejny poziom historycznych 

i literac kich nawiązań, niedwuznacznie łączących historię Westeros z dziejami 

Anglii. 

Współczesność fi kcyjnego królestwa rozpoczyna się bowiem od najazdu 

pierwszego przedstawiciela dynastii panującej oraz likwidacji szeregu niepod-

ległych królestw – analogia pomiędzy Aerysem Targaryenem i Wilhelmem 

Zdobywcą jest oczywista. Sama powieść rozgrywa się za czasów słabości dy-

nastii, gdy po śmierci szalonego króla rozpoczyna się wojna między Starkami 

a Lannisterami, których nazwiska oraz heraldyczna kolorystyka lokują nie-

dwuznacznie w rolach stron Wojny Dwóch Róż. Nawiązania te, choć wyeks-

ponowane, pozostają jednak punktowe i nie niosą poważnych konsekwencji 

dla przebiegu akcji – wyznaczają natomiast horyzont dla rozumienia proble-

matyki romansowych nawiązań i ich znaczenia dla przeszłości Westeros.

Choć na poziomie poetyki cykl wierny jest relacjonującej losy królów Fran-

cji serii powieściowej Druona, nawiązania ściśle historyczne prowadzą w inne 

zgoła obszary. Wprowadzając komponent angielski, narracja oświetla za ich 

pomocą żywioł romansu rycerskiego, sugerując, że należy czytać go w kontek-

ście historii politycznej Wysp Brytyjskich. W ten sposób eksponującego jawną 

baśniowość rycerskich opowieści Chrétiena de Troyes zastępuje poszukują-

cy jej historycznych korzeni Robert de Boron, a na pierwszym planie zosta-

je umieszczony walor propagandowy dziejów króla Artura, wykorzystywany 

przez władców Anglii od czasów Henryka II dla podkreś lenia odrębności kró-

lestwa – jeszcze Henryk Tudor fundował swe pretensje do tronu na pokrewień-

stwie z legendarnym władcą Brytów32. Obyczaj rycerski i romansowa kultura 

są zatem nie tylko uchylone: tekst stawia je w stan oskarżenia jako szkodliwą 

blagę, utrudniającą percepcję realiów i służącą interesom rozmaitych preten-

dentów do korony. Zresztą rzecz nie ogranicza się do romansu, który wydaje 

się pierwszoplanowy, bo konwencjonalny: istnieją też dalsze perspektywy od-

niesień, jak konieczny wobec wprowadzenia tematyki Wojny Dwóch Róż cykl 

dramatów historycznych Szekspira.

Z Kronik wybiera Martin w pierwszym rzędzie postać Ryszarda III Yor-

ka, nikczemnego garbusa, który ledwie pojawia się na scenie, informuje: 

32 O znaczeniu materii arturiańskiej w polityce królów angielskich pisze Anne Berthelot. 

Zob. eadem, Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu, przeł. A. Choińska, Warszawa 2003.
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„Postanowiłem na łotra się zmienić”33. Zastosowana poetyka powieści histo-

rycznej podważa jednak ten tradycyjny wizerunek, przypominając, że nie tyl-

ko zbrodnie Ryszarda, ale i ułomność to element przydany mu przez Szekspira, 

najpewniej ze względu na związek z dworem Tudorów34. Martinowski odpo-

wiednik niegodziwego Yorka daje się zidentyfi kować właśnie dzięki temu, iż 

jest zdeformowany, w związku z czym otacza go czarna legenda. Jako wyjątko-

wo szpetny karzeł cieszy się opinią nikczemnika, osoby zdolnej do wszystkie-

go – choć jego najważniejszą wadą wydaje się sardoniczne poczucie humoru. 

Rozdziały relacjonowane z punktu widzenia karła przynoszą przede wszyst-

kim ilustrację starej prawdy o nietrafności sądów opartych na pozorze, jest bo-

wiem Tyrion Lannister osobą daleko bardziej moralną niż jego piękne, a zaan-

gażowane w kazirodczy romans rodzeństwo. Szekspirowska postać kalekiego 

arystokraty, wprowadzana za pośrednictwem aluzji do Yorków i Lannisterów, 

zostaje zatem, dzięki motywowi narracji niezapośredniczonej, przyjmują-

cej wprost optykę społecznego wyrzutka ocierającego się o szczyty władzy, 

skonfrontowana z Klaudiuszem Roberta Gravesa. Łączy Tyriona z rzymskim 

kulawcem bystre polityczne oko, umiejętność dryfowania wśród dziejowych 

burz oraz pogarda ze strony rodziny. Rozgrywa więc Martin demaskatorską 

powieść historyczną, odsłaniającą kulisy władzy i proponującą reinterpretację 

przyjętych faktów, przeciw narracji uświęconej przez tradycję, lecz podszytej 

propagandą: zarzut jest identyczny jak w konfrontacji tradycji romansu z poe-

tyką cyklu Druona.

Pierwsza konkluzja Pieśni Lodu i Ognia jest więc następująca: historia jest 

wprawdzie wszechobecna i wszechpotężna, lecz całkowicie chaotyczna. Skła-

da się z dziesiątków podejmowanych niezależnie, lecz wzajem na siebie od-

działujących decyzji, których konsekwencje są niemożliwe do przewidzenia. 

Jakiekolwiek próby uporządkowania tego, co recenzent zidentyfi kował jako 

„zimne, obojętne, amoralne okrucieństwo Historii”35, są całkowicie nieade-

kwatne: wartościowanie moralne uzależnione jest od partykularnego punktu 

widzenia, który nie ogarnia złożoności świata. Z kolei poszukiwanie sensu za 

pomocą łączenia zdarzeń w łańcuchy, spojone poprzez wywiedzioną z etosu 

konieczność – w tym wypadku ogląd świata w kategoriach rycerskich – trąci 

propagandowym fałszem. Zawodzi również opis post factum, gdyż niedawna 

przeszłość wciąż jest uzależniona od perspektywy, którą przyjmowało się pod-

czas pamiętanych wypadków, odległa natomiast ulega zapomnieniu. Ludzka 

pamięć przechowuje bowiem wyłącznie to, co zgadza się z narracyjnymi przy-

zwyczajeniami: arystokracja pielęgnuje opowieści o rycerzach, najeżdżający 

33 W. Szekspir, Tragedia Ryszarda III, przeł. L. Ulrich, akt I, scena 1, [w:] idem, Dzieła 

dramatyczne, op. cit.
34 Zob. P. Mroczkowski, Szekspir elżbietański i żywy, Kraków 1993.
35 J. Dukaj, Magia i historia, „Nowa Fantastyka” 2003, nr 3.
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wybrzeża Żelaźni Ludzie pamiętają o swoich wyprawach na wikingów, a nia-

nia-starowinka nadaje przeszłości rys baśni, mieszając prawdę ze zmyśleniem. 

Ujęcie jest zatem przeciwne niż proponowane przez Pratchetta: fabularyzacja 

historii okazuje się wtórna wobec chaotycznego, nieuporządkowanego prze-

biegu zdarzeń, jest procesem koniecznym do jej zrozumienia i przyswojenia, 

a niekiedy – zmanipulowania czy zakłamania. Nic nie wskazuje na istnienie 

złowrogich, powszechnych fabuł, zagrażających indywidualnej tożsamości, 

a fabularny ruch jest raczej przeciwny, gdyż zespół zdarzeń identyfi kowanych 

jako historia stanowi wynik interakcji jednostek. 

6.6

Konkluzja cyklu nie jest jednak tak jednoznaczna, jak można wnosić, anali-

zując proponowaną przezeń wizję mechanizmu dziejów, owego potwornego 

wiru historii zagarniającego kolejnych bohaterów. Tak bowiem jak powieść 

historyczna służy Martinowi do podważenia tradycyjnych, romansowych 

i dramatycznych relacji o stosunkach między rycerstwem, romans wcho-

dzi w konwersację z proponowanymi przez powieściowy intertekst wizjami 

człowieczeństwa. Czytelnik Królów przeklętych, a nawet powieści Gravesa 

skonfrontowany zostaje z koncepcją nader pesymistyczną, oto bowiem naj-

ważniejszym motorem historii jest nienasycona ambicja dysponujących po-

tężnymi możliwościami bohaterów: demoniczna żądza władzy Liwii z powie-

ści Ja, Klaudiusz czy rozgrywki feudałów w rodzaju Roberta d’Artois i Karola 

de Valois w cyklu Druona. W Pieśni Lodu i Ognia chorobliwe pożądanie potęgi 

wydaje się jednak odsunięte na drugi plan, zredukowane niekiedy do form 

budzących politowanie – wygnany i cierpiący nędzę ostatni męski potomek 

obalonej dynastii Targaryenów to kreatura groteskowa, niezdolna nasycić żą-

dzy władzy inaczej niż chełpliwością, gnuśna i całkowicie bezradna.

Upadek rodu, którego dziedzic sprowadzony jest do tak żałosnej kondy-

cji, rozgrywa się w przedakcji, wyznaczającej osie politycznych konfl iktów, 

których owoce składają się na fabułę cyklu. Choć ostatni król jest obłąkany, 

skuteczny bunt feudałów nie jest bynajmniej rezultatem ich potężnych am-

bicji. Przyczyną jest raptus puellae: następca tronu porywa księżniczkę prze-

znaczoną przyszłemu wodzowi rebelii i zwycięskiemu królowi. To wydarzenie 

otwiera serię krwawych wypadków, od mordu na ojcu uprowadzonej po wojnę 

domową i obalenie dynastii. Powaga politycznych konsekwencji jest jednak 

zestawiona z romansowym przebiegiem zajścia. Przystojny następca tronu 

zwycięża w turnieju, ofi aruje laury narzeczonej potężnego księcia, następnie 

pospołu znikają. Tymczasem upominający się o porwaną pannę krewni giną, 
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spaleni żywcem przez obłąkanego króla, co ostatecznie prowadzi do buntu 

rycerstwa i wojny domowej. Powody uprowadzenia panny nie zostają przez 

narrację wyjaśnione i trudno domniemywać, czy ucieczka odbyła się w zna-

nych skądinąd okolicznościach, choć jej kierunek oraz dalszy bieg wypadków 

sugerują pokrewieństwo z romansem rycerskim. Książę ukrywa swoją oblu-

bienicę w miejscu zwanym Wieżą Radości, nawiązującym do Joyous Gard, jak 

arturiańska Wulgata i Malory nazywają twierdzę, w której Lancelot ukrył oca-

loną przed stosem Ginewrę. Wątek stosu, na którym zgorzeć miała wiarołom-

na monarchini, również zostaje włączony w fabułę, giną na nim w powieści 

krewni dziewczyny. To aluzja do śmierci krewniaków Gawaina, strzegących 

miejsca kaźni Ginewry, z rąk rozwścieczonego Lancelota.

Jakkolwiek zatem złożona z przypadkowych wydarzeń, historia wydaje się 

w tym wypadku motywowana wątkiem zgodnym z literacką tradycją i podają-

cym w wątpliwość konkluzje właściwe powieści historycznej: zmiana dynastii 

dokonuje się nie dla nasycenia żądzy władzy, lecz pomszczenia zawiedzionej 

miłości. Incydent rozgrywa się jednak w przeszłości, nieodległej wprawdzie, 

ale już mitologizowanej – legenda obłąkanego króla staje się coraz czarniej-

sza wśród zwycięzców buntu, natomiast lojaliści wydają się zapominać o jego 

szaleństwach. Tym razem narracja o uprowadzeniu Lyanny Stark nie służy 

podkreś leniu braku wiarygodności relacji o przeszłości – nie zostaje wyłożona 

wprost, należy zrekonstruować ją z fragmentarycznych wspomnień bohate-

rów i rzucanych mimochodem uwag. Wydaje się nieomal tajemną przyczyną 

wypadków, prawdą, do której należy dotrzeć, pokonując warstwy tworzonej 

na użytek panującego uzurpatora propagandy. Romansowy trójkąt miłosny, 

którego wierzchołki wyznaczają: władca, jego małżonka oraz pierwszy z ryce-

rzy – a więc Artur, Ginewra i Lancelot – zostaje wprawdzie delikatnie przefor-

mułowany (władca nie jest suwerenem królestwa, lecz udzielnym księciem), 

ale okazuje się właściwą przyczyną przeobrażeń na skalę historyczną.

Wątek ten nie ma też charakteru incydentalnego – konkluzja znajduje wie-

lokrotnie potwierdzenie w postaci kolejnych wariantów arturiańskiego trójką-

ta miłosnego. W tej liczbie mieści się wszakże bezpośrednie zawiązanie akcji 

powieści, czyli romans królowej z jej bliźniaczym bratem, słynącym jako tęgi 

wojownik członkiem gwardii monarchy. Multiplikując arturiański wątek, fa-

buła rozpisuje role bardzo rozmaicie, wśród erotycznych trójkątów znajdują 

się bowiem, prócz relacji kazirodczych, romanse homoseksualne (gdzie miłość 

kwitnie między władcą a pierwszym rycerzem, zdradzana jest zaś królowa), 

międzykulturowe albo niemożliwe do zrealizowania ze względu na różnicę 

społecznego statusu czy stygmatyzację osoby stanowiącej jeden z wierzchoł-

ków trójkąta, jak dzieje się w wypadku, gdy rolę pierwszego rycerza pełni ko-

bieta-wojownik, ze względu na upodobanie do męskich zajęć oraz odrażającą 

szpetotę zwana ironicznie Dziewicą z Tarthu. Niezależnie od układu miłosnej 
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geometrii wszystkie romanse posiadają jednak dwie cechy wspólne: łamią spo-

łeczny zakaz i stają się przyczyną wydarzeń o historycznej skali. 

Pierwsza wartość jest przyczyną rozlicznych erotycznych transgresji, które 

wydawać się mogą sprzeczne z dobrym smakiem, takich jak królewski incest. 

Narracja rewitalizuje w ten sposób wątek grzechu Lancelota i Ginewry, które-

go powaga niekoniecznie koresponduje z demokratycznymi przyzwyczajenia-

mi czytelnika powieści magii i miecza, nie zawsze świadomego, iż prócz ślu-

bów małżeńskich kochankowie łamią też reguły feudalnego kontraktu. Pieśń 

Lodu i Ognia zastępuje więc ten drugi element granicą obyczajową innego ro-

dzaju, wzmacniając tym samym i różnicując powtarzany w rozlicznych kon-

fi guracjach wątek36. Zmiana obyczajowej granicy, którą łamią kochankowie, 

zgadza się też z realistyczną poetyką cyklu, wykorzystując charakterystyczny 

dla współczesnej powieści chwyt budowania psychologicznego prawdopodo-

bieństwa za pomocą nadania historycznym bohaterom motywacji właściwych 

ludziom współczesnym. 

Drugi komponent staje się motorem akcji powieści oraz fundamentem hi-

storycznego fermentu, owego okrutnego chaosu, przed którym nie ma uciecz-

ki. Zazwyczaj sprawcą przeobrażeń jest poszkodowany, którego pragnienie po-

mszczenia krzywd popycha do działania rezonującego potem na rozmaitych 

poziomach życia publicznego. Nie jest to jednak reguła bezwzględna, skoro 

inicjalne nieszczęście – upadek Brana Starka z zamkowej wieży – odbywa się 

za przyczyną nie krzywdzonego (który aż do śmierci nie pozna prawdy), lecz 

obawiających się konsekwencji kochanków. W każdym przypadku na pierw-

szym planie znajduje się miłość grzeszna, więc wstydliwa bądź krzywdząca, 

dalsze zaś wypadki – aż po krwawe wojny rozdzierające królestwo – są łańcu-

chem niemożliwych do przewidzenia konsekwencji. W ten sposób zamyka się 

dziejowe koło, z jednej bowiem strony prywatność znajduje się w Pieśni Lodu 

i Ognia pod ciągłą presją tego, co publiczne, z drugiej zaś sytuacje polityczne, 

militarne i społeczne są motywowane najbardziej osobistą z emocji i rodzą się 

w zaciszu alkowy.

A zatem, pomimo sugestii całkowitej przygodności wydarzeń historycznych 

na poziomie publicznym, plan osobistych doświadczeń i działań bohaterów 

okazuje się nosić wyraźnie zaznaczony rys literackości: bezustannie powtarza 

przecież tę samą, rozpisaną na trzech aktorów i wyprowadzoną z romansu ry-

cerskiego fabułę. Jej kolejne warianty wskazują jednak, że powtarzalny okazuje 

się tylko schemat relacji, które są dostosowywane do kolejnych, niepowtarzal-

nych sytuacji – jak wówczas, gdy dochodzi do kuriozalnego odwrócenia ról i to 

monarcha zdradza swoją małżonkę ze swym pierwszym rycerzem, będącym 

36 Pieśń Lodu i Ognia proponuje kilkanaście różnych realizacji arturiańskiego trójkąta oraz 

kilka innych wątków miłości zakazanej, realizowanych w innych relacjach.
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nadto bratem oszukiwanej królowej. Najwyraźniej więc, o ile poszukiwanie 

znaczeń w procesie historycznym to trud daremny, fabularyzacji ulegają rela-

cje międzyludzkie. W rezultacie każdy niemal stanowi któryś wierzchołek zna-

czącego trójkąta – niektórzy zaś zajmują miejsca w wielu fi gurach jednocześ-

nie. W ten sposób Martin daje jednak nadzieję na zrozumienie zawiłych reguł 

rządzących światem oraz narzędzie pozwalające sprowadzić je do narracyjnej 

formuły, przy okazji stając się niejako polemistą Pratchetta. Opozycja niepo-

wtarzalnej prywatności narażonej na inwazję fabuł zostaje bowiem odwróco-

na: oto życie prywatne naśladuje literaturę i nie może się z jej sideł wywikłać, 

to zaś, co powszechne, okazuje się niepowtarzalne i nieprzewidywalne.

Opisując relacje międzyludzkie w kategoriach romansowej geometrii, zaj-

muje Martin stanowisko wobec problematyki moralności, niedostrzegalne 

z perspektywy lektury głównego, politycznego wątku cyklu, gdzie wydaje się 

królować nihilizm i polityczny cynizm. Kolejne romanse pogłębiają bowiem 

stan chaosu w królestwie, niszcząc podstawowe więzy spajające społeczeństwo 

feudałów, zaogniając konfl ikty i prowadząc do kolejnych wojen domowych. 

Związki oparte na zdradzie i transgresji są zatem obarczone tym samym ła-

dunkiem, który ciąży na ich arturiańskim pierwowzorze: wiarołomstwo jest 

powodem nieszczęść królestwa. Okrutna to etyka, wymierza bowiem karę za-

równo winnym, jak i przypadkowym ofi arom – w końcu za romans królowej 

zapłacić musi Ned Stark, jego syn, a nawet zdradzany monarcha – związek 

erotycznej zdrady i politycznych nieszczęść jest jednak niewątpliwy i zgodny 

z romansową konwencją. Wszak i historia miłostek Ginewry nie zakończyła 

się ukaraniem zdradzieckiej pary: przeciwnie, spośród bohaterów romansów 

Okrągłego Stołu to właśnie ta dwójka przeżyje katastrofę spod Camlann, by 

zyskać szansę nawrócenia jako pustelnik i przeorysza – czy też może tym moc-

niej cierpieć katusze świadomości, że ich nieczystość położyła kres złotemu 

wiekowi Brytanii. Perspektywa ta rzuca więc nowe światło na „chaos historii” 

– choć nie mniej przypadkowe, dzieje wydają się przyjmować funkcję kary, 

która spada na królestwo wobec występności jego włodarzy.

Pieśń Lodu i Ognia wydaje się zatem lokować daleko od konwencji fantasy 

oraz trapiących ją sporów, wykorzystując tylko motyw fi kcyjnych realiów oraz 

podstawowy związek z literaturą rycerską. Istnieje jednak dodatkowa perspek-

tywa, stanowiąca niejako fabułę nadrzędną, bo ogarniającą nie tylko królestwo 

Westeros, lecz i resztę świata w kosmicznej perspektywie. Oto bowiem, zgodnie 

z gatunkowym przepisem, odradza się świat, który dla pogrążonych w swoich 

sprawach obywateli królestwa jest jedynie obszarem legend. Powracają smoki, 

wymarłe od przynajmniej stulecia, a strzegąca muru wyznaczającego północ-

ną granicę znanego świata straż coraz częściej zmaga się nie tylko z dzikimi 

i olbrzymami, ale ożywionymi trupami oraz ich tajemniczymi stwórcami, 

znanymi jako Inni. Pojawiają się prorocy i czarodzieje, wieszczący zagładę lub 
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poszukujący wybrańca, potencjalnego zbawcy świata. Do roli tej wydają się 

pretendować dwie postaci: wygnana księżniczka, ostatnia dziedziczka obalo-

nej dynastii Targaryenów, która przywróciła do życia smoki i przy ich pomocy 

kładzie kres ekscesom niewolnictwa na dalekich wybrzeżach, oraz rzekomy 

bękart Neda Starka, którego pochodzenie nie jest wprawdzie explicite objaś-

nione, lecz tekst wydaje się niedwuznacznie sugerować, iż w rzeczywistości jest 

owocem miłostek w Wieży Radości.

Perspektywa narzucona przez tytuł cyklu, sugerujący konfl ikt termicznych 

opozycji, który w myśl wieszczby Völvy miał być jednocześnie końcem świa-

ta37, wprowadza perspektywę charakterystyczną dla głównego nurtu fantasy: 

odradzają się kosmiczne ekstrema, a ich starcie wyznaczy dalsze losy fi kcyjne-

go uniwersum. Narracja podsuwa jednak o tyle innowacyjne ujęcie tej prob-

lematyki, że unika przyjmowania perspektywy wtajemniczonych. Dyspropor-

cja między obrońcami kosmicznego ładu a nieświadomymi zagrożenia jest 

oczywiście kanonicznym elementem prototypowej fabuły, zwykle jednak to 

losami nielicznych, świadomych zagrożenia bohaterów interesuje się powieść. 

W Pieśni rzecz ma się inaczej – chociaż tu i ówdzie dzieją się rzeczy niezwykłe, 

przywodzące na myśl gawędy Starej Niani, piastunki Starków, to właśnie nie-

świadoma i ignorująca znaki większość znajduje się w centrum fabuły. 

Zmiana optyki pozwala zdemaskować orędowników konieczności zajęcia 

stanowiska wobec narastającego zagrożenia jako niebezpiecznych, fanatycz-

nych szaleńców: oto na dworze jednego z pretendentów do tronu pojawia się 

czarodziejka poszukująca wybrańca i nawołująca do zmiany perspektywy. 

Okazuje się jednak osobą całkowicie nieludzką, gotową składać ofi ary z dzieci, 

byle uzyskać przewagę w wojnie Lodu i Ognia, a omamiony przez nią książę 

zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością – szczęśliwie wierny doradca ryzykuje 

głową, by władca przejrzał na oczy. Sekwencja ta jest prawie dosłownym od-

wróceniem analogicznego fragmentu Władcy Pierścieni, gdzie dobry czarow-

nik musi przegnać zdradliwego doradcę, by król Th éoden przyjął perspektywę 

wykraczającą poza codzienne sprawy jego królestwa. Tym razem jednak to na 

intencje odpowiednika Gandalfa rzucony zostaje cień: narracja zdaje się pytać, 

jak daleko posunąć się może potencjalny wysłannik dobra, nim straci moralny 

mandat, i czy każdą przemoc daje się usprawiedliwić w obliczu kosmicznej ko-

nieczności. Związek wysłanniczki rzekomej siły pozytywnej z dobrem zostaje 

również zakwestionowany: narracja nie daje żadnego potwierdzenia szczegól-

nego statusu Melisandre i choć nie rozstrzyga również, że jest samozwańcem, 

zdaje się przynajmniej brać to pod uwagę. Jeżeli nawet sam fakt posłannictwa 

jest prawdziwy, nie sposób rozeznać, czy czarodziejka reprezentuje siłę jak-

kolwiek ludziom przyjazną – zwłaszcza że jej bezkompromisowy charakter 

37 Zob. Edda poetycka, op. cit.
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wydaje się sugerować coś zgoła przeciwnego. Skądinąd ekscesy Innych pusto-

szących głęboką Północ – i związanych niewątpliwie z Lodem, tak jak Meli-

sandre z Ogniem – każą przypuszczać, iż obydwie siły są dla ludzkości równie 

destrukcyjne, a Westeros może znaleźć się w sytuacji wyboru między dżumą 

a cholerą.

Konfl ikt sił kosmicznych pozostaje na marginesie akcji, a żywioł fantasy 

zostaje stłumiony przez zasadniczą treść powieści, opartą na dialektyce powta-

rzalności romansowego scenariusza relacji międzyludzkich i niepowtarzalno-

ści zdarzeń w planie historycznym. Jego pozycja wydaje się zatem sugerować 

pewną nieadekwatność totalnej wizji świata wobec faktycznego jego skompli-

kowania. Poziom konfl iktu Lodu i Ognia, jakkolwiek eschatologiczny by nie 

był, bardzo rzadko wchodzi w relację z tym, co troska bohaterów, a styczność 

ta zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy rzecz daje się partykularyzować. Na-

wet omotany przez czerwoną czarodziejkę pretendent do tronu nie zaniedbuje 

wykorzystania swojej sojuszniczki do eliminacji politycznych przeciwników 

pod pretekstem konieczności zjednoczenia królestwa pod berłem Wybrańca. 

Ba, sama głosicielka nieuchronności kosmicznego starcia traktuje swoje po-

słannictwo instrumentalnie i wykorzystuje swą szczególną rolę do załatwiania 

prywatnych interesów. A zatem wielka narracja, roszcząca pretensję do objaś-

niania świata jako całości, pozostaje całkowicie poza zasięgiem człowieka, któ-

ry może przyswoić ją o tyle, o ile zastosuje ją do swojej własnej sytuacji. Poza 

tym objaśnianie świata w kategoriach absolutnych pozostaje bezproduktywne, 

a jego orędownicy wydają się głosem wołającego na pustyni – człowiek jest 

zanadto uwikłany w swoje sprawy bieżące, by mógł przejąć się losem świata. 

I nawet gdy podejmie wyzwanie, czyni to tylko o tyle, o ile potrafi  odnieść 

kosmiczną eschatologię do swojego prywatnego położenia.

Roszczenia powieści historycznej, która zagarnia lwią część cyklu, są za-

tem ograniczane przez dwa literac kie bieguny: rozciągają się między topiką 

romansu rycerskiego, z którego wyprowadzona została lekcja o relacjach mię-

dzy moralnością a procesem historycznym, a epicką wizją eschatologiczną, 

po części motywowaną tradycją nordycką, przede wszystkim jednak wywie-

dzioną z posttolkienowskiej literatury fantasy. Narracja wydaje się opowiadać 

za prawdziwością przede wszystkim pierwszej tradycji, dezawuując częścio-

wo prawomocność drugiej – sąd historiozofi czny jest więc następujący: o ile 

możliwe jest wyrażanie trafnych sądów o naturze dziejów na podstawie relacji 

międzyludzkich powtarzających kilka kulturowych schematów, o tyle nie spo-

sób uchwycić sensu ogólnego, który stanowiłby oś dziejów od ich początku do 

nieuchronnego zakończenia. Narracja tego rodzaju może być nawet kłamli-

wa, nie sposób jednak porządkować wedle wyznaczanych przez nią kategorii 

ani ludzkich decyzji, ani ich konsekwencji. Poczucie, że zostało się wybranym 

do spełnienia dziejowej misji w planie ogólnym, nawet gdy nie jest fałszywe, 
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powoduje alienację, niemożność funkcjonowania w prywatno-publicznych 

relacjach międzyludzkich. Niekoniecznie zatem Pieśń Lodu i Ognia odrzuca 

koncepcję wielkiej narracji historycznej charakterystyczną dla głównego nur-

tu gatunku – raczej wskazuje na jej nieuniknione bankructwo w konfrontacji 

z przygodnością świata, który nie daje się sprowadzić do prostych opozycji 

moralnych lub kosmologicznych.

Sąd ten jest przede wszystkim hipotezą, której weryfi kacja będzie możliwa 

dopiero, gdy cykl zostanie ukończony; pomimo dużego znaczenia dla rozwoju 

powieści miecza i czarów wciąż pozostaje otwarty. Wydaje się, że nieuniknio-

na jest jakiegoś rodzaju konfrontacja pomiędzy Jonem Snow, bękartem lorda 

Starka, który reprezentuje żywioł romansowy – jak Artur jest nieświadomym 

swojego prawdziwego pochodzenia dziedzicem, wychowanym przez przybra-

nego ojca w odległym zamku – a Daenerys Targaryen, wygnaną dziedzicz-

ką dynastii, która – niczym Aragorn – jest świadoma konieczności powrotu 

króla. Trudno jednoznacznie wyrokować, jak rzecz zostanie przeprowadzona, 

wydaje się jednak, że istnieją tylko dwie możliwości: konfl ikt, który potwierdzi 

nieadekwatność przeciwstawianych sobie literac kich żywiołów, lub unia pro-

wadząca do jej integracji. Z perspektywy dotychczasowego materiału teksto-

wego bardziej wiarygodna wydaje się opcja pierwsza.

6.7

Pisarstwo Guya Gavriela Kaya wydaje się zgodne z nurtem tolkienowskim, tym 

bardziej że autor ów przyczynił się do uporządkowania schedy po Tolkienie 

i współredagował opublikowany po śmierci Profesora Silmarillion. Pierwsze 

pisarskie dokonania kanadyjskiego pisarza wydają się potwierdzać ten osąd, 

proponując zgodną z gatunkowymi schematami fabułę o pięciorgu studentach 

przeniesionych do fantastycznego świata i naznaczonych jako jego zbawcy, zja-

wiający się w sam czas, gdyż oto zbliża się chwila powrotu Władcy Ciemnoś-

ci. Cykl Fionavarski gobelin jest głęboko zanurzony w żywiole folkloru Wysp 

Brytyjskich, sięgając do znanych wątków anglosaskich, walijskich i irlandzkich 

oraz wprowadzając postaci Artura i Lancelota, korzysta też obfi cie z nawiązań 

do Władcy Pierścieni: oto czarownik sprowadzający kanadyjską młódź do fan-

tastycznej krainy zwie się Srebrny Płaszcz. Wątek międzyświatowej wędrówki 

jest wzmocniony zapożyczoną z Amberu Zelaznego koncepcją rzeczywistości 

pierwotnej, której losy rzutują na zdarzenia w innych światach. Rzecz służy 

jednak przede wszystkim do wzmocnienia Tolkienowskiego projektu „opo-

wieści źródłowej”: podobnie jak jego angielski poprzednik, konstruuje Kay 

praźródło mitologicznych przekonań, splatając historię z wątków różnych 
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tradycji europejskich. W świecie Fionavaru pojawia się zatem magiczny ko-

cioł, łączący właściwości rozmaitych naczyń tego rodzaju z tradycji celto-wa-

lijskiej38, a ofi ara Odyna, wiszącego na pniu Jesionu Świata, utożsamiona zo-

staje z Chrystusową oraz archaicznym przekonaniem o konieczności złożenia 

życia króla dla dobra krainy. Metoda ta przypomina stosowaną przez Tolkiena, 

choć angielski pisarz nie wykładał wprost, że jego autorskie kontaminacje eu-

ropejskich legend są stylizowane na tychże praźródło, owo ziarnko kryjące się 

w myśl przysłowia w każdej tego rodzaju opowieści39. Kay przeprowadza rzecz 

bardziej bezpośrednio, w stylu Zelaznego właśnie: w cyklu o Amberze również 

pojawiał się wątek związków autentycznego folkloru z wypadkami w innych 

rzeczywistościach, choć był wprowadzony marginalnie i mniej konsekwentnie.

W centrum narracji nie znajduje się jednak kwestia nieuchronności kon-

fl iktu: punkt ciężkości przeniesiony zostaje na problem wolnej woli oraz kon-

sekwencji podejmowanych przez bohaterów wyborów, zarówno w płaszczyź-

nie zdarzeń, jak i na poziomie emocjonalnym. Powraca zatem, lekceważona 

przez większość pisarzy głównego gatunkowego nurtu, znana z Władcy Pier-

ścieni dialektyka wolnej woli i dziejowej konieczności, na jednej szali umiesz-

czająca rozmaite psychologiczne uwikłania, na drugiej natomiast ich rezultat, 

zgodny z makroporządkiem fabularnym. W ten sposób decyzja jednej z bo-

haterek, by urodzić będące owocem gwałtu dziecko Mrocznego Władcy, jest 

warunkowana nie tyle koniecznością zajęcia strony w kosmicznym konfl ikcie 

(ta bowiem podpowiadałaby, że nasienie zła należy zniszczyć), ile emocjami 

matki. Sam dziedzic Pana Ciemności również nie dokonuje wyboru pomiędzy 

dobrem a złem – wybiera między ojcem a matką, od której odsuwa się, cią-

ży mu bowiem stygmatyzacja oraz wykluczenie ze względu na osobę rodzica. 

Te motywowane wyłącznie osobistym doświadczeniem decyzje okazują się za-

wsze zgodne z kierunkiem fabuły w jej planie powszechnym: ich ciąg prowadzi 

do zniszczenia zła, gdy jego ucieleśnienie nie potrafi  okazać miłości swemu 

jedynemu dziecku i próbuje je zgładzić.

Fionavarski gobelin rozgrywa się zatem w znacznej mierze zgodnie z kano-

nem gatunku, Kay oddala się w nim jednak od wizji surowej, transcendentnej 

konieczności dziejowej, przeznaczenia rozgrywającego ludźmi partię kos-

micznych warcabów. Nie narusza przy tym tradycyjnych układów etycznych 

odniesień, zwracając uwagę na znaczenie moralności dokonywanych wybo-

rów dla szerokiej perspektywy dziejowej: bohaterowie zyskują tym większy 

wpływ na losy świata, im przyzwoiciej udaje im się postępować. Przy czym 

wybór ten jest autentyczny i niearbitralny, a moralne ekstrema okazują się 

38 Oraz nawiązujący do cyklu powieściowego Lloyda Alexandra Th e Chronicles of Prydain.
39 Interesującą interpretację metody pisarskiej Tolkiena jako rekonstrukcji pierwotnego 

kształtu europejskich podań, wyprowadzonych z rozlicznych ich wersji metodą językoznawstwa 

porównawczego, proponuje T.A. Shippey. Zob. idem, J.R.R. Tolkien – pisarz stulecia, op. cit.
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elementem codziennego życia, a nie kosmicznymi siłami, w których wojnie cel 

uświęca środki – jak działo się chociażby u Eddingsa czy Jordana. W rezultacie 

debiutancka trylogia Kaya, która nie obawia się poważnie pytać o moralność 

ludzkiego postępowania, zamiast przerzucać odpowiedzialność na anonimo-

we, rządzące procesem historycznym siły, okazuje się najbliższa chyba Władcy 

Pierścieni pośród tak licznych tej powieści naśladownictw.

Trylogia Kaya jest przede wszystkim literacką wprawką, wskazuje jednak 

kierunek, w którym podąży jego pisarstwo, wyraźnie stawiając frapujące Ka-

nadyjczyka problemy. Interesują go możliwości, które zapewnia pisarzowi mo-

tyw fantastycznej, acz mimetycznej czasoprzestrzeni kreowanej z historycz-

nych nawiązań oraz problem relacji między jednostką a historią, w tle którego 

pojawia się nierozstrzygnięte pytanie o przeznaczenie i celowość rzekomo 

przypadkowych sekwencji zdarzeń. Problem ten oczywiście jest wyprowadzo-

ny z tradycji miecza i czarów, nieobcy Tolkienowi i zwulgaryzowany przez jego 

naśladowców, najczęściej odmawiających bohaterom wolnej woli i wystawia-

jących ich na pastwę proroctw i przeznaczeń. Kieruje jednak zainteresowanie 

Kaya na zewnątrz fantastycznej tradycji: kolejne powieści coraz bardziej zbli-

żają się do prozy historycznej. Choć bowiem zachowują w większości motyw 

odrębności świata, sygnowany poprzez umieszczenie na niebie dwóch księży-

ców, zapożyczają konkretne historyczne sytuacje, wątki i osoby, by poddać je 

obróbce w duchu fantasy i w ten sposób z nową siłą puścić w ruch machiny 

znanych wątków. 

Pierwsza powieść wykorzystująca tę metodę, Tigana, oferuje nawiązania 

najmniej czytelne, bo choć Półwysep Dłoni jest jednoznaczną aluzją do Italii, 

w połowie podporządkowanej Cesarstwu, w połowie kontrolowanej przez pa-

nów ulokowanych na Sycylii: bądź Normanów, bądź Francuzów. Jednocześnie 

tekst nie sugeruje żadnego konkretnego dziejowego momentu, który stanowił-

by punkt odniesienia, a zmagania protagonistów z obcym ciemięzcą to nie tyle 

bezpośrednia aluzja, ile ogólna fi gura walk narodowowyzwoleńczych. Mocny 

jest też element fantastyczny, który w kolejnych powieściach ulega radykal-

nej redukcji: oto bowiem książę zniszczonej przez wrogów Tigany, Alessano, 

walczy nie tyle o wolność, ile o tożsamość. Zwycięzca, król i czarnoksiężnik 

w jednej osobie, zemścił się bowiem na podbitej ojczyźnie bohatera, rzucając 

na nią klątwę: Tigana wymazana została z pamięci wszystkich, którzy się w niej 

nie urodzili. Wątek ten jest oczywiście alegorią wykorzenienia, podnosi jed-

nak również problem nietrwałości historycznej narracji. Kiedy umrze ostatni 

obywatel Tigany, jej wielowiekowa tradycja przepadnie w zupełnej niepamięci, 

jakby nigdy jej nie było – historię napisze zwycięski czarownik Brandin. Fak-

tyczny przebieg dziejów musi bowiem ustąpić przed odbierającą pamięć ma-

gią, która blokuje dotarcie do prawdy każdemu, kto jest pozbawiony osobiste-

go doświadczenia. Innymi słowy, to nie z pamięci usuwa Brandin Tiganę, ale 
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właśnie z historii, uniemożliwiając na zawsze utrwalenie wiedzy o podbitym 

kraju. Przeszłość wyjęta spod władzy pamięci ma zatem charakter pozorny, 

jest tylko narracyjnym przekazem, z którego eliminować można niektóre ele-

menty. A jednak to ona decyduje o kształcie rzeczywistości.

Myśli tej partneruje w Tiganie problem relacji między prawdą a percep-

cją, którą zakłóca pośrednicząca między człowiekiem i rzeczywistością, po-

datna na manipulacje historia. Jak na powieść o spisku przystało, narracja 

prezentuje świat, w którym nikt nie odpowiada wyobrażeniom (z wyjątkiem 

może prostackiego tyrana tej części Półwyspu, której nie podbił Brandin). Oto 

czarny charakter powieści, zły czarnoksiężnik – destruktor ludzkiej pamięci, 

okazuje się postacią wielowymiarową, romantyczną nawet: rozdarty między 

swoją emocjonalnością a poczuciem racji stanu mag jest władcą dobroczyn-

nym, czego nie mogą dostrzec zaślepieni sprawą Tigany protagoniści. Widzi 

to jednak Dianora, kobieta z haremu i ukochana tyrana. Choć sama wywodzi 

się z zapomnianej prowincji, a do seraju władcy przeniknęła, by wywrzeć na 

nim pomstę, miłość do Brandina uniemożliwia jej realizację planu. Potrzeba 

pomszczenia zmarłych okazuje się mniej istotna niż pragnienie bliskości czło-

wieka żywego. Tego rodzaju szarady wypełniają powieść i nawet centralny bo-

hater, książę Alessano, choć przez stronników idealizowany, okazuje się przede 

wszystkim zaślepionym polityczną ideą bojownikiem, gotowym na moralnie 

dwuznaczne posunięcia, jeżeli tylko mają przybliżyć go do celu. Choć każdy 

bohater zaplątany jest w tę samą historię podboju Tigany, w gruncie rzeczy 

przeżywa opowieść własną, która nie różni się wprawdzie przebiegiem zda-

rzeń, ale nadaje im inne znaczenia.

W ten sposób powieść prowadzi do konkluzji będącej konieczną wypadko-

wą zestawienia estetyki fantasy z wiarygodną psychologizacją bohaterów. Do-

tyczy ona nie tyle niemożności zaistnienia uniwersalnej historii, którą przecież 

fabuła proponuje, podporządkowując całość akcji narracji o upadku Brandina, 

ile niemożliwości jednoznacznej waloryzacji dziejów. Perspektywa kolejnych 

bohaterów jest zawsze zaburzona przez system wartości, który pośredniczy 

między człowiekiem a światem – obraz rzeczywistości może radykalnie się 

przeobrazić, gdy zmianie ulegają priorytety. Jednocześnie zatem istnieje zgod-

na z gatunkowym kanonem narracja totalna, skoro kolejnym postaciom udaje 

się nadać jednoznaczny sens zdarzeń. Z drugiej strony Tigana proponuje wiele 

takich ujęć, wiążąc je ściśle z przyjętą przez postać ideologią. Istnieje zatem ra-

cja Brandina, rozumującego jak zrozpaczony rodzic: jego klątwa to zemsta za 

śmierć ukochanego syna. Nie da się jej uzgodnić z kategoriami Alessana, który 

poświęca wszystko, co posiada, by ocalić od zapomnienia ukochaną ojczyznę, 

zagrożoną przez złowrogą magię. Przyczyną nieredukowalności opisów świata 

nie jest nawet to, że są biegunowo przeciwne, nadając przeciwstawne znacze-

nie tym samym wypadkom. Kłopotem okazuje się ich całkowita odmienność: 
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Alessano przedkłada dobro publiczne nad prywatne i walczy o abstrakcyjną 

wartość w postaci imienia swej ojczyzny, Brandin natomiast interesuje się nie 

tyle losem krajów, ile poszczególnych ludzi i pozostaje niewrażliwy na tragedię 

Tigany, wzrusza się zaś kwestią dobrobytu swoich poddanych40. W ten spo-

sób Kay buduje tragedię: obydwaj antagoniści to postaci pozytywne, uwikłane 

w kulturowe zobowiązania. Gdy jeden z nich zginie, wraz z nim obumrze war-

tościowy sposób rozumienia świata.

Kolejne powieści Kaya zmierzają coraz mocniej ku konkretnym historycz-

nym odwołaniom, wywołując pytanie o konieczność maski: o ile jeszcze Pieśń 

dla Arbonne prezentuje stosunkowo luźne rozważania na temat destrukcji kul-

tury prowansalskiej przez związany z tradycją północy Europy żywioł rycerski, 

Lwy Al-Rassanu czynią aluzję do sytuacji szczególnej: kanwę wydarzeń stanowi 

historia Rodriga Díaza i antagonizmów chrześcijańsko-arabsko-żydowskich na 

Półwyspie Iberyjskim. Zabieg ten powtarza Kay w kolejnych powieściach, za 

punkt wyjścia przyjmujących ambicje budowlane i militarne Justyniana I czy 

życie Alfreda Wielkiego i jego zmagania z najeżdżającymi Brytanię wikingami 

– a więc tematykę, która za pośrednictwem poematu Chestertona wywarła też 

wpływ na Władcę Pierścieni. Rzecz jest realizowana niemal dosłownie, cen-

tralne postaci mają wyraziste historyczne odpowiedniki, a przebieg zdarzeń 

– przynamniej do pewnego momentu – pokrywa się z wypadkami znanymi 

z historii, choć zwykle je intensyfi kuje, redukując dzielący je dystans czasowy.

Technika ta nie jest oczywiście w łonie gatunku unikatowa, skoro fanta-

sy czyni zasadą posługiwanie się nawiązaniem, paradoksalnie jednak naraża 

Kaya na czytelniczą niechęć. Niektórzy amatorzy gatunku zarzucają mu (sic!) 

intelektualne lenistwo, skoro nie usiłuje zaproponować autorskiej kompozycji 

nawiązań i nie poprzestaje na zapożyczaniu estetyki, sięgając również po fa-

buły czy postaci. Zarzut ten, przy całej swojej absurdalności, ujawnia kolejną 

cechę pisarstwa Kanadyjczyka, która oddala go od głównego nurtu powieści 

magii i miecza – jego narracja większą uwagę przywiązuje do bohaterów, ich 

psychologicznej wiarygodności oraz wzajemnych relacji niż szczegółów fi k-

cyjnego uniwersum. Wydaje się zatem postępować odwrotnie, niż nakazują 

kanony gatunku. Zamiast podjąć wyzwanie w postaci konieczności przeobra-

żenia komponentów, z których zbudowana jest fantastyczna czasoprzestrzeń, 

by zapewnić tło dla pretekstowej, silnie schematycznej fabuły realizowanej 

przez mdłe postaci, Kay ostentacyjnie eksponuje źródło nawiązań, aby w za-

danych przez pisarstwo historyczne warunkach poddać analizie międzyludz-

kie relacje. Jednocześnie rzecz zwolniona zostaje z uwikłań publicystycznych, 

40 W jakimś więc sensie postawy te posiadają historyczne odpowiedniki: Alessano 

rozumuje w kategoriach politycznych, wyprowadzonych od Machiavellego (włoska inspiracja 

nie jest przecież przypadkowa), Brandin natomiast posługuje się optyką feudalną, eksponującą 

zależności między ludźmi, a nie między krajami.
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zachowując bowiem czytelny kontekst historyczno-kulturowy, uwalnia Kay 

fabułę od doraźnych zobowiązań wobec swojego pierwowzoru. Innymi słowy, 

zgłębiając relacje między grupami religijnymi średniowiecznej Hiszpanii, nie 

lokuje się bezpośrednio wobec tych ustaleń na temat rekonkwisty, które pre-

tendują do historycznej prawdziwości, nie wikła się w ideologiczne spory czy 

reinterpretacje. Dzięki temu pozostaje wierny podstawowej, wyłożonej w Tiga-

nie literac kiej koncepcji: skoro ogląd historii zależy przede wszystkim od przy-

jętej optyki, żaden przekaz nie może być wiarygodny. Przemieszczenie fabuły 

w fantastyczną czasoprzestrzeń to środek służący do zachowania artystycznej 

uczciwości: „wymyślając bohatera, który opiera się na postaci Rodriga Díaza, 

ale bez wątpienia nim nie jest, mogę również okazać stosowny dystans. Oznaj-

miam w ten sposób bez żadnego udawania, że nie wiem kim był prawdziwy 

człowiek żyjący przed dziewięciuset laty, jak zachowywał się wobec żony, dzie-

ci, przyjaciół i wrogów. Kiedy sięgamy do tak odległej historii, wszyscy przede 

wszystkim zgadujemy”41.

Powieści Kaya okazują się zapisem wzrastającego niepokoju wobec trafno-

ści diagnoz oferowanych przez tradycję miecza i czarów. Trzytomowy Fiona-

varski gobelin, utrzymany w klasycznej estetyce gatunku, otwiera puszkę Pan-

dory, problematyzując relację między bohaterem a dziejową koniecznością. 

Nieuchronność utrwalonych przez konwencję rozwiązań zostaje rozproszona, 

gdy romans Lancelota i Ginewry znajduje odmienne, oparte na przebaczeniu 

rozwiązanie, a Artur nie musi poświęcić życia na polach Camlann. Tigana idzie 

o krok dalej i zamiast rozpatrywać różne punkty widzenia bohaterów stojących 

po tej samej stronie etycznie nacechowanego konfl iktu, czyni z antagonistów 

– z których jeden jest wszak czarnoksiężnikiem i najeźdźcą, wypełnia więc 

modelową rolę Władcy Ciemności! – postaci kierujące się odmiennymi syste-

mami wartości. W ten sposób autor zadaje na nowo przeżuwane przez gatunek 

od jego zarania pytanie o przyczynę zła, w pierwszym rzędzie stawiając w stan 

oskarżenia ideologię: Lwy Al-Rassanu są powieścią o ludziach, którzy potrafi ą 

doskonale się porozumieć, gdy wyjąć ich z kulturowego kontekstu, lecz muszą 

wzajem się pozabijać, kiedy do niego wrócą. Komendant z Valledo tym właśnie 

różni się od Cyda, swojego szlachetnego pierwowzoru, że jego dzieje nie są 

historią wierności ideałom pomimo wygnania. Przeciwnie, gdy spada na niego 

królewska niełaska, bohater może na chwilę wywikłać się z krępujących go po-

lityczno-kulturowych więzów (czyli owego etosu, któremu przecież powinien 

zachować wierność) i spotkać z ludźmi, których uwalnia od stygmatu wrogów. 

Konkluzja zbliża się zatem do przekonań Pratchetta, u którego człowiek zobo-

wiązany jest do walki z porządkującą za niego świat narracją.

41 G.G. Kay, Home and Away, http://www.brightweavings.com/ggkswords/globe.htm, data 

dostępu 7 IV 2009, tłum. własne.
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6.8

Stanowisko to podlega kolejnej rewizji w najważniejszej książce Kanadyjczyka, 

dwutomowej Sarantyńskiej mozaice, która za punkt wyjścia przyjmuje spotka-

nie dwuznacznej historii panowania Justyniana I z jej artystycznymi reprezen-

tacjami. Jedna z nich jest współczesna cesarzowi, stanowią ją bowiem sław-

ne mozaiki z kościoła San Vitale w Rawennie. Drugiej bliżej do czytelnika, 

gdyż wyznacza ją poświęcony Bizancjum poetycki dyptyk Williama Butlera 

Yeatsa. Z tego kontekstu wyprowadza Kay estetykę fi kcyjnego odpowiednika 

miasta Konstantyna, napełniając je obrazami wywiedzionymi wprost z teks-

tów irlandzkiego poety: złotem mozaik, tajemniczymi płomieniami, sztuczny-

mi ptakami i drzewami czy baraszkującymi wśród fal delfi nami. Nawiązanie 

nie ogranicza się jednak do planu estetycznego, włączając w obręb tekstowych 

rozważań dialektykę sztucznego i naturalnego, przemijającego i trwałego, du-

chowego oraz cielesnego. Wszystkie te kwestie zostają wprawdzie rozpisane na 

dziesiątki głosów, ale są wprzęgnięte do kwadrygi refl eksji historiozofi cznej, 

która w powieści okazuje się zdecydowanie pierwszoplanowa.

Sarantyńska mozaika jest plątaniną wątków oraz punktów widzenia, obej-

mujących niezmiernie szerokie spektrum społeczne: wypadkom w Sarancjum 

przygląda się czytelnik z perspektywy obywateli miasta: cesarza, sprzedawcy 

butów, żołnierza, senatora czy gwiazdora hipodromu oraz cudzoziemców, 

przybywających z zachodu, a więc zniszczonej kolebki sarantyńskiej kultury, 

oraz ze wschodu, cywilizacji śmiertelnych wrogów cesarstwa. Każdy z dzie-

siątków bohaterów, którzy w większości wzajem się nie znają, zapewnia uni-

katowy punkt widzenia oraz związany z jego pozycją, niepowtarzalny system 

porządkowania chaosu świata. Zazwyczaj prowadzi on do dynamiki prostych 

zależności: politycznych, religijnych, kulturowych albo sportowych, jak w wy-

padku postaci zainteresowanych w pierwszym rzędzie antagonizmem stron-

nictw kibiców z hipodromu. Tym razem jednak nie może być mowy o jakich-

kolwiek nadrzędnych, niezależnych od partykularności obserwatora ideologii, 

bo chociaż przekonania kolejnych bohaterów determinują ich ogląd świata, 

przyjmowane są dobrowolnie, niekiedy wybiórczo, po to tylko, by nie zagubić 

się w chaosie rzeczywistości, i podlegają modyfi kacji, gdy zmienia się sytuacja 

ich posiadacza. Powieść zdejmuje z tego rodzaju metanarracji stygmat przy-

czyny ludzkich nieszczęść oraz powodów konfl iktów, przywracając nadrzęd-

ny status wolności wyboru. Uwagę kieruje raczej na osobiste właściwości niż 

ideologiczną przynależność postaci.

Dowodem tego przewartościowania jest fundamentalna zmiana w prezen-

tacji emocji religijnych. W Lwach Al-Rassanu zorganizowana religijność sta-

nowiła element gry światopoglądów, najbardziej chyba cyniczny, gdyż walka 



317 

kultur miała rzekomo wyznaniowy, a w praktyce ekonomiczny charakter. Sa-

rantyńska mozaika eksponuje tymczasem autentyzm mistycznego przeżycia 

oraz osobistej więzi z bóstwem, religijność rozumianą jako szczere poszuki-

wanie ochrony przed własną śmiertelnością oraz przygodnością świata w ło-

nie któregoś z kościołów. Nawet gdy wyznanie stanowi o osi napięć pomiędzy 

bohaterami, nigdy nie okazuje się cyniczną zasłoną dla dwuznacznych dążeń. 

Ikonoklasta Leontes, nakazując w fi nale zniszczenie największego osiągnięcia 

sztuki układania mozaik, kieruje się szczerym przekonaniem o prawowierno-

ści i niezbędności tego okrutnego posunięcia. Podobnie szczerzy są barbarzyń-

cy, składający ludzkie ofi ary pogańskiemu bogu, czy wykształcony i całkowicie 

racjonalny wschodni medyk, postępujący zgodnie ze wskazaniami złożonego 

systemu absurdalnych omenów i przepowiedni. Religia przestaje być elemen-

tem gry władzy, staje się najpotężniejszą z porządkujących świat narracji, któ-

rej przyjęcie zapewnia duchowy spokój42.

Częste zmiany perspektywy narracyjnej nie służą zatem w pierwszym rzę-

dzie zbudowaniu panoramy społecznej, która miałaby świadczyć o prawdzi-

wości, czy chociażby prawdopodobieństwie rekonstrukcji fi kcyjnego bliźniaka 

Konstantynopola. Ich zadaniem jest raczej eksponować rozmaite systemy po-

rządkowania rzeczywistości, od bliskich zachodniemu czytelnikowi po egzo-

tyczne, nadające nieznaczącym wydarzeniom rangę istotnych przepowiedni. 

Zniesiona zostaje jednoznaczność, bohaterowie obserwowani przez rozmai-

tych, niekiedy przypadkowych świadków otrzymują nowe właściwości oraz 

inne miejsca w dziejowym dramacie. W miejsce centralnej, porządkującej 

narracji wprowadzony zostaje wielogłos indywidualnych sposobów rozumie-

nia świata, będących wypadkową konstrukcji psychicznej, naleciałości kultu-

rowych, pozycji społecznej oraz przypadkowych doświadczeń osoby, która je 

wytworzyła. Pozostają one całkowicie nieredukowalne i unikatowe – nawet 

osoby dzielące część przekonań skazane są na wieczną niemożność porozu-

mienia oraz poznawczą samotność.

Pośród miriadów punktów widzenia, które oferuje narracja, uprzywilejo-

wane wydają się dwa: perspektywa głównego bohatera, mozaicysty, oraz ce-

sarza. Pierwsza wyeksponowana jest za pomocą narzędzi ilościowych: optyka 

Crispina pojawia się najczęściej. Niesie też pozór największej obiektywności, 

bohater przeżywa bowiem kryzys światopoglądowy wywołany osobistą trage-

dią i wyraźnie zdaje sobie sprawę z chaotyczności świata. Wędrując do Saran-

cjum, a potem wypełniając cesarskie zlecenie ozdobienia kopuły największej 

świątyni – to oczywista aluzja do kościoła Mądrości Bożej, ale i do nieczu-

łej kopuły płynącej nad miastem w wierszu Yatesa – konfrontuje się Crispin 

42 Warto zwrócić przy tym uwagę, że narracja nie przesądza o prawdziwości żadnej z religii, 

nie daje też podstaw, by w którąś wątpić. 
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z kolejnymi sposobami nadawania sensu ciągom zdarzeń, nie umie jednak 

przyjąć żadnego za własny. Dlatego podejmuje szalony zamiar syntezy, zmie-

niając zadanie z zakresu propagandy religijnej w rodzaj opisu świata w całej 

jego złożoności. Poszukuje na kopule świata miejsca zarówno dla prawo-

wiernych, jak i heretyków oraz pogan, dla żywych oraz zmarłych, dla natury 

i ujarzmiającej ją kultury. Jednocześnie pozostaje na zewnątrz wszystkich ście-

rających się w Sarancjum porządków świata, konsekwentnie odmawiając przy-

jęcia arystokratycznej optyki dworskich intryg, popularnego sposobu dziele-

nia świata na Błękitnych i Zielonych, nie zabiera głosu w religijnych sporach 

i potrafi  rozpoznać w osobach monarchów nie tylko ożywione fi gury władzy, 

lecz również pełnokrwistych, targanych emocjami ludzi. 

Niewyobrażalnie śmiały zamysł artysty skazany jest jednak na klęskę: 

wprawdzie mozaika powstaje, ale jej jedynym widzem będzie nowy cesarz. 

Ten natomiast nakaże jej zniszczenie w imię swojego własnego religijnego 

poglądu. Świątynia ma być miejscem ocalenia przed chaosem, wprowadzania 

porządkującej opowieści – nie może zatem stać się areną niepokojącej syn-

tezy ideologii. Narracja nie podsuwa w tym miejscu banalnego przekonania 

o religijnej nietolerancji: kontekst wiersza Yeatsa wyraźnie sugeruje, że prob-

lem stanowią nie tyle heretyckie wyobrażenia, ile arogancja projektu. Ceną za 

syntezę jest dehumanizacja, utrata przez narrację pretensji do prawdziwości 

i mocy objaśniania świata. Kopuła Crispina „gardzi ludzi sprawami i całym 

ich zgmatwaniem”43 – równoprawność dyskursów nie daje żadnej odpowie-

dzi, uchyla raczej możliwość jej udzielenia. Tymczasem sens jest konieczny, by 

człowiek mógł stawić opór chaosowi świata.

Waleriusz II zostaje dopuszczony do głosu tylko kilkakrotnie, ale wyróżnia 

się jakościowo, gdyż relacjonowane z jego punktu widzenia wypadki przedsta-

wione są w czasie teraźniejszym, w odróżnieniu od dominującego w powieści 

czasu przeszłego. W ten sposób wprowadzony zostaje drugi wariant programu 

syntezy: powstrzymanie naporu czasu. Genialny cesarz jest jedynym obok Cri-

spina człowiekiem zdolnym przyjąć wiele perspektyw i zachować świadomość 

wieloznaczności świata. A jednak jego niezwykły projekt ideologiczny zmie-

rza do jego unieruchomienia i całkowitej kontroli: by zamysł się udał, należy 

usunąć ze świata pierwiastek wymuszający wytwarzanie fabuł, poddawanych 

ideologicznemu porządkowaniu – a więc fakt odchodzenia w przeszłość. Rze-

czywistość cesarza to bezustanne, wieczne „teraz”, a jego ambicją jest nie tyle 

wskrzeszenie dawnej chwały imperium, dziś szarpanego przez barbarzyńców, 

ile zawładnięcie przygodnym światem natury – również ludzkiej – i wtłocze-

nie jej w niezmienne wzorce. Zamiar ten ucieleśniają złote ptaki, niezmiennie 

43 W.B. Yeats, Bizancjum, przeł. S. Barańczak [w:] Od Chaucera do Larkina, opr. S. Barańczak, 

Kraków 1993.
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śpiewające w cesarskich ogrodach, nieludzka powtarzalność cesarskiego ry-

tuału oraz precyzyjna kontrola nad umiejętnie wygaszanymi i podsycanymi 

antagonizmami Sarancjum. Sprawując całkowitą kontrolę, usuwa władca 

konieczność budowania chaotycznych, niepodporządkowanych jego woli 

opowieści: ludzie nie muszą poszukiwać na własną rękę nowych metod opi-

su rzeczywistości, skoro cesarska dłoń hojnie ich nimi karmi. Świat zostaje 

wyraziście podzielony na przypadkowy, niszczejący i niegodny uwagi obszar 

za murami Sarancjum oraz bogatą, samowystarczalną przestrzeń w ich obrę-

bie. I tej właśnie przestrzeni odjąć usiłuje Waleriusz wymiar czasowy, by w ten 

sposób ochronić miasto przed nieuchronną ruiną, będącą udziałem świata ze-

wnętrznego: Yeatsowska kopuła zyskuje dodatkowy, metaforyczny odpowied-

nik jako klosz chroniący miasto przed siłą historii.

Plan Waleriusza jest jednak jeszcze bardziej arogancki niż zamysł Crispina, 

nie bierze bowiem pod uwagę ani siły oddziaływania przeszłości, ani niszczy-

cielskiego działania czasu. Chociaż cesarz skrzętnie usuwa poza nawias kost-

niejącej pod jego władzą rzeczywistości wszelkie elementy pochodzące sprzed 

początku jego wielkiego projektu, w jego zamknięty jak mucha w bursztynie 

świat wkrada się historia. Okaleczony i uwięziony przed laty arystokrata włą-

cza władcę w snutą pieczołowicie przez długie lata, autorską opowieść o ze-

mście. Monarcha ginie, zamordowany w podziemnym tunelu, z dala od oczu 

świata, a jego następca nie zamierza kontynuować szaleńczego projektu zatrzy-

mania czasu. Chwila, gdy świat zastygł w strzeżonej przez geniusz Waleriusza 

równowadze, Yeatsowskiej „artifi ce of eternity”, bezpowrotnie mija, zaczyna się 

nowa epoka, proponująca nowe metody porządkowania świata. By ten fakt 

podkreś lić, narracja łączy moment śmierci monarchy z objawieniem podróżu-

jącego przez pustynię kupca – odpowiednika Mahometa, którego nauki legną 

u podstaw konfl iktu z Lwów Al-Rassanu. Przekształcenie świata tak, by na wie-

ki zachował aktualność i spójność – co jest w istocie celem zarówno władcy, 

jak i artysty – okazuje się niemożliwe. Nie da się bowiem przeciwstawić sile 

czasu, która bezustannie zamienia aktualnie postrzeganą rzeczywistość w nie-

obecną opowieść o niegdysiejszej postaci świata, konstruując tym samym jego 

znaczenie.

Trzeci głos, który wydaje się w powieści konieczny, pozostaje właściwie 

niewypowiedziany: obserwator procesu, z którym zmagają się bohaterowie, 

historyk imieniem Petroniusz, nie zostaje dopuszczony do głosu bezpośred-

nio. Z jego relacją czytelnik zapoznaje się, gdy Crispin czyta fragment jego 

zapisków. Dziejopis jest jednak bezustannie, uporczywie obecny w tle zdarzeń, 

które obserwuje równie wnikliwie jak mozaicysta. Nie chłonie przy tym roz-

maitych światopoglądów i podporządkowuje interpretację przeszłości własnej 

perspektywie, a jego kronika, do której należy przecież przyszłość – ponieważ 

mówi o przeszłości i nie stara się pochwycić teraźniejszości – jest niewątpliwą 
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manipulacją. Opinie, które o panowaniu Waleriusza głosi, układają się w pro-

stacki paszkwil i nie znajdują potwierdzenia nawet w oczach wrogów cesa-

rza. Choć jednak Petroniusz okazuje się kanalią, zdając potomnym zakłamaną 

relację, przed jego perspektywą nie da się uciec. Gdy świat Sarancjum odej-

dzie w przeszłość, co jest przecież nieuniknione, prawda o Waleriuszu oraz 

wieloznaczność jego dzieła zostaną wchłonięte przez opowieść o nikczemnym 

władcy i jego perwersyjnej żonie, narrację prostą, a więc kuszącą. Historyk jest 

przy tym literac kim odpowiednikiem Prokopiusza z Cezarei, a jego tryskająca 

jadem kronika nawiązuje do dwuznacznej spuścizny ostatniego historyka sta-

rożytności, na którą składają się panegiryki na cześć Justyniana oraz zjadliwy 

pamfl et na osoby monarchów, opatrzony tytułem Anekdota44. Wskazując na 

osobę niegodnego zaufania kronikarza, Kay nie czyni wyłącznie nawiązania 

do kolejnej historycznej sytuacji, lecz próbuje raczej, obok konstatacji o nie-

możności rozdzielenia prawdy historycznej od zmyśleń autora historii, rozwi-

kłać tajemnicę pochodzenia zła.

Kuriozalna dwoistość dzieła Prokopiusza z Cezarei: głoszący cesarską 

chwałę traktat traktujący o Justynianowych budowlach oraz nieszczędząca 

monarsze razów Historia sekretna dowodzą zupełnej arbitralności w lokowa-

niu etycznych biegunów: ta sama wszakże osoba może, zależnie od przyjętej 

przez tekst optyki, zostać oceniona jako największy z dotychczasowych cesa-

rzy, dobroczyńca Rzymian, oraz Książę Ciemności, odpowiedzialny za wszel-

kie pustoszące Bizancjum klęski, w tym straszliwą zarazę. Samo zestawienie 

dwóch dzieł cieszącego się skądinąd zasłużonym szacunkiem interpretatora 

przeszłości rzuca cień na wiarygodność pisarstwa historycznego jako takie-

go. Ujawnia przy tym jednak sposób wydobywania z chaosu dziejów pożą-

danych sensów – dokonuje się ono za pomocą stawiania sądów wartościują-

cych. By wyjaśnić przyczyny dramatycznego zubożenia państwa i ogromnych 

wewnętrznych jego kłopotów, wskazuje Prokopiusz grzeszne czyny cesarskiej 

pary, ich obsesyjną chciwość i rozpustę. Z drugiej strony, chcąc objaśnić po-

wody odrodzenia – krótkotrwałego wszakże, lecz w czasach Prokopiusza nie-

wątpliwego – międzynarodowej pozycji kraju Rzymian, chwali historyk da-

lekosiężność planów Justyniana, jego śmiałość oraz wizjonerstwo. Włączając 

tę perspektywę w obręb powieści korzystającej ze zdobyczy gatunku fantasy, 

umieszcza ją Kay w dodatkowym kontekście: literatura magii i miecza posłu-

guje się przecież zwyczajowo Prokopiuszową metodą, porządkując fi kcyjne 

światy wedle uwikłań etycznych. Dzieła bizantyńskiego historyka nie służą 

zatem wyłącznie do dezawuowania możliwości powieści – czy szerzej: tekstu 

– tłumaczącego przeszłość, uchylają też prawomocność ustalenia, iż kompli-

kację świata sprowadzić można do konfl iktu podstawowych wartości, a ludzi 

44 Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, przeł. A. Konarek, Warszawa 1998.
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nawlec na nić rozciągającą się między biegunami dobra i zła. Te są bowiem 

wyłącznie kategoriami porządkującymi, dzięki którym człowiek może znaleźć 

swoje miejsce w świecie, łącząc przeszłe wydarzenia w sensotwórcze, fabularne 

struktury. A że percepcja taka jest zawsze indywidualna, próba nadania światu 

jednej, niepodważalnej konstrukcji fabularnej jest niczym więcej niż uprosz-

czeniem go wedle własnego punktu widzenia – tymczasowego przecież i ska-

zanego na rozpuszczenie w kolejnych narracjach, tworzonych przez przyszłe 

pokolenia.

Pokoleniowość odgrywa w Sarantyńskiej mozaice rolę niezwykle doniosłą: 

bohaterowie pozostają w relacji nie tylko ze swoimi współczesnymi, lecz także 

poprzednikami. Crispin wyrusza do Sarancjum, zastępując swojego mistrza, 

Waleriusz II jest natomiast spadkobiercą swego imiennika – po nim zaś nastą-

pi Waleriusz III. Każdy z nich jest unikatowy: pierwszy cesarz to niepiśmienny 

wieśniak, odpowiednik Justyniana, drugi jest niespokojnym i nieodgadnio-

nym geniuszem, trzeci z kolei – surowym strategiem i religijnym fanatykiem 

o nienaruszalnych zasadach. Ta niepowtarzalność ludzi kryjących się pod 

tym samym imieniem wskazuje jasno, że równie niepowtarzalna jest, pomi-

mo pozorów, historia – strumień dziejów płynie nieprzerwanie, nie można go 

powstrzymać, nie można zawrócić i nie zatoczy on koła. W ten sposób osta-

tecznemu rozproszeniu ulega drugi najistotniejszy wątek podejmowany przez 

literaturę miecza i czarów: Kay anuluje wizję punktu wyjścia historii, który 

wymaga odtworzenia. Nie istniał nigdy złoty wiek, gdy na świecie nie było zła, 

i nie można go przywrócić, pokonując nieprzyjaciela ludzkości. Melancholia 

fi nalnych partii powieści nie przypomina więc Tolkienowskiego smutku wyni-

kającego z zadumy nad ceną, którą płaci się za dobro. Jej przyczyną jest raczej 

świadomość, że wszelki wyższy sens stanowi wytwór człowieka, ta wymusza 

bowiem przyznanie, że w gruncie rzeczy stoi on wobec chaosu świata samotny, 

za jedyną osłonę mając produkt swoich sensotwórczych możliwości.

Lokując się pomiędzy powieścią historyczną a fantasy, Kay wydaje się za-

tem przeciwstawiać kategoryczności obydwu gatunków: pretensji do wyraża-

nia prawdy o przeszłości, którą rości sobie pierwszy z nich przynajmniej od 

czasów Waltera Scotta, oraz wizji dziejów jako sensownego projektu posia-

dającego początek i zakończenie, będącej tradycją drugiego. Fantastyka służy 

kanadyjskiemu pisarzowi przede wszystkim do podkreś lenia, że jego relacja 

ma charakter propozycji, o tyle uczciwszej od pisarstwa historycznego, że 

eksponującej własną fi kcyjność. Historia natomiast unieważnia uproszczenia 

konwencji magii i miecza, znosi ową jednoznaczność, którą we Władcy Pier-

ścieni podziwiał W.H. Auden. Ostatecznie więc autor, którego pisarska droga 

rozpoczęła się od redakcji spuścizny Tolkiena, najdobitniej chyba zrywa z jego 

artystycznym programem i zadaniami postawionymi przed literaturą fanta-

sy, przyznając: „[Fantasy] to nie tylko unik, ucieczka, próba ukrycia się przed 
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prawdą o świecie; można za jej pomocą pokazać, że prawda ta jest złożona 

i moralnie trudna”45. 

6.9

Ostre, prowokacyjne wycieczki eseistyczne pod adresem pisarstwa Tolkiena, 

charakterystyczne dla ideologów ruchu New Weird – Michaela Moorcocka 

i Chiny Miéville’a – nie są jedyną możliwą postawą pisarza, odczuwającego 

wyraziście, że wypracowana przez Władcę Pierścieni formuła powieści mie-

cza i czarów utraciła artystyczne możliwości. Przeciwnie, niektórzy autorzy 

eksperymentujący z poetyką, estetyką oraz aksjologią fantasy powołują się na 

przykład Tolkienowskiej trylogii jako powieści, która w swoim czasie ożywiła 

konający gatunek historii o barbarzyńcach. „Obecny zalew identycznych try-

logii fantasy uderza mnie tak samo jak odkrycie, że lasy, w których bawiłem 

się jako dziecko, wycięto, by zrobić miejsce pod osiedle tandetnych domków”46 

– objaśnia motywację powstania wywrotowej Córki żelaznego smoka Michael 

Swanwick. Ta dziwaczna powieść w pewnym sensie przypomina późniejszą 

nieco Śmierć nekromanty – w początkowych partiach sięga wprost do wzorców 

literatury XIX wieku. W tym jednak wypadku intertekstualny kontekst zapew-

nia społeczna satyra Dickensa, bohaterką jest bowiem dziewczynka wychowu-

jąca się i wykonująca pracę ponad siły w fabryce smoków parowych, ukształto-

wanej na podobieństwo upiornego sierocińca. Jane spędzić ma w straszliwym 

zakładzie całe życie, jest bowiem odmieńcem – ludzkim dzieckiem, które elfy 

porwały do krainy czarów, by obrabiało śmiercionośne dla ich rasy żelazo. 

Faerie nie ma jednak nic z cudownych krajobrazów, które w eseju O baśniach 

przywoływał Tolkien: Jane bytuje w fabryce-molochu, gdzie zarządcami są zło-

śliwe trolle, a dom właściciela zamieszkują elfy. Wraz z postępem fabuły dzie-

więtnastowieczna atmosfera zostaje rozproszona, ustępując miejsca pejzażowi 

coraz bardziej współczesnemu, wciąż jednak fantastyczny świat pozostanie 

parodią rzeczywistości realistycznej, funkcjonującej wedle dziwacznych, wy-

wiedzionych z baśni reguł.

Córka żelaznego smoka składa się z trzech części wykorzystujących tę samą 

ramę fabularną, przy modyfi kacji i postępującej komplikacji zarówno literac-

kiej czasoprzestrzeni, jak i zespołu międzytekstowych odniesień. Za każ-

dym razem Jane zmuszona jest ukrywać swoją obcość – jako odmieniec nie 

ma w Krainie Czarów żadnych praw – i przystosować się do nowej sytuacji. 

45 G.G. Kay, Home and Away, op. cit.
46 N. Gevers, Th e Literary Alchemist. An Interview with Michael Swanwick, http://www.

infi nityplus.co.uk/nonfi ction/intms.htm, data dostępu 7 IV 2009, tłum. własne.
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Zmaga się przy tym z potwornym przełożonym i usiłuje uratować swojego 

ukochanego, by wyrwać się wraz z nim na wolność, lecz odnosi wyłącznie po-

łowiczny sukces. Przy pomocy żelaznego smoka, uszkodzonego i podobnie jak 

Jane skazanego na zagładę, umyka, gdy zagrożenie grozi jej unicestwieniem, 

chroniony mężczyzna nieodmiennie jednak umiera. 

Pierwsza wariacja wykorzystuje estetykę Dickensa, rzecz rozgrywa się 

bowiem wśród dziecięcych bohaterów, a związek Jane z Roosterem to raczej 

dziecięca przyjaźń niż erotyczna fascynacja. Fabryka, gdzie rzecz się toczy, 

podlega jednoznacznym i precyzyjnym prawom, życie regulowane jest przez 

interwencje nadzorców, a ucieczka ma wymiar całkowicie dosłowny: odnalazł-

szy smoka, dziewczynka może poznać tajniki pilotażu niezwykłego mecha-

nicznego potwora i opuścić mury upiornego zakładu. Druga partia powieści 

wykorzystuje schematy literatury młodzieżowej, gdy nastoletnia bohaterka 

ukrywa się w małomiasteczkowej społeczności, uczęszczając do szkoły – która 

jako ostatnia zachowuje rys zakładu dziewiętnastowiecznego rodem z Małej 

księżniczki Frances Hodgson Burnett – i przeżywając inicjację erotyczną oraz 

kryminalną jako sklepowa złodziejka. Problematyka ucieczki staje się nieco 

mniej dosłowna, z jednej strony bowiem Jane wciąż musi lękać się pościgu, 

z drugiej jednak zostaje skojarzona z toposem opuszczenia prowincjonalnej 

społeczności i tęsknotą za życiem wielkomiejskim. Trzecia partia za kontekst 

przyjmuje współczesną powieść kampusową, prezentując ostatni rok studiów 

Jane, która usiłuje włączyć się do społeczności akademickiej i kontynuować 

naukową karierę, o ile uda jej się przeżyć makabryczny rytuał wejścia w do-

rosłość. Część najobszerniejsza i najbardziej złożona, przedstawiająca szero-

kie spektrum społecznych interakcji opartych na dziwacznych, baśniowych 

regułach, przynosi ostatni etap wyzwolenia, gdy Jane spostrzega, iż jej życie 

bezustannie układa się w tę samą fabułę i próbuje znaleźć wyjście z jej obrębu. 

Podejmuje więc najpierw desperacki bunt przeciw władającej rzekomo Krainą 

Czarów bogini, potem zaś przeciwko żelaznemu smokowi, który okazuje się 

niewolić bohaterkę równie mocno jak jej własna obcość, kolejne społeczne ba-

riery i niepokojąca powtarzalność fabularnych sekwencji.

Swanwick wykorzystuje w powieści większość klasycznych motywów li-

teratury magii i miecza: nieśmiertelne elfy, waleczne krasnoludy i podstęp-

ne smoki, korzysta też chętnie z jej tradycyjnego zaplecza w postaci folklo-

ru irlandzkiego, z którego wywodzi się zarówno wątek odmieńca, jak i sama 

Kraina Czarów, z jej dziwacznymi zasadami i niezwykłymi mieszkańcami. 

Wygrywając przeciwko nim kolejne powieściowe konwencje, od dziewiętna-

stowiecznej po współczesną, nadaje światu mimetyczną spójność, eksponując 

jednocześnie nieprzystawalność rządzących nim reguł do zasad i zjawisk zna-

nych z rzeczywistości. Okrutne, pierwotne rytuały, wywiedzione z tej samej 

tradycji, która stworzyła świat faerie, łączą się groteskowo ze współczesnymi, 
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przefi ltrowanymi przez tradycje kolejnych nurtów powieściowych fenome-

nami: oto mocno obecny w amerykańskiej kulturze popularnej wątek walki 

o popularność i pozycję w szkolnej klasie splata się z wyborem dziewicy, która 

zostanie spalona żywcem w noc Samhain – wydarzenie to poddane jest zresztą 

współczesnym praktykom społecznym, transmituje je telewizja, a zaprosze-

ni prominenci oglądają wszystko na żywo. Okrutna Noc Dziesięciny, gdy los 

wskazuje, który ze studentów dożyje dorosłości, przybiera postać karnawału, 

zmieniającego się stopniowo w polityczną manifestację i regularną bitwę z po-

licją, łącząc element powojennej kultury studenckiej z mistycznym obrzędem 

przejścia. Smok wreszcie, zbudowany z żelaza potwór, jest odpowiednikiem 

nowoczesnego samolotu bojowego, uzbrojoną w rakiety machiną wojenną kie-

rowaną przez elfi ego pilota. 

Budując tego rodzaju konstrukcje, narracja rozbija przekonanie o możliwo-

ści kreacji fantastycznej czasoprzestrzeni o właściwościach znanych z rzeczy-

wistości potocznej i dezawuuje chwyt skojarzenia zmyślonej krainy z estetyką 

powieści historycznej jako zapewniający fałszywe poczucie spójności. Wystar-

czy bowiem zamienić odniesienia historyczne na współczesne, by tego rodzaju 

ambicje rozproszyć. O Krainie Czarów nie można więc mówić językiem reali-

zmu, a karą za podjęcie takiej próby jest przeobrażenie magii w groteskę.

Dziwaczne zestawienia nie są jednak jedyną innowacją Swanwicka: wraz 

z redukcją poczucia dawności, które towarzyszy lekturze konwencjonalnej po-

wieści miecza i czarów, znosi on całkowicie problematykę historyczną. Kra-

ina, w której przebywa Jane, nie posiada dziejów, których miejsce zajmują 

pielęgnowane wiernie, lecz pozbawione znaczenia tradycje, a jedyną sugestią 

historyczności jest wojenna reminiscencja uszkodzonego smoka. Sama dziew-

czynka również nie podejmuje dziejowej roli, nie otrzymuje ani powołania, 

ani posłannictwa – owszem, wraz ze swoim smokiem rzuca wyzwanie bogini, 

czyni to jednak własnowolnie i ponosi dramatyczną porażkę, tym bardziej do-

tkliwą, że całkowicie pozbawioną znaczenia. Żelazny potwór ginie, zgnieciony 

niczym dokuczliwa mucha, a boska istota uporczywie milczy, nie udzielając 

odpowiedzi na dramatyczne pytania o powód istnienia świata i ludzkiego cier-

pienia. Ta jednak pada chwilę wcześniej, gdy napotkana w zamku władczyni 

świata dziewczynka, najwyraźniej istota, na którą podmieniono Jane w koleb-

ce, zarzuca jej arogancję: trzykrotnie dano jej szansę zrealizowania tej samej 

miłosnej opowieści i trzy razy nie wypełniła swojego narracyjnego zadania, 

uganiając się za mirażem fabuły większej i totalnej, w której gra toczyła się 

o losy świata, a nie tylko życie biednego, wrażliwego chłopca.

Konsekwencją objawienia jest przebudzenie – Jane budzi się w zakładzie 

dla obłąkanych, gdzie spędziła ostatnie lata, i wraca do życia w czasoprzestrze-

ni realistycznej, nadrabiając stracony czas. Powieść zawiesza zatem autentycz-

ność Krainy Czarów, nie podsuwając żadnych sugestii, czy dotychczasowa 
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fabuła była tylko schizofrenicznym majakiem, czy też obłęd był fi zycznym 

objawem pobytu w alternatywnym świecie. Finał powieści wydaje się jednak 

rzecz rozstrzygać, czy może raczej uchylać wątpliwość, oto bowiem Jane do-

strzega przypadkiem mężczyznę, który najwyraźniej jest kolejną inkarnacją 

przeznaczonego jej kochanka. Teza o konieczności wyrwania się z konwencji 

fantasy, bezustannie powtarzającej ten sam motyw, zostaje przeobrażona: róż-

nica między światem zmyślonym a realistycznym ogranicza się do zespołu de-

koracji, a ucieczka przed fabułą okazuje się niemożliwa. W ten sposób Swan-

wick z pełną ostrością występuje przeciw Tolkienowskiej pochwale eskapizmu: 

skoro spójność zmyślonego świata, koncepcja fabuły totalnej, i wreszcie prze-

konanie o odrębności imaginacyjnej czasoprzestrzeni są nieprawomocne, je-

dynym zadaniem, które przed powieścią magii i miecza staje, jest zwrot w stro-

nę świata realistycznego.

O nowy rodzaj spójności upomina się również powieść Chiny Miéville’a 

Dworzec Perdido, korzystająca z podobnych artystycznych narzędzi, choć nie 

tak radykalna jak Córka żelaznego smoka: tu formuła fantasy nie zostanie zła-

mana, a bohaterowie pozostaną obywatelami fi kcyjnego świata bez żadnych 

pretensji wobec opuszczenia jego granic, choć dokonują symbolicznej trans-

gresji, przeobrażając się z mieszczuchów w nomadów i odwrotnie. Zachowany 

zostaje również podstawowy zrąb fabuły, w której grupka herosów egzystują-

cych na pograniczu społeczeństwa zmierzyć się musi z zagrożeniem totalnym, 

zdolnym odebrać życie milionom mieszkańców gigantycznego miasta, gdzie 

rzecz się rozgrywa. Groźba nie wisi wprawdzie nad całym światem, a wyłącz-

nie nad jego stolicą – miasto jest jednak ojczyzną bohaterów tak literalną, jak 

duchową, a wizja zniszczenia Nowego Crobuzon jest odpowiednikiem de-

strukcji całej rzeczywistości. Oś fabularnego napięcia zostaje zatem zachowa-

na, Miéville przeobraża jednak bieguny, pomiędzy którymi się rozciąga. 

Miastu nie zagraża szalony Władca Zła, nekromanta czy demon – z tą ostat-

nią kategorią istot władze miejskie doskonale się skądinąd dogadują, jak infor-

muje całkowicie satyryczna sekwencja konszachtów burmistrza z ambasadorem 

Piekła. Napastnicy nie są nawet istotami inteligentnymi, z którymi można by 

dobić targu: to straszliwe drapieżniki, lekkomyślnie przywiezione z ojczystego 

ekosystemu i nieposiadające w mieście żadnych naturalnych wrogów. Żerując 

na obywatelach, nie kierują się motywacją właściwą konwencjonalnym Wład-

com Ciemności: nie usiłują poszerzać obszaru swojej władzy czy niszczyć dzieł 

ludzkości z czystej ku niej nienawiści. Powoduje nimi wyłącznie głód, kategoria 

ściśle biologiczna i uniemożliwiająca włączenie upiornych owadów w narra-

cję o charakterze historycznym, ta bowiem opisuje działania istot świadomych. 

Makrofabuła Dworca Perdido jest zatem obserwacją przyrodniczą, traktującą 

o zaburzeniu łańcucha pokarmowego przez obcego drapieżcę, i dzięki temu 

uchyla się od sądów aksjologicznych, przynajmniej w tej płaszczyźnie.
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Nie znaczy to jednak, że powieść jest pozbawiona konstatacji o charakterze 

społecznym, a wyrazisty wątek centralny służy przede wszystkim podkreś leniu 

analogii pomiędzy regułami świata przyrody a zasadami rządzącymi kulturą 

ludzką. Nowe Crobuzon można opisać przy użyciu języka ekologii, a narracja 

pieczołowicie podsuwa stosowne porównania w obfi tych partiach poświęco-

nych prezentacji kolejnych aspektów miejskiego życia. Mamy zatem do czynie-

nia ze złożonym ekosystemem, skomplikowaną siecią wzajemnych powiązań 

ekonomicznych oraz kulturowych, gdzie różne grupy, reprezentowane dla więk-

szej ostrości przez dziwaczne, fantastyczne rasy, trwają w stanie okrutnej rów-

nowagi, wykorzystując się nawzajem do cna. Interakcje społeczne w większości 

zostają sprowadzone do prostej relacji korzyści, gdzie ofi ara godzi się na swój 

status w zamian za ograniczone bezpieczeństwo, które zapewnia jej społeczny 

drapieżca, świadom możliwości straty w wypadku nadużywania swojej potęgi. 

Ta behawiorystyczna wizja ślepych społecznych sił zostaje jednak skonfron-

towana z postawami tych mieszkańców miasta, którzy nie podlegają redukcji 

do poziomu przedmiotu socjalnych dynamik. Bohaterami powieści są z jednej 

strony uświadomieni renegaci, dobrowolnie egzystujący na pograniczu grup 

interesów i rezygnujący z udziału w społecznych zależnościach, z drugiej cy-

niczni włodarze Nowego Crobuzon, wykorzystujący znajomość reguł do ma-

nipulacji na wielką skalę. Bunt pierwszej kategorii manifestuje się przywią-

zaniem do kodów etycznych lub estetycznych, a indywidualizm oraz niechęć 

do funkcjonowania w społecznościach, którą jej członkowie się odznaczają, 

jest sposobem ocalenia człowieczeństwa przed powszechną grą straty i korzy-

ści. Centralną postacią jest Izaak, uczony, który odszedł z uniwersytetu, nie 

chcąc podporządkować się jego polityce oraz zakazowi interdyscyplinarności. 

Obsesyjnie poszukuje on formuły pozwalającej opisać różnorodność świata za 

pomocą jednorodnych kategorii. Partnerują mu: wywodząca się z mniejszości 

artystka, która wyrwała się z getta swojej rasy, dziennikarka o radykalnych po-

glądach zaangażowana w produkcję nielegalnego, rewolucyjnego periodyku, 

pośrednik mediujący między światem przestępczym a jego niezaangażowany-

mi w nielegalną działalność klientami oraz człowiek-ptak, którego za nieznaną 

zbrodnię pozbawiono skrzydeł. To właśnie ta grupa – wyjąwszy artystkę, któ-

rej ponury los jest ilustracją tezy o nieuchronnej klęsce sztuki, gdy połasi się 

ona na materialne korzyści – walczy z upiornymi, pożerającymi ludzkie myśli 

ćmami, przede wszystkim z poczucia przyzwoitości, lecz i na skutek koniecz-

ności. Wierność wobec wartości i społeczny behawioryzm wchodzą tu w spór 

dialektyczny, z jednej strony bowiem na uczonym ciąży odpowiedzialność za 

wypuszczenie potworów, z drugiej – walka o ocalenie miasta jest alternatywą 

dla nieuchronnej śmierci z rąk aparatu bezpieczeństwa.

Miejscy włodarze są groteskowo wręcz amoralni, satyrycznie jednowy-

miarowi, egoistyczni oraz bezwzględni – portretując ich, narracja sięga do 
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sprawdzonego arsenału literatury zaangażowanej. Burmistrz to typ dosłownie 

ludożerczy, który swą ślepotę leczy, cyklicznie wyrywając oczy kolejnym ofi a-

rom ze społecznego marginesu i umieszczając je we własnych oczodołach; jego 

zastępca opętany jest przez dziwacznego pasożyta, nawiązującego do przeraża-

jących kosmitów z Władców marionetek Roberta A. Heinleina; jedyna w grupie 

kobieta stoi na czele wszechpotężnego, opartego na systemie donosów aparatu 

milicyjnego. Oni również polują na ćmy, destrukcja miasta oznaczałaby bo-

wiem kres ich władzy, opisują przy tym jednak zagrożenie jako kolejne wyzwa-

nie dla systemu, umieszczając w tym samym porządku co krwawo stłumiony 

strajk pracowników portowych. Bardziej jednak niż zagłady boją się dekonspi-

racji, o ile bowiem do uwolnienia strasznych istot nieświadomie przyczynił się 

Izaak, o tyle ojcowie miasta sprowadzili je jako potencjalne narzędzie społecz-

nej kontroli, a następnie sprzedali z zyskiem zorganizowanej przestępczości. 

Utrata twarzy jest dla wytworów mieszczańskiej burżuazji losem gorszym od 

śmierci milionów robotników.

Fabuła Dworca Perdido rozwija się zatem dwubiegunowo, z jednej strony 

eksponując przeobrażony w walkę z drapieżcą wątek globalnego zagrożenia, 

właściwy dla fantasy, z drugiej wprowadzając ostrą społeczną satyrę na me-

chanizmy władzy biurokratycznej, konstruowaną w duchu trockistowskim. 

Pierwszy wątek dostarcza przede wszystkim akcji, stanowiącej pretekst do pre-

zentacji kolejnych aspektów życia Nowego Crobuzon, oświetla jednak podsta-

wowy problem powieści: w zatomizowanym świecie grup interesów skuteczne 

przeciwstawienie się niebezpieczeństwu jest niemożliwe. Bohaterowie i władza 

nie współdziałają, choć cel mają ten sam – przeciwnie, fi nałowa rozprawa pro-

tagonistów z ćmami zakłócona zostaje przez interwencję milicji. Kooperacja 

sił porządkowych oraz zorganizowanej przestępczości jest tylko dowodem na 

ich fundamentalną tożsamość jako organizacji opresyjnych. Same ćmy mogą 

gniazdować bezpiecznie, chroniąc się w zazdrośnie strzeżonym getcie mniej-

szości, do którego sami jego obywatele, drżąc o czystość swojej kultury, nie 

wpuszczają przybyszów – stąd ekspedycja do kryjówki straszliwych owadów 

kończy się krwawą strzelaniną z lokalnymi stróżami porządku, niepomnymi 

na szlachetne intencje bohaterów. Sami protagoniści ponoszą kolejne klęski, 

póki nie zaczynają korzystać z pomocy absolutnie obcych, przerażających 

form życia – gigantycznego pająka-estety z innego wymiaru oraz powstałej 

samorzutnie na wysypisku śmieci sztucznej inteligencji.

Dworzec Perdido nie jest jednak peanem ku czci współdziałania, którego etos 

jest wszak obecny już u tak płomiennie krytykowanego przez Miéville’a Tol-

kiena. Kooperacja nieodmiennie okazuje się podszyta kunktatorstwem i egoi-

zmem, jak paktowanie władzy i przywódców półświatka czy nieczyste intencje 

Rady Konstruktów, która wspiera Izaaka nie tyle z poczucia przyzwoitości, ile 

pragnąc wykraść mu rezultaty epokowego odkrycia. Wspólnota interesów, 
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czy to społecznych, czy kulturowych, okazuje się automatycznie zamknięciem 

na inne rodzaje interakcji, a pielęgnujące wewnętrzny integryzm grupy sta-

ją się nieprzenikalne, całkowicie zamknięte i uwięzione we własnych, niedo-

rzecznych relacjach. Za symbol tego rodzaju grup służą kolejne, portretowane 

z wielkim zapałem kulturowe getta, gdzie przedstawiciele innych ras mogą, za 

przyzwoleniem miejskich władz, pielęgnować swoją tożsamość, skazując się 

tym samym na wykluczenie. Emigracyjna wspólnota wartości i instynktowne 

poszukiwanie towarzystwa sobie podobnych stają się drogą do izolacji oraz 

poczucia niższości kompensowanego agresją. W efekcie powstają enklawy 

istot nieszczęśliwych i podatnych na manipulacje cynicznych włodarzy. Co 

więcej, historia polowania na ćmy wskazuje, że każda grupa, której spoiwem 

jest poczucie wspólnoty, okazuje się gettem: uniwersytet, środowisko arty-

styczne, a nawet egalitarna z pozoru zorganizowana przestępczość nie różnią 

się niczym od społeczności etnicznych, są tak samo wyobcowane i bezwładne.

Pośród rozlicznych a dziwacznych obywateli Nowego Crobuzon szczegól-

ne miejsce zajmują prze-tworzeni, ofi ary dantejskiego systemu sprawiedliwo-

ści: przestępcy, którzy za swoje zbrodnie płacą fi zycznym przeobrażeniem, 

będącym ironicznym odpowiednikiem występku. Egzystują oni na margine-

sie społeczeństwa, otoczeni pogardą lub litością, niezdolni do utożsamienia 

z jakąkolwiek grupą – i to właśnie oni zdołają zniszczyć ostatnią z ciem, oca-

lałą z pogromu, który zgotował im Izaak. Pozostałe zostają wyeliminowane 

za pomocą metody dość podobnej, uczony łączy bowiem emisję absolutnie 

alogicznego umysłu ogromnego pająka z zimnym i pozbawionym wyobraźni 

intelektem Rady Konstruktów – powstała w ten sposób psychiczna mieszani-

na okazuje się dla pożerających umysły owadów zabójcza. Technikę tę stosuje 

uczony, gdy zawodzą sposoby konwencjonalne, dyktowane przez fabularną 

konieczność, a wyprawa do gniazda bestii okazuje się całkowitym fi askiem. 

A zatem by pokonać zagrożenie, niezbędne jest wyjście poza struktury pod-

suwane przez kulturę – w tym wypadku heroicznej, choć ironicznie prezento-

wanej wyprawy – i poszukiwanie rozwiązania powstającego na styku zjawisk: 

należy połączyć magię i technikę, okultyzm z matematyką, logikę oraz prze-

estetyzowany oniryzm oraz bohaterską wyprawę po dachach miasta, konwen-

cję składania potworowi ofi ary – ludzkiego przekaźnika umysłowego – oraz 

obserwację przyrodniczą, sugerującą, że najlepszą metodą walki z ćmą jest 

podsunięcie owadowi płomienia świecy.

Hybrydyzacja, która raz przyjmuje postać dziwacznej operacji intelektual-

nej, wolnej od poszukiwania potwierdzenia w jakiejkolwiek szkole myślenia, 

potem natomiast wskazuje na prymat zniekształconych fi zycznie i wyobcowa-

nych nad pozostającymi w grupowych relacjach zdrowymi, wydaje się zatem 

programem pozytywnym – w każdym razie narracja wskazuje na jej skutecz-

ność. Koncepcja ta, choć najdobitniej wskazana w fi nale, przenika cały Dworzec 
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Perdido i jest realizowana na różnych poziomach – hybrydalny charakter ma 

zarówno tytułowa budowla, eklektyczna i złożona z dziesiątków przybudówek, 

jak i samo miasto, w którym pleni się dziwaczna egzystencja, a poetyka opi-

sów chętnie zrównuje życie organiczne z architekturą. Tradycyjne rasy fanta-

styczne zastąpione zostają przez ludzi-owady, ludzi-ptaki, ludzi-płazy, a nawet 

ludzi-rośliny, formy dziwaczne i pośredniczące między ludzkością a innymi 

królestwami natury. Hybrydyzacji ulega też konwencja gatunkowa powieści, 

łącząc tradycję miecza i czarów z jej fantastyczną czasoprzestrzenią i moty-

wem magii oraz estetykę i problematykę steampunka47, gatunku fantastyki 

prezentującego alternatywne społeczeństwa epoki wiktoriańskiej – to właśnie 

ten rodzaj powieści, a nie dziewiętnastowieczna klasyka, stanowi zaplecze dla 

estetyki miasta-molocha. Konwencjonalnej, trzecioosobowej, choć spersona-

lizowanej narracji partnerują wreszcie partie pierwszoosobowe, prowadzone 

w konwencji solilokwium.

Grzechem Nowego Corbuzon jest zatem stygmatyzacja odmienności – 

okrutne, bezsensowne prawodawstwo produkujące bezużytecznych prze-

-tworzonych utrwala przekonanie o konieczności zachowania tradycyjnego 

porządku opartego na wspólnocie tożsamości. Jego rezultatem jest petryfi ka-

cja oraz agresja, które wystawiają człowieka na pastwę manipulatorów, posłu-

gujących się tradycyjnymi wartościami grupy jako marchewką i wykorzystu-

jących agresję w funkcji kija. Jedynym wyjściem z tego paradoksalnego koła 

jest zarzucenie jakichkolwiek tożsamości, zniesienie granic między kulturami 

poprzez odrzucenie tradycyjnego bagażu, anulowanie różnic społecznych za 

pomocą unieważnienia struktur władzy i zgoda na powszechny eklektyzm. Jak 

poucza Dworzec Perdido, prawdziwa wspólnota nie może stanowić konglome-

ratu jednostek dumnych ze swojej odmienności i rezultat przynieść może tylko 

dobrowolna z niej rezygnacja. Jej fi gurą jest okaleczony człowiek-ptak, który 

w fi nale nie odzyskuje skrzydeł, lecz traci pióra, by rozpłynąć się w miejskim 

pejzażu i zakończyć swoje cierpienie.

Tym samym polemika z Tolkienem, wyrażana również językiem eseistycz-

nym48, zostaje wyartykułowana technikami literac kimi. Miéville nie sprzeci-

wia się jednak całkowicie przekonaniu o istnieniu makronarracji, która po-

zwalałaby opisać proces historyczny w kategoriach totalnych, uchyla jednak jej 

47 Pierwszą powieścią steampunkową jest Maszyna różnicowa Williama Gibsona – 

stąd zresztą nazwa tej odmiany fantastyki, łącząca „wiek pary” z cyberpunkiem, którego 

Gibson był koryfeuszem. Zasadą konstrukcyjną jest tu nadanie fantastycznych właściwości 

wiktoriańskiej Anglii poprzez cudowne przyspieszenie rozwoju technologicznego (u Gibsona 

rolę tę pełni tytułowa maszyna różnicowa) lub włączenie do porządku świata innego elementu 

fantastycznego (w powieści Kima Newmana Anno Dracula jest to na przykład romans królowej 

Wiktorii z transylwańskim wampirem), przy jednoczesnym zachowaniu dynamiki społecznej 

właściwej dla społeczeństwa industrialnego.
48 Zob. rozdziały 3 i 4.
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kulturowe uwikłania. Jego świat jest całkowicie pozbawiony metafi zyki i nawet 

piekło występuje tu w roli innego kraju, magia natomiast to tylko odmiana na-

uki, wyjątkowo zresztą makabryczna. Makrofabuła traktuje raczej o ścieraniu 

się grup interesów społecznych, w które człowiek jest wprawdzie uwikłany, ale 

nie może na nie wpłynąć – tak Izaak, jak burmistrz czy rewolucyjna dzienni-

karka są tylko tworami swojej klasy, której anonimowe siły i interesy determi-

nują ich sposób widzenia świata oraz postępowania. Wizji metafi zycznej prze-

ciwstawia więc Dworzec Perdido koncepcję marksistowską, w której nie może 

być mowy o relacjach między pojedynczym człowiekiem a historią – walka 

z ćmami to tylko incydent, znaczący wprawdzie, ale nie wpływający nijak na 

maszynerię dziejów, wytrwale popychającą klasę robotniczą ku uświadomie-

niu i rewolucyjnej emancypacji, który to proces w powieści portretują kolejne 

strajki i społeczne niepokoje.

Narracja nie poprzestaje jednak na prezentacji alternatywnej historiozofi i 

– cięższe jeszcze argumenty wytacza przeciwko roli kulturowej tradycji, którą 

główny nurt gatunku darzy tak wielką estymą. Władca Pierścieni jest wszakże 

powieścią o odzyskiwaniu kulturowego dziedzictwa, stanowiącego fundament 

tożsamości: zagubieni w świecie hobbici dorastają, odnajdując swoje miejsce 

w kulturowym kobiercu. Wątek ten fantasy chętnie przechowuje, wyznaczając 

Wybrańcowi zadanie rekonstrukcji tradycji poprzez odtworzenie pradawnych 

warunków zwycięstwa nad Władcą Ciemności oraz przywrócenie złotego wie-

ku. Miéville tymczasem w kulturze upatruje przyczynę klęski: zachowawczość 

rozmaitych kultur i grup odbiera im możliwość działania, percepcji prawdy 

oraz postępu. Rezultatem nie tylko hołdowania, lecz nawet uznawania warto-

ści kulturowych uwikłań jest artystyczne znieruchomienie, agresja oraz kse-

nofobia i tylko oswobodzenie z gorsetu zobowiązań wobec własnej przeszłości 

może uwolnić ludzkość. Stąd właśnie pochwała hybrydy i pęd ku realizacji 

autorskich pomysłów w miejsce wykorzystywania odziedziczonych po przod-

kach zaszłości. W Dworcu Perdido przekonanie to przyjmuje rozmaite postaci, 

jak zastąpienie konwencjonalnych ras zamieszkujących fantastyczną czaso-

przestrzeń dziwacznymi kreacjami, czy fi asko konwencjonalnej fabuły o wal-

ce z bestią. W szerszej perspektywie program ten staje się również podstawą 

nowego programu artystycznego dla literatury fantastycznej, manifestu ruchu 

New Weird. A także, jak się wydaje, płytą nagrobną literatury fantasy. 



7. Zakończenie

Albo historia jest ruchem elementarnym, niewzruszonym i wyzutym 

z przyjaźni. Albo też istnieje tajemnicza komunia człowieka w historii 

– uchwycenie sacrum zanurzonego w czasie, w czasie, którego postęp 

nie rujnuje, w którym wszystkie lata się łączą.

Ph. Ariès, Czas historii

7.1

Pośród stałych elementów składających się na literacką czasoprzestrzeń po-

wieści fantasy trzy wydają się najbardziej charakterystyczne: jej „inność”, geo-

grafi czna i chronologiczna odrębność od obszarów utożsamianych z rzeczy-

wistością potoczną, pozaliteracką, obecność w tak ukształtowanych realiach 

elementów fantastycznych, motywowanych magią, oraz umowna dawność, 

„średniowieczność” całego projektu. Pobieżna analiza nakazuje skoncentro-

wać się przede wszystkim na członie środkowym, rozważać kategorię czarów 

intensywniej niż miecza – w tym zresztą kierunku idzie cały szereg badań, 

przyjmujących za metodologiczną podstawę spostrzeżenia dotyczące magii 

mitologicznej i folklorystycznej1. Chętnie zestawia się zatem czarodziejskie 

procedury opisywane przez kolejnych pisarzy z autentycznymi zabiegami sza-

manów oraz rozpatruje motywy fantastyczne w siatce odniesień etnologicz-

nych. Niekiedy wnioski takich badań okazują się zaskakujące, gdy tego rodza-

ju procedura naukowa nakazuje nie tylko rozstrzygnąć problem popularności 

powieści miecza i czarów w korelacji z tęsknotą za metafi zyką, zapowiadaną 

w fi nale Bohatera o tysiącu twarzy Josepha Campbella2, lecz i wprowadzić po-

działy wewnątrzgatunkowe, za podstawę przyjmujące lekturową gwarancję 

1 W licznych opracowaniach m.in. A. Gemry, M. Skórskiej, A. Radzkiej, G. Lasoń-

-Kochańskiej, M. Oziewicza, D. Waggoner, B. Attebery’ego, J.H. Timmermana.
2 Zob. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, op. cit.
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przeżycia numinotycznego, a więc doświadczenia obcowania z sacrum wedle 

terminologii Rudolfa Otto3.

Dociekania tego rodzaju wydają mi się tyleż intrygujące, co błędne, opar te 

bowiem na metodologicznym nadużyciu. Wynika ono z utożsamienia ma-

gii rozumianej jako rodzaj praktyki religijnej, a więc autentycznego przeży-

cia opisywalnego w kategoriach antropologicznych, z jej literac kim obrazem 

– który nie nawiązuje przecież do szamańskich obrzędów bezpośrednio, lecz 

za pośrednictwem długiego łańcucha tekstów literac kich, od czasów Home-

ra relacjonujących i kreujących kulturowy obraz czarów. Warto zwrócić przy 

tym uwagę na rozbieżność między kulturową praktyką a homeryckim jej obra-

zem: modus operandi pramatki wszystkich literac kich czarodziejów, pięknej 

Kirke, nader jest odległy od relacjonowanych przez uczonych antropologów 

obrzędów utożsamienia człowieka ze zwierzęciem, które przebiega raczej na 

płaszczyźnie duchowej i rzadko bywa wynikiem erotycznego kaprysu boginki. 

Cała sekwencja jest zatem przygodowym epizodem, który jeżeli nawet zdaje 

relację z archaicznych praktyk czarodziejskich, przeobraża je na modłę baś-

niową, więcej dbając o ekscytację czytelnika niż wiarygodność. A zatem spo-

strzeżenie, że czytelnik literatury fantasy żywi nieopanowaną żądzę obcowa-

nia z duchowością w jej magicznej odmianie, wydaje się równie uprawnione 

jak pomawianie miłośników kryminału o pragnienie nurzania się w zbrodni, 

a amatorów fantastyki naukowej o wiarę w latające spodki4.

Magia w rozumieniu mitoznawcy jest sposobem objaśniania tajemnych re-

guł rządzących światem, metaforą procesów które poddane post kartezjańskiej 

racjonalizacji zyskują wymiar przyrodniczy. Jako taka nie podlega obserwacji 

wewnątrzkulturowej: potrzeba przybysza z zewnątrz, obcego posługującego 

się innym paradygmatem poznawczym, by wyodrębnić spośród zespołów za-

chowań te, które zostaną zidentyfi kowane jako magiczne5. Tymczasem literac-

kie czary w powieści fantasy mają charakter wyraźnie autonomiczny: dostępne 

są wybranym i nawet w swych najbardziej etnografi cznych realizacjach pozo-

stają rodzajem elitarnego rzemiosła, a nie powszechnej reguły. Co istotniejsze, 

wymagają zwykle objaśnienia, co odwraca tradycyjne relacje: by uwiarygod-

nić motyw czarów, kolejne teksty prezentują zracjonalizowaną, spójną z po-

zostałymi prawami przyrody przyczynę ich funkcjonowania, często posiłkując 

się przy tym terminologią i obrazowaniem z zakresu nauk przyrodniczych. 

3 Postulat ten zgłasza D. Waggoner w opracowaniu Th e Hills of Faraway: A Guide to Fantasy, 

a powtarza M. Oziewicz w książce Magiczny urok Narnii oraz artykułach.
4 Pytanie to bywa stawiane zaskakująco często i nieodmiennie irytuje autorów i amatorów 

science fi ction, którzy są zmuszeni na nie odpowiadać.
5 Na ten temat zob. A. Engelking, Temat, źródła, metoda [w:] idem, Klątwa. Rzecz o ludowej 

magii słowa, Wrocław 2000.
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Wyjąwszy pojedyncze realizacje zachowujące wiernie stylizację antropologicz-

ną6, powieść fantasy tłumaczy zatem magię za pomocą współczesnych kate-

gorii rozumienia świata, rozpraszając w ten sposób potencjalną metafi zykę 

i sprowadzając rzecz do poziomu literac kiego rekwizytu. Bo właśnie nim jest 

w istocie: obecność magii oraz czarodziejskich stworzeń to przecież element 

fantastyczny, a więc z defi nicji, u podstaw swoich niewiarygodny. Fantasy nie 

postuluje prawdziwości fantastyki, nie czyni też z niej zwykle metafory za-

sad rządzących światem, a że dba o jego mimetyczną spójność z ikonicznym 

komponentem czasoprzestrzeni, nie otwiera nijakich mistycznych przestrzeni. 

W najlepszym razie proponuje po prostu literacką zabawę w świat funkcjonu-

jący wedle reguł opisywanych przez antropologów, zwykle jednak oferuje pro-

jekt czasoprzestrzeni, w której znane z tradycji motywy fantastyczne mogłyby 

zaistnieć. A zatem relacja między niezwykłością mitu a fantastyką powieści 

fantasy przypomina nieco związek pomiędzy folklorem celtyckim a romansem 

dworskim, chętnie zapożyczającym tradycyjne motywy, lecz zaciągającym je 

w służbę innego zgoła literac kiego przedsięwzięcia.

Pragnę przy tym zaznaczyć, że krytyka powyższa nie dotyczy szkoły lite-

raturoznawczej, która zwraca uwagę na relacje pomiędzy literaturą i mitem, 

ani wysiłków intelektualnych, których celem jest wyodrębnienie mitologii 

współczesności7. Co więcej, jestem przekonany, że niektóre motywy charak-

terystyczne dla powieści fantasy z pewnością dają się zinterpretować jako ów 

nowoczesny mit. Taka perspektywa badawcza jest jednak w refl eksji nad po-

wieścią fantasy właściwie nieobecna, zastępuje ją bowiem utożsamienie obec-

ności elementów fantastycznych o proweniencji magicznej z zaspokojeniem 

apetytu na cudowność, którym rzekomo współczesny czytelnik popularny ma 

się odznaczać. Nie wydaje się jednak uprawniona hipoteza, jakoby powieść 

magii i miecza lepiej czy pełniej wyrażała mitotwórcze właściwości literatu-

ry tylko dlatego, że opowiada o smokach, antropomorfi cznych bóstwach lub 

czarodziejach, zwłaszcza że obsesyjnie wręcz objaśnia reguły, którymi rządzi 

się zmyślony świat, właściwie nie pozostawiając miejsca na jakąkolwiek tajem-

nicę. W dodatku powieść magii i miecza niemal zawsze eksponuje źródło ma-

gii, omawiając je w duchu scjentystycznym czy antropologicznym. Zwłaszcza 

ekspozycja tej drugiej poetyki daje niektórym krytykom powód do ekscytacji 

mitologicznymi właściwościami fantasy, choć stanowi raczej dowód erudycji, 

a nie mistycznych kompetencji autorów8.

6 Przede wszystkim w powieściach U. Le Guin.
7 W duchu dociekań Rolanda Barthes’a, zob. idem, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 

2008.
8 Mimo całego dystansu do intencji autorskiej warto pamiętać o literac kich zainteresowaniach 

Tolkiena oraz fakcie, że Ursula Le Guin jest córką Alfreda Kroebera, pioniera amerykańskiej 

antropologii i badacza wierzeń Indian.
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Wydaje się, że to właśnie charakterystyczne dla powieści fantasy posza-

nowanie elementu folklorystycznego sprowadza na manowce badaczy mylą-

cych mit z mitologiczną stylizacją. Z frapującą bowiem regularnością czerpie 

literatura miecza i czarów z rezerwuaru rozwiązań tradycyjnych, zaludniając 

zmyśloną przestrzeń nie tyle fenomenami autorskiej imaginacji, ile kompo-

nentami zaczerpniętymi ze skarbnicy folkloru. Pozostaje tym samym wierna 

postulatom teoretycznym Tolkiena, dostrzegającego konieczność rewitalizacji 

i ponownego przyswojenia dawnych wątków, w których pozytywizm widział 

aberracje rozumu, wskazując dzieci jako jedynego ich czytelnika. Zarówno 

jednak postulat, jak i jego sumienne przestrzeganie warte są rozważenia, wy-

dają się bowiem stać w konfl ikcie z literac kimi możliwościami, które gatunek 

ten oferuje. Fantasy chętniej operuje wątkami znanymi skądinąd, niż dopusz-

cza autorskie innowacje, proponując tym samym literac kie czasoprzestrzenie 

wprawdzie odmienne od rzeczywistości realistycznej, ale zgoła z tej odmien-

ności niekorzystające, gwarantujące czytelnikowi poczucie familiarności wy-

nikłe z obcowania ze znanymi motywami.

A jednak projekt fi kcyjnej czasoprzestrzeni, choć kolażowy, nie ma na celu 

eksponowania jej fi kcyjności – wątek ten pojawia się w gatunku dość późno, 

na prawach sprzeciwu wobec kostniejącej konwencji. Różni się zatem od post-

modernistycznych postulatów literatury świadomej własnej literackości, wcią-

gającej czytelnika w gry nawiązań, będące wynikiem niemożności wydobycia 

się z przestrzeni odniesień9. Świat fantasy odznaczać się powinien mimetyczną 

spójnością, proponując ahistoryczny konglomerat historycznych nawiązań, 

fi kcyjny związek rozdzielonych w rzeczywistości odniesień, wątków i moty-

wów zestawionych tak, by dawać pozór prawdopodobieństwa. Znów ujaw-

nia się zatem podobieństwo gatunku do romansu dworskiego, który również 

oferuje arbitralny splot motywów, zestawiając angielskie miasta, francuskie 

puszcze, pustynie Lewantu, rzymskich cesarzy, smoki, olbrzymy i darowują-

ce zaklęty oręż wodnice – anachronicznie wprawdzie, lecz z poszanowaniem 

prawideł spójności. Uwidacznia się ona choćby w wysiłkach zmierzających 

do utrzymania wewnętrznej chronologii cyklu arturiańskiego oraz dbałości 

o przyczynowość i psychologiczne prawdopodobieństwo, które tak drama-

tycznie daje o sobie znać w fi nalnej partii opowieści.

Element fantastyczny koresponduje zatem z mediewalną estetyką, kusząc 

obietnicą ich związku: oto literatura fantasy mogłaby być próbą odtworze-

nia świata, jakim postrzegali go ludzie średniowiecza, ponownego nadania 

rzeczywistości właściwości groźnych oraz tajemnych, które przechowały się 

9 Rekapituluje je oszczędnie, acz szczegółowo H. Markiewicz w Teorie powieści za granicą, 

op. cit.
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w baśniach oraz legendach10. Projekt taki jest jednak literaturze doskonale 

znany i obecny już w przemyśleniach na temat powieści historycznej Waltera 

Scotta, a z powodzeniem stosowany również przez Henryka Sienkiewicza, któ-

ry szuka pośrednictwa bohaterów w relacjach o motywach fantastycznych. Nie 

wymaga zatem tworzenia autonomicznych realiów, by usankcjonować obec-

ność fantastyki, która nie nosi przy tym rysu rozbijającej koherencję świata 

grozy. Ponadto tą właśnie metodą posługują się współczesne realizacje tema-

tyki arturiańskiej, często tak zbliżone poetyką do powieści fantasy, że włącza-

ne przez niektórych krytyków w obręb gatunku, choć nieoferujące projektu 

autorskiej czasoprzestrzeni. Odrębność świata nie jest zatem konieczna do 

usprawiedliwienia obecności spójnych z komponentem ikonicznym motywów 

fantastycznych.

Fantastyka rzadko znajduje się też w centrum zainteresowania powie-

ści magii i miecza, a choć często stanowi punkt wyjścia fabuły oraz istotny 

jej komponent, zazwyczaj zostaje zmarginalizowana i wydaje się grać dru-

gie skrzypce wobec partii ikonicznych. Świat czarów bywa zatem pogrążony 

w uśpieniu, stłumiony lub tak elitarny, że niedostępny dla zwykłych śmiertel-

ników, a czytelnik więcej dowiaduje się o sposobach uprawy tytoniu niż natu-

rze czarodziejów. Niekiedy fantastyka staje się wręcz ornamentem, elementem 

drobnym i niekoniecznym – nie sposób jednak wskazać powieści fantasy, któ-

ra na dobre zrezygnowałaby z magii, choć chętniej ją redukuje niż afi rmuje. Po 

raz kolejny lokuje się zatem gatunek w pobliżu powieści dworskiej, a niejako 

w opozycji do mitu czy baśni. Magia nie wyjaśnia tu ludzkiego losu, nie de-

terminuje go ani nie zapewnia cudownych rozwiązań, choć czasem służy za 

fabularne narzędzie. Tematem fantasy nie jest napięcie między dziejami czło-

wieka a zamysłem bogów, czy innych dysponentów nadczłowieczeństwa, lecz 

raczej właściwości samego człowieka oraz jego relacja do nałożonej nań po-

winności. Analogia z romansem jest tedy wyraźna: nieważne przecież, czy pan 

Gawain pokona akurat smoka, czy olbrzyma, ani czy posłuży się w tym celu 

magicznym mieczem, czy też zaklętym pasem – istotne, czy wykaże się przy 

tym odwagą. Zasadniczą treścią tekstu jest męstwo rycerza, a nie nadnaturalny 

charakter jego przygody.

Wydaje się zatem, że fantastyka, najwyraźniej konieczna, służy nie tyle 

ufundowaniu świata na innych niż realistyczne zasadach – zamysł taki loko-

wałby gatunek w pobliżu Alicji w Krainie Czarów – ile podkreś leniu autono-

miczności realiów. Choć bowiem rzecz rozgrywa się w dekoracjach znanych 

10 Czy może raczej próbą odtworzenia świata opartego na popularnych przekonaniach 

na temat stanu umysłów ludzi średniowiecza – lektura Cervantesa rzuca przecież niejakie 

światło na sugestię, jakoby ludzie średniowiecza bez zastrzeżeń dawali wiarę niesamowitościom 

wywiedzionym z materii bretońskiej.
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skądinąd, nie może dotyczyć świata empirycznego, skoro trwałym11 elemen-

tem rzeczywistości okazują się cuda w naturze nieobecne, które nijak nie mogą 

zaistnieć. Poetyka mimetyczna służy wyostrzeniu tej właśnie zależności: oto 

smok obecny na kartach powieści miecza i czarów nie daje się czytać jako me-

tafora zasady świata, nie sposób też widzieć w nim produktu umysłu omamio-

nego bajędami. Skoro prezentacja zachowuje reguły mimetyczne, sam smok 

staje się mimetyczny: nie jest już manifestacją grzechu z legendy o świętym 

Jerzym ani ucieleśnieniem furii żywiołu z analogicznej opowieści o Perseuszu, 

lecz złośliwym zwierzęciem, równie namacalnym jak całkiem przyrodzona 

jaszczurka.

Ale skoro smok jest prawdziwy, nieprawdziwy musi okazać się świat, który 

istnienie gada dopuszcza, czytelnik wie bowiem dobrze, iż tego rodzaju istoty 

nie istniały i istnieć nie mogły12. A zatem wprowadzenie wątku gada sankcjo-

nuje odrębność realiów powieści od rzeczywistości empirycznej, a jego fan-

tastyczność przenosi się niejako na element ikoniczny: gdy po zakończeniu 

walki bohater zataszczy cielsko potwora do najbliższego miasta, które tekst 

przedstawi, pozostając w całkowitej zgodzie z wiedzą czytelnika o świecie, ten 

nie pobiegnie po atlas, by gród ów zlokalizować. Dzięki fantastyce powieść 

magii i miecza może z powodzeniem prowadzić swą ulubioną grę, podsuwając 

czytelnikowi elementy znane w nieznanej konfi guracji. Rozstrzygnięcie prob-

lemu fantastyki stawia na nowo problem autonomii czasoprzestrzeni – skoro 

bowiem nie magia okazuje się celem istnienia zmyślonego świata, jaki jest po-

wód zmyślenia?

7.2

Zestawienie powieści fantasy z tekstem baśni, a więc gatunku proponujące-

go podobne relacje między pierwiastkiem ikonicznym a fantastycznym, eks-

ponuje różnicę wynikającą właśnie z zastosowania konwencji powieściowej. 

Miejsce właściwej dla baśni czasoprzestrzeni nieokreślonej, której elementy 

podporządkowane są wyłącznie fabularnej konieczności, oraz bohaterów bę-

dących nosicielami fabularnych właściwości zajmuje obszar, którego składowe 

posiadają wyraźnie sprecyzowane, unikatowe właściwości. Wyróżnia je tedy 

nazwa i postać, odróżniające dany fenomen – jezioro, górę, lisa czy starca – od 

11 Trwałość ta jest nie bez znaczenia, wyznacza bowiem linię demarkacyjną między fantasy 

a opowieścią niesamowitą, gdzie ingerencja czynnika fantastycznego ma zazwyczaj charakter 

przygodny i stoi w sprzeczności z zasadami, na których świat się wspiera. Nie bez przyczyny 

literaturę grozy zrodził wiek rozumu.
12 Czego dowcipnie dowodzi Marek Huberath, zob. idem, Młot na krasnoludki, „Nowa 

Fantastyka” 2002, nr 8.
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rzeszy jemu podobnych, oraz niepowtarzalne losy tak świata, jak bohaterów13. 

To właśnie tę właściwość elementów zmyślonej rzeczywistości powieść miecza 

i czarów wydaje się hołubić najbardziej, chętnie prezentując historię każdego 

eksponowanego przez tekst motywu. Dbałość ta została szczególnie zaakcen-

towana przez Tolkiena, który opatrzył Władcę Pierścieni szeregiem dodatków 

historycznych, relacjonując w nich zbyteczne dla przebiegu fabuły katalogi 

królów Rohanu, rozważania nad przyczyną upadku Namiestników Gondo-

ru, hobbickie genealogie, a nawet przyczynki do historycznego językoznaw-

stwa, pozwalającego wyjaśnić zadziwiające podobieństwa między językiem 

Shire’u oraz mową Marchii. Obecność suplementów staje się powodem, dla 

którego chwalcy dzieła Tolkiena chętnie podkreś lają drobiazgowość jego kre-

acji – z drugiej jednak strony obszerność perspektywy historycznej zwraca 

uwagę na przemilczenia. Prócz kilku wtrętów na temat kultury Shire’u, otwie-

rających powieść, trudno wyczytać z Władcy Pierścieni relacje ekonomiczne 

oraz polityczne czy informacje o charakterze geografi cznym, botanicznym 

i zoologicznym. Nawet gdy zostaną zasygnalizowane, poddają się łatwo uhi-

storycznieniu: oto więc rzeka przecinająca Lothlórien jest niezwykła nie ze 

względu na swe właściwości, lecz jako tło dla historii Nimrodel i Amrotha.

Tak zatem jak fantastyka powieści magii i miecza znajduje się na służbie 

przestrzeni, sankcjonując jej odmienność, przestrzeń zaciągnięta zostaje na 

służbę czasu: świat jest istotny o tyle, o ile stanowi tło dla toku dziejów, a te 

jego obszary, które wyjęte są spod władzy tak rozumianego czasu, pozosta-

ją nieokreślone. Wydaje się zatem, że cały projekt Krainy Czarów jest przede 

wszystkim ukierunkowany na kreację fi kcyjnej historii, której objawami są 

fenomeny istniejące współcześnie. Uderzająca różnica pomiędzy baśnią i fan-

tasy, identyfi kowana jako zastosowanie poetyki mimetycznej, jest zatem zwią-

zana z uzupełnieniem fabuły o wymiar czasowy, wyposażeniem świata i jego 

mieszkańców w przeszłość możliwą do zidentyfi kowania i opisania, wykracza-

jącą poza relacje genealogiczne – w powieści fantasy carewicz Iwan miałby nie 

tylko ojca, ale i wielu znanych z imienia przodków, a dzieje dojścia do władzy 

oraz ocena rządów dynastii stanowiłyby treść zarówno rozmów bohaterów, 

jak i potencjalnego dodatku. Ponadto to właśnie kreacja historii jest obsza-

rem kumulującym pisarską oryginalność, o ile bowiem gatunek czerpie z upo-

dobaniem motywy tradycyjne – jego zasadą jest wręcz programowa w tym 

względnie nieoryginalność – zadaniem pisarza jest wytworzenie takiej narra-

cji o przeszłości, by usprawiedliwić ich współistnienie. A zatem już pra ojciec 

gatunku zapewnia światu stworzonemu wyłącznie jako tło przygodowych 

opowiadań szeroko zakrojoną perspektywę cywilizacyjną, relacjonując w Erze 

13 Oczywiście, niepowtarzalne deklaratywnie, gatunek jest bowiem silnie skonwencjona-

lizowany.
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Hyboryjskiej koleje dziejów rozmaitych kultur, by uwiarygodnić jednoczesną 

egzystencję gotyckich rycerzy, starożytnych Egipcjan i półdzikich Piktów. Po-

wszechność tej metody oraz zwyczaj sprzęgania historii politycznej z historią 

kultury, konieczną, by uzasadnić odrębność kolejnych zaludniających rozmai-

te światy fantasy narodów, powoduje, że narracja o przeszłości staje się jedno-

cześnie traktatem historiozofi cznym, precyzującym zasadę przeobrażeń kultu-

rowych dokonujących się w czasie.

Prototypowa fabuła powieści miecza i czarów wydaje się posiadać pewien 

rys mityczny, związek z rekonstruowanym przez Campbella monomitem: oto 

bohater opuszcza dom, udaje się na niebezpieczne pustkowie, by zmierzyć się 

z gniewnym bóstwem oraz samym sobą i zaprowadzić ład w swojej społecz-

ności. Mityczną stylizację podkreś la dodatkowo wyeksponowana cykliczność 

procederu, gdy Wybraniec orientuje się, iż Nieprzyjaciela świata pokonał już 

jego poprzednik. Ten jednak wątek stanowi nie wsparcie, lecz szczelinę w mi-

toznawczej interpretacji: owszem, rzecz już raz się rozegrała, jednak stawką 

fabuły powieści fantasy nie jest rekreacja dawnego wydarzenia, ale jego prze-

obrażenie, a powtórzenie nie ma charakteru rytualnego odtworzenia wyda-

rzenia założycielskiego. Cykliczność jest pozorna, powrót Nieprzyjaciela nie 

oznacza bowiem, że świat zatoczył koło, jest raczej rezultatem błędu dawnego 

bohatera. I to właśnie naprawą tego niedopatrzenia musi się zająć Wybraniec, 

odtwarzając biografi ę swego poprzednika nie tylko po to, by powtórzyć jego 

wyczyn, lecz również by ustrzec się nieszczęsnej pomyłki. Stąd i obszar wę-

drówki nie znajduje się poza obrębem kultury, bohater odchodzi na pusty-

nię dopiero w fi nale, by zwyciężyć czającego się tam Nieprzyjaciela. Wcześ-

niej pielgrzymuje raczej do miejsc o znaczeniu historycznym, aby zrozumieć 

istotę fi aska poprzedniego zmagania z Władcą Ciemności oraz uświadomić 

sobie różnicę pomiędzy dawnym herosem a sobą. W ten sposób powieść ma-

gii i miecza wyostrza fundamentalną różnicę między myśleniem mitycznym 

i historycznym, opowiadając się po stronie tego drugiego: zamiast ekspono-

wać to, co tożsame i uniwersalne kosztem partykularyzmów, fabuła powieści 

miecza i czarów podkreś la różnorodność, wydobywając odmienność pozornie 

analogicznych osób i sytuacji. Co oczywiście wydaje się dziedzictwem katoli-

ckiej ideologii Tolkiena: to nic innego jak odkupienie grzechów ojców. Styli-

zacja historyczna jest więc tym bardziej niezbędna, by przykryć wstydliwe dla 

współczesnej popkultury powinowactwo z chrześcijaństwem.

Istotą fabuły Władcy Pierścieni14 nie jest tożsamość, lecz różnica między 

Frodem a jego historycznymi poprzednikami, niezdolnymi do wyrzeczenia się 

Pierścienia: Isildurem oraz Gollumem. Wyprawa do Mordoru ma wprawdzie 

14 Oraz powieści, które zainspirował – tekst Tolkiena jest w tym wypadku gatunkowym 

prawodawcą, a nie ewenementem.
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historyczny odpowiednik, umiejscowiony symetrycznie w fi kcyjnej chronolo-

gii: u zmierzchu Drugiej Ery państwo Saurona zostało zniszczone przez ostatni 

sojusz elfów i ludzi, fi nałem Ery Trzeciej jest podróż niziołka. Powtarzalność 

historii jest jednak skonfrontowana z jej całkowitą jednostkowością, nie dość 

bowiem, że tym razem Pierścień zostaje skutecznie zniszczony, a Nieprzyjaciel 

pokonany na dobre, to jeszcze przebieg całego przedsięwzięcia okazuje się cał-

kowicie przeciwny. Gdy bowiem dawne armie wkroczyły do Mordoru trium-

falnie, by zgnieść obmierzłe hordy Czarnego Władcy i zniszczyć jego same-

go, przedsięwzięcie pogrzebała jednak słaba wola jednego człowieka, wojska 

Aragorna idą po śmierć, w desperackiej i pozbawionej nadziei imprezie, którą 

ratuje niepozorny hobbit. Perspektywa historyczna dzieła Tolkiena eksponuje 

zatem nie mityczną powtarzalność, lecz jej dialektykę z jednostkowością i uni-

katowością ludzkiego przeżycia.

Przeszłość oddziałuje bezpośrednio na teraźniejszość, a zatem i na przy-

szłość – „każdy dzień dzisiejszy jest palimpsestem, gdzie spod nowych liter 

wygląda pismo spłowiałe, ale jeszcze czytelne”15. Dzięki temu staje się dla by-

tujących w teraźniejszości dostępna, a bohaterowie mogą nie tylko prześledzić 

łańcuch pokoleń, dzielących ich od dawnych herosów16, lecz i zaprezentować 

materialne ślady ich działalności. Dobywając w Imladris złamanego miecza, 

Aragorn nie tylko poświadcza przysługujący mu jako potomkowi Isildura ty-

tuł do tronu Gondoru. Wskazuje przy tym, że dawny bohater nie jest personą 

uwięzioną w przeszłości mitycznej, do której nie można mieć dostępu innego 

niż rytualny, lecz egzystującą w historii. Opowieści o upadku syna Elendila nie 

sposób tedy sprowadzić do funkcji kulturowej metafory, a rezultat jego sła-

bości to bezpośrednia przyczyna dalszego biegu wydarzeń, których łańcuch 

prowadzi wprost do narady w domu Elronda. Tu zapada decyzja, że potomek 

może naprawić błąd przodka, a nieszczęścia można jeszcze uniknąć. Nie ozna-

cza ono jednak cofnięcia historycznego koła, Władca Pierścieni nie jest baśnią, 

w której obróceni w kamień odzyskają życie, gdy bohater pognębi czarno-

księżnika. Skoro każde działanie zyskuje wymiar historyczny, w konsekwencji 

stanowi element mechanizmów przeobrażających świat, na dobre i na złe.

Wybraniec podejmuje zatem wyzwanie historyczne, będące konsekwencją 

presji, którą przeszłość wywiera na teraźniejszość – dawnych grzechów i omy-

łek. W tym celu musi jednak zrozumieć swoje miejsce w historycznej perspek-

tywie, choć wychował się w miejscu wyjętym spod bezwzględnej władzy prze-

szłości, ostatnim rezerwacie perspektywy mitycznej, gdzie czas odmierza się

15 P. Kuncewicz, Tolkien, czyli świat [w:] idem, Samotni wobec historii, Warszawa 1967, 

s. 137.
16 W ten sposób fantasy narusza kolejną zasadę kreacji mitycznej, uchylając kategorię 

epickiego dystansu, niemożliwej do opisania i przekroczenia czasowej bariery rozdzielającej 

epokę heroiczną od teraźniejszości.
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wedle pór roku. To właśnie z takiej przestrzeni bohater zostaje wyjęty, by 

skonfrontować się z nieubłaganą przeszłością, której do tej pory nie był zgoła 

świadom. Ciąży na nim brzemię dziedzictwa, zmuszając protagonistę do de-

klaracji, czy pragnie pozostać w kryjówce bezczasu, czy też gotów jest porzu-

cić ją i zanurzyć się w przeszłości. Historia jest przy tym nieubłagana: stawką 

trwania w idyllicznym marazmie jest destrukcja świata, natomiast rezultatem 

konfrontacji z przeszłością niemożność powrotu do stanu pierwotnej niewin-

ności. Niekiedy decyzja bohatera jest dobrowolna, gdy – jak Frodo – rozpo-

znaje wagę swego zadania, zwykle jednak dokonuje się pod przymusem. Wy-

braniec nie wierzy w wagę swego zadania, lecz oto jego dom nawiedzają agenci 

Nieprzyjaciela, niosąc śmierć i wymuszając konstatację, że przed historią skryć 

się nie można.

Perspektywa czasowa w powieści fantasy ma zatem dwa oblicza. Jedno 

z nich to historia totalna, odciskająca swoje piętno na każdej rzeczy oraz oso-

bie i wyznaczająca regułę przeobrażeń świata. Sama również podlega zasadom, 

które z ogromnego obszaru dawnych wydarzeń pozwalają wydobyć elementy 

podobne, stanowiące kolejne ogniwa tej samej opowieści, oraz wyeksponować 

dialektykę ich tożsamości i różnorodności. Operacja taka pozwala wyodręb-

nić sens świata: by go odkryć, wystarczy zapytać o znaczenie historycznych 

permutacji. Drugi biegun czasowości wyznacza niepowtarzalny los bohatera, 

który z tak rozumianą historią zostaje skonfrontowany. Poddaje się on uniwer-

salnej regule, a jego działanie pozostaje zawsze w związku z poprzedzającymi 

je elementami dziejowego łańcucha. Z drugiej strony zostaje historii równo-

rzędnym partnerem i wchodzi z nią w spór – może przeciwstawić się determi-

nizmowi, zwieńczyć triumfem niegdysiejsze klęski i w ten sposób przeobrazić 

świat. Nie jest jednak buntownikiem obalającym stary porządek: przeciwnie, 

próba sprzeciwu wobec reguł historycznej gry ma dlań tragiczne konsekwen-

cje. Wybraniec jest zatem osobą znaczącą tylko w konfrontacji z przeszłością, 

ze względu na szereg poprzedników, którego stanowi zwieńczenie – podobnie 

zatem jak regułę świata, sens życia człowieka daje się zaobserwować wyłącznie 

w perspektywie czasowej, w konfrontacji z dziedzictwem przeszłości oraz wo-

bec następnych pokoleń. Motyw ten jest właściwie dla gatunku uniwersalny, 

o czym świadczą kolejne realizacje prototypowej fabuły oraz sposoby, w jakie 

podejmuje się z nią polemikę. 

Ekspozycji tematu partneruje estetyka historyczna, najczęściej mediewal-

na – choć przecież niekoniecznie, skoro przytrafi a się fantasy orientalna czy 

wiktoriańska. Zawsze jednak powieść lokuje się w realiach nawiązujących este-

tycznie do epok identyfi kowanych przez czytelnika jako odległe, w ten sposób 

podkreś lając, że rzecz będzie dotykać problematyki historycznej. Analogiczne 

przyczyny wydaje się mieć przywiązanie do fantastyki, na którą składają się 

zapożyczenia folklorystyczne i literac kie. Koresponduje to zarówno z estetyką 
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(skoro są rycerze, nie może zabraknąć smoków), jak i „dawnością” fabuły, 

wprowadzając do niej rekwizyty wydobyte z lamusa dawnych wierzeń, a nie 

zrodzone w imaginacji autora. Kulturowe i literac kie zakorzenienie oraz budo-

wane przez tekst poczucie familiarności, wyrażane w identyfi kacji prezento-

wanych motywów z ich odpowiednikami – a więc w rozpoznaniu tożsamości 

Rohirrimów i Anglosasów – pozwala nadać historycznemu przemyśleniu rys 

aktualności, podkreś la związek powieści ze światem pozaliterac kim. Jedno-

cześnie jednak fantastyczność całego przedsięwzięcia, jego ostentacyjna fi k-

cjonalność, ujmuje projekt w bezpieczny nawias – nie zgłasza wszakże preten-

sji do syntezy prawdziwego doświadczenia historii, nie próbuje opisać wielkiej 

zasady świata empirycznego, bawi się tylko fantastycznym kolażem znanych 

wątków.

W ten sposób fantasy uruchamia dialektyczne koło: proponuje konstruk-

cję świata, który okazuje się zrozumiały, gdyż nie istnieje. A jednak osadziw-

szy się tak zdecydowanie w obszarach kultury, wydaje się podsuwać klucz do 

zrozumienia świata pozaliterac kiego w jego historycznej perspektywie. Z jed-

nej więc strony fantasy zgłasza pretensje do konstrukcji historiozofi cznych, 

z drugiej natomiast zdaje się sprytnie unikać wikłania w tę trudną dziedzinę, 

uchylać od niepokojących problemów stawianych przez kolejnych fi lozofów. 

Sytuacja przywodzi więc na myśl lekturę romansu rycerskiego w czasach, gdy 

był jeszcze gatunkiem żywotnym: oto fantastyka przygód Arturowych rycerzy 

eksponuje wyraźnie ich fi kcyjność, a różnica między dworem królestwa Lorges 

a prawdą o rycerskim bytowaniu zasadza się na tym, iż cnotliwych, dwornych 

kompanów Artura tak naprawdę nie ma.

7.3

Nie mityczność zatem, a historyczność wydaje mi się podstawową motywacją 

powieści fantasy. Wyjaśnienie fenomenu poczytności tego rodzaju literatury 

za pomocą rzekomego apetytu na metafi zykę, z którego bierze się optymi-

styczna konkluzja o odradzającej się duchowości17, musi więc zostać zakwe-

stionowana. Nie uchyla to jednak samego problemu poczytności literatury 

magii i miecza i żeby udzielić nań wiarygodnej odpowiedzi, powrócić należy 

do postulatów wyrażonych przez założyciela gatunku, rozstrzygnąć je w per-

spektywie, którą ujawnia analiza kolejnych literac kich realizacji, oraz rozważyć 

ich zasadność. Jeżeli Władca Pierścieni jest w pierwszym rzędzie powieścią nie 

historyczną wprawdzie, lecz poświęconą historii – przed czym stara się uciec, 

17 Zob. M. Oziewicz, Stulecie fantastyki, stulecie fantasy…, op. cit.
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jakiego rodzaju uzdrowienie proponuje i jak formułuje pocieszenie, które zo-

staje wyróżnione jako najistotniejsze zadanie gatunku?

Pierwszy problem wydaje się łatwy do rozstrzygnięcia: oto bowiem kierun-

kiem ewakuacji jest przeszłość, powieść wyraźnie odrzuca rozmaite fenome-

ny nowoczesności i wskazuje nieprzemijającą wartość odwiecznych tradycji. 

Symbolem tak rozumianej ucieczki jest młyn Teda Sandymana, przeobrażony 

z pomocą Sarumana w odrażającą, plującą nieczystościami fabrykę, przeciw-

stawioną odwiecznej zieleni wesołego, agrarnego Shire. Spostrzeżenie to ko-

responduje z esejem O baśniach, gdzie wiele gorzkich słów pada pod adresem 

postępującej industrializacji. A jednak uprzemysłowienie jest wyłącznie symp-

tomem, a trylogia to nie tylko traktat ekologiczno-zachowawczy wymierzony 

w ekscesy fabrykantów oraz orędowników postępu. Saruman, posiadacz me-

talowego umysłu, nie jest największym nieprzyjacielem świata, a Mordor jest 

wprawdzie spopielały, lecz jego drogami nie mkną automobile. Świat fabryk 

jest zapowiedzią gorszego niebezpieczeństwa, a więc redukcji człowieka do roli 

automatu, doskonale wymiennego trybu w przemysłowej machinie, pozba-

wionego indywidualności i zdeterminowanego przez siły odeń potężniejsze. 

Droga ucieczki do Śródziemia prowadzi zatem z Nowego wspaniałego świata 

Aldousa Huxleya.

Nieszczęśliwi hobbici, poddani jarzmu byłego przywódcy czarodziejów, nie 

w tym przypominają omamionych królów, Th éodena i Denethora, iż bezczesz-

czą przyrodę – lecz ze względu na analogiczną utratę woli. Świat, z którego 

powieść wskazuje drogę ucieczki, nie jest po prostu obszarem przemysłowej 

brzydoty, to raczej przestrzeń przekonania, że działanie jednostki nie ma zna-

czenia, skoro światem rządzą większe i potężniejsze siły. Hobbitom zdaje się, 

że nie mogą przeciwstawić się zbirom Sarumana, ogarnięty rozpaczą władca 

Rohanu nie ma sił, by walczyć z najeźdźcą, a namiestnik Gondoru w upad-

ku widzi nieubłaganą dziejową konieczność. Świat, na który nie chce zgodzić 

się trylogia, a wraz z nią cały gatunek fantasy, to rzeczywistość, gdzie upadek 

jest nieuchronny, a los pojedynczego człowieka całkowicie pozbawiony wagi, 

gdyż nieubłagane anonimowe siły historyczne nieuchronnie zmielą go na pył. 

Stąd też jedynie poplecznicy Saurona rozumują w kategoriach konieczności 

czy nieuchronności, niezdolni pojąć, iż człowiekowi zawsze dany jest wybór, 

a historia należy w gruncie rzeczy do niego. 

Z tej właśnie postawy pragnie Tolkien leczyć, wskazując w planie nawiązań, 

które czynią z powieści syntezę angielskiego dziedzictwa, jak słabi, niedojrzali 

i przestraszeni mieszczanie zmieniają się dzięki zdobyciu kulturowej świado-

mości w rycerzy zdolnych uratować ojczyznę. Utożsamienie z heroiczną prze-

szłością daje protagonistom siłę niezbędną do obalenia Sarumana, a więc tę, 

której brakowało wszystkim ich krajanom – jej przyczyną jest rozpoznanie, że 

bohaterstwo nie jest własnością od dawna martwych, a być może zmyślonych 
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herojów. Analogiczna myśl wyrażona zostaje w planie fabularnym, gdzie nie 

istnieją sytuacje beznadziejne, a działanie każdej jednostki okazuje się zna-

czące. Szczególnie łatwo dostrzec tę konkluzję w losach Pippina, hobbita lek-

komyślnego, który wydaje się w pierwszym rzędzie zawalidrogą, gdy budzi 

w otchłaniach Morii Balroga, zagląda w palantír czy pada do stóp Denethora. 

I choć każdy z tych wypadków wydaje się zgubny, rodzi zbawienne owoce: 

przez śmierć w otchłani Gandalf otrzymuje władzę Białego Czarodzieja, sku-

piony na Pippinie Sauron traci z oczu Froda, a sam Peregrin może uratować 

Faramira przed obłędem jego ojca. Historyczny pesymizm oraz determinizm 

okazują się nie do utrzymania wobec postaci prostego ogrodnika, który ma 

dość sił, by na zawsze wyrzec się zła i zdecydować o losach świata.

Pocieszenie składa się zatem z dwóch konstatacji. Po pierwsze, życie czło-

wieka nie jest pozbawione znaczenia, każde istnienie jest na swój sposób cenne 

oraz znaczące w planie dziejowym. Historia ma bowiem sens, nie dzieje się 

całkowicie przypadkowo i chociaż nie zawsze okazuje się optymistyczna, za-

pewnia oparcie wobec chaosu. Motorem dziejów jest walka dobra i zła – zresz-

tą to właśnie zło jest przyczyną historii, to ono daje dziejom krwawą pożywkę. 

Wszystko, co się na świecie dzieje, jest podporządkowane fundamentalnemu 

konfl iktowi etycznemu, a znaczenie procesu historycznego polega na tym, 

że indywidualne wybory osób, które na zło nie chcą się zgodzić, splatają się 

w opowieść o okupionym wprawdzie drogo, lecz koniecznym triumfi e dobra. 

Ten natomiast wyraża się w ciągłej, uporczywej wolności jednostek do podej-

mowania dalszych decyzji, na przekór determinizmowi będącemu synonimem 

zła. Związek między działaniem pojedynczego człowieka a prowidencjalną hi-

storią przynosi więc ulgę wobec lęku przed śmiercią, wedle reguły, którą Tol-

kien przed gatunkiem postawił18 – oto kres życia nie jest końcem istnienia, to 

bowiem ocalone zostaje w perspektywie dziejowej i posłużyć może przyszłym 

pokoleniom do objaśniania świata. Jednocześnie jednak optymizm wizji nie 

jest całkowity: sam fakt istnienia historii rozumianej jako opór wobec zła jest 

rezultatem jego działania. A zatem następstwo dziejów jest jednocześnie de-

generacją świata postępującą aż do triumfu dobra, które ostatecznie zakończy 

dzieje.

Warto zwrócić uwagę, że prócz siły zbawczej Tolkienowska historia ma rów-

nież moc wyjaśniającą: znajomość przeszłości jest najważniejszym warunkiem 

zrozumienia świata. Reguła ta ma charakter bezwzględny: Pierścień zostaje 

rozpoznany w konfrontacji z dziejami Isildura, a waga misji Froda wyłania 

się z perspektywy opowieści o dotychczasowym przebiegu wojny z Sauronem, 

prezentowanej przez kolejnych uczestników rady u Elronda. Samej historii nikt 

natomiast nie tłumaczy, a wyłącznie ją relacjonuje: dawne dzieje zrozumiałe są 

18 W eseju O baśniach.
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same przez się i zapewniają aparat konieczny do opisu współczesności. Relacja 

kolejnych uczestników narady jest całkowicie komplementarna, jej elementy 

uzupełniają się, a nie oświetlają wzajemnie. Stąd właśnie bierze się moc tłuma-

czenia świata, który doraźnie wydaje się wprawdzie niezrozumiały i podlega 

interpretacji (niekiedy mylnej, będącej przyczyną desperacji Denethora), gdy 

jednak odnieść go do przeszłości, ustalonej przecież raz na zawsze, okazuje się 

jednorodny i jednoznaczny. Pocieszenie zostaje zatem ugruntowane: czasowa 

dynamika świata sama jest sensowna, zapewnia sens ludzkiemu życiu i nie daje 

się podważyć ani zakwestionować za pomocą konkurencyjnej narracji.

Publikacja Władcy Pierścieni zbiegła się w czasie z premierą dwóch pozycji 

reprezentujących inne zgoła gatunki, lecz podejmujących podobną problema-

tykę19. W roku 1953 ukazała się powieść Raya Bradbury’ego 451 stopni Fahren-

heita, podnosząca problem eliminacji wiedzy o przeszłości w imię postępu, 

w duchu podobnym nieco do wcześniejszej wizji Huxleya, bardziej jednak ra-

dykalnej. Systemowa eliminacja literatury skutkuje w powieści Bradbury’ego 

atrofi ą duszy, a indoktrynowani bohaterowie bez żalu wyrzekają się trudnej 

wolności. Sytuacja nie jest jednak rezultatem spisku, lecz wynikiem działania 

anonimowych, nieludzkich dynamik społecznych, skorelowanych bezpośred-

nio z przepływem środków ekonomicznych oraz obsesją równości, która na-

kazuje odjąć ludziom wszelkie czynniki różnicujące oraz aparat umożliwiający 

percepcję tych różnic. Socjalistyczna koncepcja, ufundowana na marksistow-

skim fundamencie, ma oczywiście cel satyryczny i antyutopijny, poruszające 

jest jednak wyrażone przez powieść przekonanie o nieuchronności relacjono-

wanych procesów. Cóż z tego, że bohater buntuje się i zaczyna czytać książki? 

Zostanie rugowany na społeczny margines, a chociaż przeżyje atomową zagła-

dę, samej katastrofy nie da się powstrzymać. Historia jest nieludzka, morder-

czo sensowna i całkowicie nieunikniona – determinizm jest równie wyraźny 

jak w tekstach fantastyki radzieckiej, które z analiz marksistowskich wywodzi-

ły wniosek o nieuchronnym triumfi e socjalizmu.

W 1955 roku Maurice Druon opublikował pierwszy tom cyklu Królowie 

przeklęci. Król z żelaza reinterpretował popularny epizod francuskiej historii, 

prezentując narrację o spaleniu mistrza templariuszy oraz rezultatach jego 

słynnej, rzuconej ze stosu klątwy w szerokiej perspektywie społecznych, go-

spodarczych i politycznych przemian średniowiecznego społeczeństwa. Zakres 

był imponujący, Druon prezentuje bowiem koleje panowania wszystkich po-

tomków Filipa Pięknego, w popielnym stosie Jakuba de Molay wskazując przy-

czyny wojny stuletniej i rozpisując historię na dziesiątki głosów. Losy Francji 

są tu wypadkową działania najróżniejszych czynników: osobowości i spisków 

wielmożów, konfl iktu między żywiołem rycerskim a mieszczaństwem wobec 

19 To oczywiście przypadek – ale ulegając Tolkienowskiej perswazji, uznajmy go za znaczący.
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błyskawicznego bogacenia się tego drugiego, rozlicznych przeobrażeń poli-

tycznych oraz kulturowych, których ofi arą padają kolejni bohaterowie, nie za-

wsze świadomi swojej roli – jak dorastający syn sieneńskiego bankiera będący 

ostatnim, ukrytym potomkiem Kapetyngów, który przez splot okoliczności 

nigdy nie podejmuje swojego dziedzictwa. Nici poszczególnych wątków tkają 

się tu niejako mimochodem, nie sposób też wyróżnić pojedynczej sprawczej 

siły, która dziejami rządzi: roli tej nie podejmuje ani ekonomia, ani religia, ani 

osobowość kolejnych władców. Jednorodność zostaje całkowicie rozproszona, 

historia staje się wypadkową rozmaitych czynników, które dają się wyodrębnić 

tylko wobec redukcji pozostałych. Przeważa zatem u Druona opcja egzysten-

cjalna, eksponująca jednostkowość istnienia oraz nieformułująca konkluzji na 

temat relacji pojedynczego człowieka z szerokim planem dziejów, zestawio-

na z eksponującą potrzebę rozbicia jednorodności perspektywy historycznej 

spuścizną szkoły Annales.

Propozycja Tolkiena lokuje się wobec tych dwóch perspektyw, powszech-

nych w pisarstwie historycznym modernizmu, zgłaszając szereg postulatów 

alternatywnych. W pierwszym rzędzie kwestionuje fetysz dziewiętnastowiecz-

nej historiografi i, topos postępu, proponując historię jako dzieje degeneracji, 

które w konsekwencji prowadzą jednak do odrodzenia – unika dzięki temu 

pesymizmu krytyków wizji marksistowskiej. Nieogarnionemu chaosowi 

przeciwstawia konieczną spójność, która pozwala uzgodnić wszystko, co się 

dzieje na świecie, wobec jednorodnej perspektywy – ta natomiast jest propo-

zycją etyczną, stanowi zatem przeciwwagę dla postulatów marksistowskich, 

podnoszących do roli wspólnego mianownika ekonomię. Mimochodem rzu-

ca tym samym rękawicę koncepcji nietzscheańskiej, wskazując wartość tra-

dycyjnej moralności oraz siłę kulturowej ciągłości. Historia Tolkiena nie jest 

obciążającym bagażem, lecz źródłem tożsamości oraz gwarantem sensu życia. 

Wszystko to zostanie jednak wyrażone niejako półgębkiem, w bezpiecznym 

nawiasie świata fi kcyjnego – paradoksalnie unika tekst tym samym podejrze-

nia o idealistyczną naiwność. Chrześcijańska wizja historii jako planu bożego 

– bo przecież tym jest w istocie propozycja Tolkiena – zostaje zatem ocalona 

dzięki przeniesieniu jej do świata hobbitów oraz zamaskowaniu religijnych od-

niesień przed czytelnikiem, który coraz podejrzliwiej traktuje chrześcijańskie 

nauki moralne20. Fantastyczna rama pozwala ukryć anachroniczność historio-

zofi cznej lekcji, której bliżej jest do poglądów św. Augustyna niż przemyśleń 

nowoczesnych fi lozofów dziejów, nadaje im nową aktualność i nowe znaczenie 

20 Badacze Tolkiena chętnie eksponują rozmaite wątki religijne w konstrukcji Władcy 

Pierścieni, podkreś lając rolę Opatrzności czy cnót kanonicznych dla powodzenia fabuły. 

Jednocześnie jednak istnieją interpretacje wskazujące na inne tradycje duchowe obecne we 

Władcy Pierścieni oraz podkreś lające ateizm Śródziemia. Zob. P. Kuncewicz, Tolkien, czyli świat, 

op. cit.; M. Błażejewski, J.R.R. Tolkien – powiernik pieśni, op. cit.
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– czytelniczy triumf w zmęczonej konfl iktem wietnamskim Ameryce pozwala 

domniemywać, że Tolkienowskie pocieszenie wobec sił historycznych, wro-

gich, niepojętych i odbierających człowiekowi XX wieku sens jednostkowego 

istnienia zostało przyjęte za dobrą monetę.

7.4

Perspektywa ocalenia zakodowanego w przeszłości zarysowana przez Władcę 

Pierścieni została wprawdzie przez inne teksty gatunku roztrwoniona, podsta-

wowa problematyka uległa jednak konserwacji. Większość powieści fantasy 

rezygnuje zatem z dialektyki powszechnego historycznego przeżycia oraz in-

dywidualnego wyboru, wprowadzając w obręb tekstu siły nadrzędne, które 

porządkują świat kosztem swobody bohaterów. Przeobrażenia te mają różne 

oblicze i częściowo zakorzenione są w pisarstwie Roberta E. Howarda – dru-

giego z założycieli gatunku, którego historiozofi a, wyrastająca po części z ni-

hilizmu Lovecraft a, po części ze społecznego darwinizmu, prezentuje nieubła-

gane dziejowe mechanizmy ścierające na proch herosów oraz imperia. Gdy 

przekonanie to ulega skorelowaniu z przeświadczeniem o sensowności świata 

wyczytanym z Władcy Pierścieni, powstaje hybryda z jednej strony zachowują-

ca przeświadczenie o wadze ludzkich poczynań, z drugiej przenosząca punkt 

ciężkości poza człowieka. W rezultacie konieczne okazuje się wprowadzenie 

kategorii przeznaczenia, która reguluje bieg świata i dba, by zachował jedno-

znaczność, oraz usprawiedliwienia dla pierwszoplanowej roli prototypowego 

bohatera. W związku z tym przeobrażeniu ulega problematyka historycznego 

brzemienia, które obciążało u Tolkiena jednako dziedzica królów i ogrodnika 

spod Pagórka. Pod piórem jego następców rodzi się (czy może powraca) kate-

goria bohatera szczególnego, wyróżnionego ze względu na swoje pochodzenie 

i predestynowanego do wielkich czynów wyrokiem przeznaczenia. Odżywa 

zatem perspektywa bliższa koncepcji klasycznej ze względu na sankcję losu, 

który należy wypełnić, zacieśnia się też związek z romansem rycerskim, który 

– jako literatura przeznaczona dla arystokracji – na pierwszym planie umiesz-

czał wszak genealogie bohaterów.

Mimo rozdzielenia świata na bohaterów obciążonych dziejową misją oraz 

tłuszczę, której dola jest mizerna, powieść fantasy zachowuje przeświadczenie 

o zbawczej roli historycznego procesu: przeznaczenie dba, aby wybraniec po-

gromił swojego adwersarza oraz zaprowadził w świecie ład. Tak sformułowana 

koncepcja wyzwala literaturę miecza i czarów z problematyki wyborów moral-

nych, skoro o tym, kto znajdzie się po właściwiej stronie konfl iktu, a kto na-

znaczony zostanie piętnem niegodziwca, decydują wyroki świata. Dzięki temu 
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fantasy nabrać może waloru przygodowego, gdyż kolejne eskapady bohaterów 

nie przenoszą się na ich etyczne alianse. Czempioni dobra zaczynają tedy dow-

cipkować, ścinając głowy przeciwników, uwolnieni od przykrego przeświad-

czenia, że wojna jest wprawdzie konieczna, lecz moralnie naganna – kolejne 

wcielenia Sarumana nie doczekają się łaski. Koncepcja reguły świata staje się 

zatem atrakcyjniejsza, oferując, w myśl zasady rządzącej kulturą popularną, 

pomyślny rezultat nieobciążony nieprzyjemną kategorią wyrzeczenia. Jedno-

cześnie zachowuje podstawowe przesłanie: przyczyną zła w świecie jest dzia-

łalność Nieprzyjaciela, którego należy zwyciężyć, by odwrócić klęski. Ponadto 

poucza, że skoro zadaniem zniszczenia Władcy Ciemności zostaje obciążony 

zgoła przeciętny młodzian, nieświadomy swej heroicznej genealogii, każdy 

może okazać się równie wyjątkowy. To właśnie ta formuła wydaje się motorem 

popularności i komercyjnych sukcesów głównego nurtu powieści fantasy od 

czasów Miecza Shannary po Harry’ego Pottera, przynajmniej wśród nastolet-

nich czytelników.

Taka interpretacja pozwala przy okazji rzucić światło na niezwykły konser-

watyzm powieści fantasy. Czyniąc tematem opatrznościową historię, będącą 

przy okazji narracją o prymacie społeczeństwa Zachodu (nie bez przyczyny 

rycerze zwyciężają w powieściach fantasy najeźdźców z odległych, egzotycz-

nych krain – czasem stepowych koczowników czy samurajów), jest preteks-

tem do prezentacji innych zachowawczych postulatów. Dlatego teksty fantasy 

angielskiej, z Władcą Pierścieni na czele, stają po stronie ziemiaństwa i społe-

czeństwa wyraźnie klasowego – co słusznie wytykają Tolkienowi krytycy o in-

nej społecznej wrażliwości. Z kolei powieści amerykańskie mają zwykle poten-

cjał republikański, czyniąc z monarchy odpowiednik prezydenta, władcy ludzi 

wolnych i agrarny, chętnie argumentując na rzecz przewag samo wystarczalnej 

społeczności rolniczej. Rama „zmyślonej historyczności” pozwala też afi rma-

tywnie potraktować tradycyjne role genderowe, dzieląc postaci na kobiety-

-uzdrowicielki i mężczyzn-wojowników czy wstydliwie oraz konwencjonalnie 

pisać o seksualności. To jednak tylko skutek uboczny i konstrukcja realiów 

społecznych bywa w tekstach głównego nurtu gatunku rozmaita, choć zwykle 

dość zachowawcza.

Prostota formuły nie satysfakcjonuje oczywiście ani bardziej wymagającego 

czytelnika, ani pisarza o większych literac kich ambicjach – stąd w łonie gatunku 

rodzi się jego odmiana kontestacyjna, sprzeciwiająca się nadmiernym uprosz-

czeniom oraz banalizacji procesu historycznego i ekspozycji jego automaty-

zmów. Nie zawsze rezygnuje przy tym z Tolkienowskiego prowidencjalizmu, 

wskazując jednak inne niż nieuchronne koleje losu motywacje do wypełnie-

nia dziejowego posłannictwa oraz alternatywne przyczyny złego stanu świata. 

W tym tonie utrzymana jest prominentna propozycja Ursuli Le Guin, która 

prezentuje koncepcję rzeczywistości zdywersyfi kowanej, rozbitej pomiędzy 
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narracje opisujące świat fragmentarycznie, a sens historii upatruje w ponownej 

integracji rozproszonych elementów dyskursu totalnego. Dzięki temu zostają 

wyeliminowane napięcia będące wynikiem niedostatecznej wiedzy i braku zro-

zumienia pomiędzy kulturowymi podmiotami. Zdarzają się też koncepcje na-

kładające na narrację o przeszłości fi ltr fałszywej oceny, który zamienia etyczne 

bieguny albo przynajmniej je rozrzedza. Wówczas zadaniem wybrańca okazu-

je się nie tylko zwyciężenie Nieprzyjaciela, ale i poprawna jego identyfi kacja, 

dzięki oddzieleniu manipulacji od historycznej prawdy. 

Projekt ten znajduje się o krok zaledwie od radykalniejszej koncepcji, która 

przenosi na plan historyczny brzemię winy za istnienie zła, proponując wizję 

równie wprawdzie jednorodną, ale odmiennie nacechowaną. Oto świat staje 

się igraszką mniej lub bardziej złowrogich sił, które z ukrycia manipulują prze-

biegiem historii dla własnej korzyści lub zgodnie z kosmiczną ideologią. Choć 

nazywane bywają rozmaicie: ładem i chaosem, dobrem i złem, koniecznością 

i przypadkiem, w gruncie rzeczy dają się sprowadzić do tego samego etycz-

nego mianownika. Przeformułowane zostaje jednak zadanie bohatera, który 

przestaje być agentem historii, a staje się jej antagonistą, z jakichś powodów 

szczególnie predestynowanym do ujawnienia i rozbrojenia spisku. W efek-

cie osiąga rezultat zgodny z rozwiązaniem prototypowym: usunąwszy zasadę 

świata, doprowadza do zakończenia historii i już to zaprowadza złoty wiek, co 

jest opcją zgodną z wyborem powszechnym w głównym nurcie gatunku, już 

to prowokuje zagładę. Niezależnie od przyjętego fi nału, opcja konspiracjoni-

styczna zachowuje fundamentalną regułę gatunkową: proponuje wizję histo-

rii jednorodnej i jednoznacznej, porządkującej świat i posiadającej moc, by 

objaśnić jego fenomeny. Tak pisana historia ma swojego bohatera, wybraniec 

zachowuje moc zmiany biegu dziejów: wciąż więc powieść okazuje się trakto-

wać o człowieku postawionym wobec dziejowych wyzwań, od których nie ma 

ucieczki.

Zachowanie wizji historii totalnej wydaje się zatem wymuszać przyjęcie op-

cji prowidencjalno-optymistycznej lub konspiracjonistyczno-pesymistycznej. 

Trzecia propozycja zgłaszana przez powieść magii i miecza, którą zidentyfi -

kować można jako nihilistyczną, siłą rzeczy dąży do obalenia obowiązującego 

w obrębie gatunku toposu dziejów. Co znamienne, proces ten rozpoczyna się 

dwukrotnie: po raz pierwszy pod piórem eksponującego niedomyślenia opo-

wieści barbarzyńskiej Fritza Leibera, następnie zaś – skądinąd wśród licznych 

Leiberowskich nawiązań – w powieściach ostatniego pokolenia autorów fan-

tasy, z Terrym Pratchettem na czele. Proza ta dekonstruuje historię jednolitą, 

rozbija ją na rozmaite głosy oraz perspektywy, nadaje jej niekiedy wymiar zło-

wrogiej ingerencji ideologicznego dyskursu, który bierze prymat nad autenty-

zmem przeżycia, innym znów razem obnaża niedorzeczną jałowość prób to-

talnego opisu świata lub nieadekwatność kosmicznego konfl iktu i człowieczej 
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perspektywy. Zamiar ten wydaje się realizacją postulatu mimetyczności, któ-

ry nakazuje konstruować czasoprzestrzeń fantasy wedle prawideł rządzących 

rzeczywistością – a zatem eksponując jej rozpoznaną przez postmodernistów 

nieredukowalną niejednoznaczność. Proces historyczny zostaje sprowadzony 

do fabulacji, budowy nieadekwatnych, intelektualnych konstrukcji, w dobrej 

wierze fałszujących rzeczywistość. Tym samym historia traci siłę wyjaśniającą, 

sama zaczyna domagać się wyjaśnienia, a zasada świata staje się całkowicie 

nieuchwytna.

W efekcie ofi arą pisarskiej gorliwości pada to, co wydaje się sensem istnie-

nia powieści miecza i czarów. Wprawdzie gatunek ten urodził się z kryzysu 

powieści awanturniczo-przygodowej, swoją moc zawdzięcza jednak kłopotom, 

w które popadła powieść historyczna oraz historiografi a w drugiej połowie 

XX wieku. Okropności tamtego stulecia odebrały wszakże głos konwencjonal-

nej literaturze historycznej, proponującej prezentację przeszłości w charakterze 

klucza do teraźniejszości, i uchyliły prawomocność propozycji intelektualnej, 

która wydaje się sięgać Państwa Bożego św. Augustyna – wizji historii jedno-

litej, koniecznej i sensownej, w obręb której można włączyć wszystkie feno-

meny ludzkiej cywilizacji. Rozproszona pomiędzy rozmaite dziedziny wiedzy, 

sprzężona z konkretnymi przejawami kultury i pomówiona o fi kcjonalność, 

historia utraciła zatem sankcję zapewniania człowiekowi Zachodu bezpie-

czeństwa, objaśniania złowrogiego świata wedle przejrzystych kategorii. Nie 

oznacza to jednak, że popularnemu czytelnikowi minął apetyt na tego rodzaju 

pociechę, wszakże „historia jest dla społeczeństw politycznych tym, czym dla 

społeczeństw rolniczych jest mit”21. I jak się wydaje, właśnie takiego pociesze-

nia dostarczyła mu powieść fantasy, zjawiwszy się w samą porę, by ocalić za-

grożonego wyobcowaniem z historii czytelnika od przejmującej samotności22.

W ten sposób powieść magii i miecza wypełniła zadanie stojące przed li-

teraturą popularną, zidentyfi kowane przez Umberta Eco jako konieczność za-

pewnienia czytelnikowi ukojenia. Historia, a wraz z nią świat wciąż pozostawa-

ły zrozumiałe i zgodne z konserwatywnie pojmowanym interesem człowieka 

Zachodu. Ukojenie okazało się też całkowicie bezpieczne, bo ujęte w przyjem-

ny nawias nieprawdziwości, chroniący przed posądzeniem o naiwność lub 

ideologiczną niepoprawność. Fikcyjna czasoprzestrzeń stała się schronieniem 

dla historiografi cznych syntez: stąd zapewne niechęć gatunku do rozwiązań 

autorskich, jego całkowita estetyczna zależność od kulturowego zaplecza 

i skłonność do formowania kolaży zapożyczeń. Technika ta pozwala wyeks-

ponować właściwą problematykę i nie zmienia Krainy Czarów w laboratorium 

21 Ph. Ariès, Czas historii, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Gdańsk–Warszawa 1996, s. 95.
22 Być może warto zauważyć, że fantastyczny wybuch popularności Władcy Pierścieni 

w Stanach Zjednoczonych zbiegł się w czasie z pierwodrukiem Brzemienia historii Haydena 

White’a.
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dla społecznych eksperymentów rodem z fantastyki naukowej. Tak utworzony 

obszar pozwolił narracji podejmować, a czytelnikowi obcować z perspektywą 

na trwale wyrugowaną z tekstów o pretensjach realistycznych, trafnie wydo-

bytą z Władcy Pierścieni przez jego pierwszego interpretatora, W.H. Audena: 

„skoro [Tolkien] sam zmyślił historię, ta posiada tylko jedną prawomocną in-

terpretację – jego własną”23.

I to właśnie tę jednorodność rozprasza opcja nihilistyczna, zyskując 

wprawdzie w ten sposób mandat powagi, związanej z trafnym rozpoznaniem 

mechanizmów historycznych, lecz anulując jednocześnie potrzebę tworzenia 

fi kcyjnej rzeczywistości, która stanowiłaby schronienie dla historycznej wiel-

kiej narracji oraz związanych z nią wartości konserwatywnych. Triumf tego 

sposobu opowiadania fantasy w wieku XXI jest zatem jedną z przyczyn zamie-

rania tego gatunku, ustępującego pola powieści, która wykorzystuje motyw 

zmyślonej czasoprzestrzeni jako obszar prezentacji autorskich pomysłów na 

społeczeństwa powstające w odmiennych warunkach ontologicznych24. Z dru-

giej strony uchylenie konieczności formułowania wielkiej koncepcji historio-

zofi cznej pozwoliło skorelować motywy fantastyczne z powieścią historyczną 

osadzoną w czasoprzestrzeni realistycznej, owocując fabułami o angielskich 

magach czy pilotach smoków dzielnie stawiających czoło Napoleonowi. Po-

wróciła wreszcie powieść historyczna w odmianie realistycznej, znajdując 

wyjście ze ślepego zaułka syntezy w zapożyczeniu wehikułu fabularnego od 

kryminału i rezygnując z ujęć totalnych, prezentowanych jako klucz do współ-

czesności, na rzecz Collingwoodowskiej koncepcji prezentacji stanu umysłu 

człowieka historycznego. Wobec tych trzech czynników wydaje się, że powieść 

fantasy przestała być konieczna – symptomatyczne są tu postawy ostatnich 

jej autorów. Oto bowiem Guy Gavriel Kay w ostatniej powieści zrezygnował 

z motywu Krainy Czarów, by przedstawić interakcję współczesności ze zmity-

zowaną wersją przeszłości, David Gemmell natomiast, ostatni liczący się autor 

fantasy barbarzyńskiej, pod koniec życia ruszył śladami Roberta Gravesa, kon-

struując autorską wersję opowieści o wojnie trojańskiej.

Koleje losu fantasy otwierają ostatnią analogię między tą odmianą powie-

ści a romansem rycerskim. Gatunek ten wkroczył na arenę średniowiecznej 

literatury, wspierając autentyczną epikę rycerską i przenosząc akcję przygód 

z historycznego dworu Charlemagne’a, którego słuchacze byli wszakże spad-

kobiercami, do fantastycznych komnat Artura, pana nieistniejącego królestwa 

Logres, którego nijak nie dało się umiejscowić w rodowych genealogiach. 

Krytycy wiążą pojawienie się fantastycznego romansu z kryzysem rycerskiego 

23 W.H. Auden, Th e Quest Hero, op. cit.
24 Model ten nazywa się obecnie New Weird, trudno jednak rozstrzygnąć, czy nazwa 

ta dotyczy zrelacjonowanego wyżej artystycznego zamysłu, czy też stanowi etykietę grupy 

artystycznej.
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etosu: końcem epoki krucjat, ograniczeniem swobody feudałów, wzrastającą 

potęgą mieszczaństwa i postępującą absolutyzacją władzy królewskiej. Brak 

świata, w którym siła wyznaczała prawo, a którego centrum stanowił zbrojny, 

konny i opancerzony żołnierz Chrystusa, spowodował, że „marzenie o ryce-

rzowaniu zaczęło z lekka rugować rycerski czyn”25. Ostatnim matecznikiem, 

gdzie przetrwała rycerska wizja świata, okazało się cudowne i niebezpieczne 

Logres, królestwo pozbawione mieszczan, którego władca życzliwie spoglądał 

na rycerskie ekscesy, a przygoda, w której zbrojny mógł dowieść swojej warto-

ści, czaiła się za każdym rogiem.

Romans rycerski stał się więc swoistym relikwiarzem umierających warto-

ści, w którym zawodowi dostarczyciele podniet – sami nierzadko, jak Chrétien 

de Troyes, Wolfram von Eschenbach czy Th omas Malory, należący do odcho-

dzącej klasy rycerskiej – stworzyli, zestawiając rozmaite kojarzone z brzmiącą 

coraz słabiej kulturą wątki, ostatnią bezpieczną enklawę rycerskiej etyki (praw-

da, że dość wynaturzonej). Co znamienne, powrót zainteresowania opowieś-

ciami arturiańskimi przypada na czasy wiktoriańskie, gdy klasa ziemiańska, 

stanowiąca opokę brytyjskiego społeczeństwa, ustępowała coraz mocniej przed 

miejskim proletariatem i adresowaną do niego kulturą. Powraca więc Artur 

w nastroju elegijnym, przyjmując postać Idylli królewskich Tennysona, które 

zdają się melancholijnie opowiadać o dawno utraconym świecie prawości.

Fantasy zdaje się pełnić analogiczną rolę. Powstały w czasie wielkich histo-

rycznych zawirowań, u zarania postmodernizmu gatunek wydaje się przeciw-

stawiać zanikowi znaczenia historii oraz relacji między nią a jednostką. Analo-

gia z romansem rycerskim staje się oczywista: tak jak on fantasy przechowuje 

fabuły i wartości, które nie mieszczą się już w szeroko pojętej konwencji prozy 

realistycznej ani w jakkolwiek pojmowanej rzeczywistości empirycznej. W do-

bie postmodernizmu wiara w historyczne znaczenie pojedynczego człowieka 

oraz historyczny prowidencjalizm są poglądem równie zabytkowym, jak prze-

konanie o wyjątkowości brutalnego i nieujarzmionego żywiołu rycerskiego 

w czasach rodzącej się nowożytności. I podobnie jak on umieszczona zostaje 

w fi kcyjnym świecie cudów, który – skoro nie istnieje i nigdy nie istniał – może 

stać się areną epickich zmagań Wybrańca o przyszłą postać historii.

Fantasy umiera podobnie jak romans arturiański: skonfrontowano ją ze 

współczesnym wyobrażeniem o mimetyczności oraz wykpiono. Rolę Ariosta 

pełni tu Pratchett, podobnie jak włoski poeta dekonstruując i doprowadzając 

do absurdu skostniałą konwencję. Atak w stylu Cervantesa przypuścili autorzy 

w rodzaju George’a R.R. Martina i Guya Gavriela Kaya, konfrontujący ideał 

historii totalnej ze współczesnymi poglądami na historiografi ę – eksponując 

przypadkowość świata oraz problematykę nieadekwatności historycznych 

25 P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, op. cit., s. 52.
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fabuł. Ta konwencja, choć bardzo atrakcyjna i pozwalająca wskazać wiele fra-

pujących problemów, złożyła gatunek do trumny: Kraina Czarów, gdy odjęto 

jej epicką jednorodność, utraciła również powab. Z chylącej się ku upadkowi 

fantasy wyrastają jednak nowe odmiany prozy: powieść pseudohistoryczna, 

oferująca zestawienie wątków historycznych z fantastycznymi, czy ruch New 

Weird. Tym samym, choć fantasy, najmłodsza z dwudziestowiecznych kon-

wencji prozy fantastycznej – a więc młodsza siostra science fi ction i horroru 

– udaje się w ślad za nimi w niebyt, literacka przestrzeń zajmowana przez ga-

tunki, których zasadą konstrukcyjną jest korzystanie z fantastyki, pozostaje 

zagospodarowana.



Dodatek A.

Nie ma złota w Szarych Górach

– Wiecie, panie Jaskier – powiedział, siadając za ogromnym, maho-

niowym stołem, zawalonym pergaminami. – Zupełnie inaczej was 

sobie wyobrażałem. A znam wasze piosenki, znam, słyszałem. O kró-

lewnie Vandzie, która utopiła się w rzece Duppie, bo nikt jej nie chciał.

A. Sapkowski, Miecz przeznaczenia

A.1

Podstawowym problemem narodowych nurtów fantasy, nieprzenikających do 

głównego – a więc anglojęzycznego – obiegu kultury popularnej, wydaje się 

wymóg znalezienia własnego głosu, przeciwstawiony konieczności zachowa-

nia prawideł światowego kanonu. Z jednej zatem strony powieść staje przed 

wyzwaniem włączenia w obręb konwencji miecza i czarów tego, co swojskie 

i specyfi czne. Z drugiej odczuwa presję wejścia w przestrzeń, dla której kon-

tekst wyznaczają romanse arturiańskie, folklor germański i celtycki oraz Wład-

ca Pierścieni – wówczas bowiem wydaje się dowodzić swojej internacjonalno-

ści. Nic zatem dziwnego, że dzieje fantasy w Polsce wyznacza, przynajmniej 

od momentu wprowadzenia do krwioobiegu amatorów fantastyki dyskusji na 

temat tego gatunku, taka właśnie dialektyka. Dlatego też nie wydaje się, by 

polska powieść magii i miecza, przy całej swojej popularności, była szczegól-

nie płodna, powtarzając chętnie polemiki i wzorce głównego obiegu. Jedno-

cześnie jednak posiada specyfi czny charakter, tym ciekawszy, że kwestionują-

cy podstawowe pole tematyczne głównego nutu i odrzucający lub poddający 

ironicznemu przewartościowaniu korpus najpopularniejszych rekwizytów 

i fabularnych wybiegów: dość zwrócić uwagę, że w Polsce nigdy nie powiodła 

się – a wręcz nigdy takowej nie podejmowano – próba realizacji narracji zbli-

żonej do prototypu gatunku, czyli wielotomowej sagi, dla której oś wydarzeń 

stanowi zmaganie kosmicznych ekstremów, nadające sens i spójność historii 
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realizowanej za pomocą epokowej misji Wybrańca. Czy ściślej: wielotomowa 

saga, modelowa realizacja powieści fantasy, a więc cykl Andrzeja Sapkowskie-

go poddaje ten właśnie schemat przewartościowaniu.

Sapkowski zatrząsł wzrastającym dopiero drzewem polskiej literatury tego 

nurtu również jako krytyk, publikując w maju 1993 roku na łamach miesięcz-

nika „Nowa Fantastyka” obszerny a kontrowersyjny esej Piróg, albo Nie ma 

złota w Szarych Górach. Tekst ten wywołał wprawdzie gorącą polemikę ze stro-

ny zarówno atakowanych przez autora literatów, jak i profesjonalnych litera-

turoznawców w osobie Jakuba Lichańskiego, wywarł jednak na polskie dzieje 

gatunku wpływ wręcz piorunujący. Polemiści nie odnieśli sukcesu, a olbrzymi 

autorytet autora Wiedźmina zdeterminował obszary literac kiej penetracji fan-

tasy polskiej, wskazując zarówno pożądaną ścieżkę rozwoju, jak i wyznaczając 

obszary zakazane, do których wstęp grozić zaczął śmiesznością. Zdusił tak-

że w zarodku pierwsze próby konstruowania czasoprzestrzeni magii i miecza 

z wątków rodzimych, wymuszając bezpośrednią konfrontację z nurtem świa-

towym w miejsce pielęgnowania jego zakonów w zmienionej scenografi i.

Rozważając żywotność anglosaskiej fantasy, które to dywagacje stanowią 

punkt wyjścia dla jego analiz, zwraca Sapkowski uwagę na zakorzenienie po-

wieści miecza i czarów w glebie arturiańskiej, wskazując na czytelne w jego 

przekonaniu analogie pomiędzy korpusem materii bretońskiej a tradycją tol-

kienowską: „Mit arturiański jest wśród Anglosasów wiecznie żywy, jest moc-

no wrośnięty w kulturę swym archetypem. I dlatego archetypem, prawzorem 

WSZYSTKICH utworów fantasy jest legenda o królu Arturze i rycerzach Okrą-

głego Stołu”1. Powszechność ta warunkuje zarówno umiejętność tak lektury, 

jak tworzenia literatury magii i miecza, która w myśl Tolkienowskiej reguły 

otwiera drzwi więzienia codzienności i wskazuje drogę ucieczki do królestwa 

Logres właśnie. Eksplozję popularności gatunku w latach siedemdziesiątych 

tłumaczy Sapkowski zgodnością z treściami ruchu hippisowskiego, utożsamia-

jąc Saurona z machiną owładniętego obsesją postępu i bogacenia się społe-

czeństwa Ameryki małych miasteczek. Poczytność Władcy Pierścieni okazała 

się zatem „reakcją na strzały w Dallas i na Wietnam, na technicyzację, zatrucie 

środowiska, na rozkwit religii welfare state, lansowanej przez fi listerską część 

społeczeństwa, na kult leniwej konsumpcji przed ekranem telewizora, z któ-

rego sączy się Bonanza, Dynastia czy inny pean na cześć American Way of 

Life”2. Skarlenie natomiast powieści magii i miecza pod piórami epigonów za 

przyczynę miało zbyt wyraźny czytelniczy adres: eksploatujące do znudzenia 

1 A. Sapkowski, Piróg, albo Nie ma złota w Szarych Górach, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 5, 

s. 66.
2 Ibidem, s. 67.
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formułę teksty obliczone są na zaspokojenie apetytów fana i rezygnują dobro-

wolnie z wyższych literac kich aspiracji3.

W ten sposób, niejako kuchennymi drzwiami, wprowadza Sapkowski 

problematykę polskiej recepcji twórczości miecza i czarów: zdawkowe przy-

wołanie poglądów krytyka i pisarza Marka Oramusa, eksponuje interesujący 

i, wydaje się, nader dla rozwoju rodzimej fantasy istotny problem obsesyjnej 

wręcz niechęci do tegoż ówczesnych koryfeuszy fantastycznej krytyki. Fanta-

sy publikowano w Polsce niewiele i do lat osiemdziesiątych jedynym tłuma-

czonym twórcą gatunku był Tolkien4, którego powieści spotkały się skądinąd 

z bardzo ciepłym przyjęciem5. Gdy jednak rygory cenzorskie dopuściły pre-

zentację kolejnych autorów tego spotężniałego już w światowej kulturze popu-

larnej nurtu, kolejne przekłady wywołały nieprzejednaną wrogość krytyków 

środowiskowych, skupionych wokół miesięcznika „Nowa Fantastyka” – który 

zresztą dekadę wcześniej jako pierwszy publikował eseje prezentujące gatunek 

polskiemu, znającemu wyłączne Tolkiena, czytelnikowi6. Nawykłym do fan-

tastyki naukowej i wychowanym na prozie Lema publicystom fantasy jawiła 

się jako gatunek tyleż gorszy – skoro nieroszczący sobie pretensji do ekstra-

polacji, niestarający się stawiać diagnozy światu, pokazując potencjalne ścieżki 

jego rozwoju – co niebezpieczny, bo uwodzący czytelników łatwą narracją oraz 

atrakcyjną fabułą7. 

Jeremiady te – pomimo agresywnej poetyki – niepozbawione były rzecz 

jasna racji, program fantasy zakłada bowiem stworzenie alternatywy dla eto-

su postępu, którego wyrazem jest science fi ction, a literatura magii i miecza 

mierzona probierzem stworzonym na potrzeby siostrzanego gatunku nie-

uchronnie okazuje się artystycznie bezwartościowa. Srogość krytyków wzmo-

gła zapewne i powszechna w polskiej fantastyce maniera stosowania estetyki 

science fi ction w charakterze maski dla omówienia nadużyć ustroju państwo-

wego, prowadząca w konsekwencji do programu doraźnego i publicystycz-

nego wręcz zaangażowania powieści jako komentarza do bieżącej sytuacji 

3 Rzecz skądinąd charakterystyczna dla wszystkich gatunków popularnych, o czytelnych 

prawidłach, choć Sapkowski zdaje się sugerować, że to zjawisko dla fantasy specyfi czne.
4 Opracowany na potrzeby ukazującej się w latach siedemdziesiątych serii „Stanisław Lem 

poleca” przekład Czarnoksiężnika z Archipelagu U. Le Guin został wstrzymany przez cenzurę 

i ukazał się dopiero w 1983 roku.
5 Zob. P. Kuncewicz, Tolkien, czyli świat, op. cit.
6 Zob. A. Niewiadowski, Fantasy, op. cit.
7 Dyskusje tego rodzaju toczyły się zarówno w środowisku związanym z miesięcznikiem 

„Fantastyka” (zdaje z nich sprawę Maciej Parowski w książce Czas fantastyki), jak i wśród 

wychowanych na „Fantastyce” krytyków publikujących w internetowym czasopiśmie „Esensja”. 

Zob. „Esensja” 2001, nr 3–5.
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społeczno-kulturalnej8. Analizowana z tej perspektywy fantasy również ja-

wiła się gatunkiem bądź to jałowym, bądź banalnym: ideowe zaangażowanie 

kontestacyjnego wobec spadkobierców Tolkiena nurtu podnosiło problemy 

egzotyczne i obce, przemykało zatem niezauważone. Nie bez znaczenia był 

też czynnik sentymentalny, wynikły z literac kiego przyzwyczajenia oraz goto-

wości do obrony tez o przyrodzonej wysokiej wartości artystycznej literatury 

fantastycznonaukowej, rzekomo dyskryminowanej przez półmitycznych „kry-

tyków głównego nurtu” – wytworzony zarówno przez lata skłonności do ro-

botów i kosmolotów, jak i dyżurny argument „z Lema”, mówiący o zagrożeniu 

przez triumfalny pochód powieści fantasy.

Sapkowski przywołuje zrekapitulowaną powyżej krytyczną burzę dyskret-

nie, niejako w przypisie: „Jak do tej pory, facet produkujący Wiedźminy zdaje 

się przyznawać rację przeciwnikom fantasy, którzy dowodzą, że powtórzę za 

Markiem Oramusem – mizerii gatunku”9, szybko jednak czyni zastrzeżenie: 

jeżeli powieść miecza i czarów faktycznie jest mizerna, to przecież nie z po-

wodu osadzenia akcji w kreowanej wedle Tolkienowskiego przepisu, zmy-

ślonej i stylizowanej na przeszłą rzeczywistości, lecz za sprawą problematyki, 

rozważania nad którą opatruje twórca Wiedźmina znamiennym nagłówkiem 

Le Guin kontra Tolkien. Intelektualnego i ideologicznego ożywienia wypatry-

wanego przez środowisko „Nowej Fantastyki” wydaje się szukać w konfronta-

cji tradycji arturiańskiej, przeobrażonej przez Tolkiena, z myślą feministyczną, 

poddającą reinterpretacji fallocentryczne mity i dążącą do „wyłamania się z ar-

turiańsko-tolkienowskiego schematu, pragnącą przemycić wśród »fantastycz-

nych« rekwizytów treści i prawa ogólne i ważne”10. Te natomiast sprowadzają 

się w eseju do analizy i przewartościowania dzięki aplikacji fantastycznych rea-

liów, relacji międzypłciowych – prozę Le Guin czyta Sapkowski jako alegorię 

alienacji wywołanej przez stłumienie w kulturze pierwiastka żeńskiego, której 

manifestacją jest skłonność do ukrywania imion. W powieści Tehanu odczytu-

je jednak triumfalny fi nał, gdy „załamany i zniszczony Ged przypełza do swej 

animy na kolanach, a ona już tym razem wie, jak go zatrzymać, w jakiej roli 

go ustawić, by stać się dla niego wszystkim, najważniejszym sensem i celem 

życia, by ów były Archmage i Dragonlord został u jej boku do kresu swych dni, 

i to kwicząc z radości niby prosię. A zadufanych czarodziejów z Roke czeka 

8 Mistrzem tego rodzaju szarad był Janusz A. Zajdel, choć strategia ta nieobca była i Lemowi. 

Skądinąd interesujące wydaje się zwrócenie uwagi na relację pomiędzy fantastyką naukową jako 

metodą ominięcia cenzury a wcześniejszym etapem jej rozwoju w bloku wschodnim, a więc 

zaangażowaniem marksistowskim – pomimo różnego ładunku ideowego obydwie skłonności 

cechuje ta sama maniera publicystyczna.
9 A. Sapkowski, Piróg, albo Nie ma złota w Szarych Górach, op. cit., s. 67.
10 Ibidem, s. 68.
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niewesoła przyszłość – praca w fi rmie z kobietą jako dyrektorem”11. Przywoła-

nie tej interpretacji w kontekście zarzutów stawianych literaturze magii i mie-

cza przez polską krytykę fantastyczną nosi znamię wypowiedzi o charakterze 

programowym, wskazując stosowną dla fantasy problematykę o odpowiednio 

doraźnym polu odniesień.

Analiza słabości rodzimej powieści fantasy przychodzi Sapkowskiemu 

nieoczekiwanie łatwo, wystarczy mu bowiem uznać gatunek za produkt kon-

kretnych kulturowych uwarunkowań – a więc zetknięcia tradycji arturiańskiej 

z hippisowską wrażliwością, poddanych presji wolnego rynku księgarskiego – 

i skonstatować, że żadne w Polsce nie występuje. Przede wszystkim trudno po 

polskim czytelniku początku lat dziewięćdziesiątych oczekiwać, by znużony 

dobrobytem i masową produkcją, przestraszony postępem technologii zaprag-

nął znaleźć schronienie wśród dawnych legend o Okrągłym Stole – zbyt moc-

no ma w pamięci czasy poprzedzające dziejową rolę imiennika Arturowego 

mebla: „U nas kaloryfery wciąż bezdusznie nie grzeją, pociągi się spóźniają, 

z kranów leci zimna i śmierdząca woda, nie istnieje coś takiego jak książka bez 

błędów drukarskich, a i mały fi at nie znuży luksusem na tyle, by marzyć o jeź-

dzie wierzchem przez Las Broceliande”12. Polskę dotknęły przemiany społecz-

ne i kulturalne zgoła inne od kształtujących kulturę hippisów, która uczyniła 

z powieści magii i miecza jeden ze swoich symboli. Etos kontestacyjny zawo-

dzi, gdy brak przedmiotu kontestacji, stąd fantasy, nie znajdując pożywki, nie 

może zyskać rzeszy zwolenników.

Poważniejszym jednak, według Sapkowskiego, problemem rodzimej od-

miany gatunku jest desperackie poszukiwanie analogonu tradycji arturiań-

skiej, stanowiącej rzekomo jedyne prawomocne kulturowe zaplecze odmiany 

anglosaskiej. Prowadzone wedle zasady analogii poszukiwania, wiodące mło-

dych literatów w gąszcz legend piastowskich, Sapkowski nie tylko piętnuje, ale 

i wyszydza bez litości, nieumiarkowanie rozdając razy – drwi ze stylizowa-

nych na pradawne słowiańskich imion, ze stylistycznych konwencji oraz nad-

używania wątłego zaplecza piastowskiego folkloru, który w całości mieści się 

przecież na kartach Starej baśni. Wydaje się jednak, że Sapkowski ze swoją 

krytyką chybia, mierząc przede wszystkim w warstwę językową, którą oskarża 

o śmieszność: „Ni z tego, ni z owego zniknęły wampiry, pojawiły się wąpierze 

i strzygaje (sic!), zamiast elfów mamy bożęta i inne niebożęta, zamiast olbrzy-

mów i trolli mamy stoliny. Zamiast czarodziejów i magów mamy wieszczych, 

wołchwów i żerców. Zaiste, brakuje jeno chlejców”13. Podstawowym argumen-

tem przeciwko fantasy „słowiańskiej” staje się więc jej groteskowa swojskość. 

11 Ibidem, s. 69.
12 Ibidem, s. 70.
13 Ibidem.
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Wyjątkowo zabawnie jawi się autorowi konfrontacja tego rodzaju stylistyki 

onomastycznej ze znanymi skądinąd fabułami, zgodnymi ze światowym ka-

nonem miecza i czarów – zupełnie jakby sam fakt przemieszczenia artystycz-

nie nośnych motywów anglosaskich na grunt swojski odbierał im literac ki 

potencjał. Rzecz znamienna, nie sroży się przy tym tak nieumiarkowanie na 

analogiczne zabiegi podejmowane przez amerykańskich literatów, z ulubioną 

przez niego Le Guin na czele – czego skądinąd nie omieszkają wypomnieć mu 

polemiści.

Satyryczny zamysł jest jednak wymierzony trafnie, a groteskowe wylicze-

nia oraz fragmenty stylizowane znakomicie obnażają śmieszność słowiań-

skiego sztafażu. Kierunek przyjęty przez młodych powieściopisarzy okazuje 

się o tyle nietrafny, że zachowujący wyłącznie formułę pierwotnych, anglosa-

skich odniesień do praźródeł kultury. Te bowiem nie tkwią w zapomnianym, 

zbanalizowanym i odległym żywiole wierzeń przedchrześcijańskich i legend 

założycielskich dynastii Piastów: „mitologia owa nie sięga nas swym archety-

pem i nie czujemy jej projekcji na sferę marzeń”14, brak Polakom punktu od-

niesienia porównywalnego z korpusem tekstów arturiańskich. Spostrzeżenie 

to otwiera drugi etap literac kiego programu Sapkowskiego, który na chwilę 

uwalnia barki swoich kolegów po piórze od brzemienia win, mierząc oskarży-

cielsko raczej w kierunku rzekomych destruktorów kultury pogańskiej, bez-

względnych misjonarzy, ponoszących winę nie tylko za utożsamienie fantasty-

ki z diabelstwem, które doprowadziło do atrofi i literac kiej wyobraźni, lecz i za 

dominujące w polskiej popkulturze zamiłowanie do sadyzmu. Katechetyczny 

nawyk straszenia piekłem i zrodzona z katolickiego fanatyzmu niechęć do in-

ności owocuje skłonnością do napawania się okrucieństwem, które kładzie się 

cieniem również na próbach powieści magii i miecza: „Czy zachowanie Froda 

wobec pokonanego Sarumana mieści się w kategorii jakiegoś polskiego arche-

typu? Nie, nie mieści się. Bliższy i sympatyczniejszy jest nam imć pan Nowo-

wiejski i Azja Tuhajbejowicz. I Pawluk w wole miedzianym usmażon. I taka 

jest nasza fantasy. Ręka, noga, mózg na ścianie”15.

A.2

Programu pozytywnego Sapkowski explicite nie wykłada, ogranicza się raczej 

do konstatacji, że uwięzieni w „archetypie kruchty” polscy autorzy są skazani 

na miernotę, póki nie zgłębią kanonów słabo im znanej światowej fantasy i nie 

odejdą od naiwnych, słowiańskich stylizacji, nadto nie przyłożą się do badań 

14 Ibidem, s. 71.
15 Ibidem, s. 72.
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źródłowych. Wytyka bowiem pisarz swoim kolegom szereg potknięć w mime-

tycznej warstwie zmyślonych czasoprzestrzeni – a to zbyt długo napięte kusze, 

a to naszywanie kubraków łuskami suma. Tekst wyznacza jednak tym samym 

obszary zakazane, pośród których pierwsze miejsce zajmuje korpus wielkopol-

skich legend, wzmocniony dywagacjami folklorystów o możliwym kształcie 

pogańskich wierzeń Polaków. Kto zapuści się na tereny słowiańskie, skazany 

jest na śmieszność – celne szyderstwo Sapkowskiego dezawuuje rodzący się 

nurt rodzimy i nie pozwala mu okrzepnąć. Tym samym literacka droga, którą 

pokonuje anglosaski czytelnik Hobbita, zostaje zablokowana: polska fantasy 

nie pozwoli udać się do źródeł rodzimej kultury, do hipotetycznego arcytekstu 

założycielskiego. 

Uprawomocniona zostaje natomiast droga międzynarodowa, prowadząca 

w stronę opowieści Okrągłego Stołu, opatrzonych jednak pewnym zastrzeże-

niem. Cierpkie słowa pod adresem chrystianizatorów nakazują korzystać ze 

specyfi cznej interpretacji korpusu bretońskiego, wiążącej za pomocą narzędzi 

krytyki feministycznej toposy Morgany i Graala z walką matriarchalnego po-

gaństwa z opresyjnym, patriarchalnym chrześcijaństwem. Nie wskazuje zatem 

Sapkowski na romans rycerski jako taki, lecz na jego feministyczne adaptacje, 

wśród których przodują Mgły Avalonu Marion Zimmer Bradley16.

W ten sposób krystalizują się dwa charakterystyczne punkty powieściowe-

go programu Sapkowskiego, z których istotniejszym, choć trudniejszym do 

uchwycenia wydaje się drugi, historiozofi czny. Pierwsza kwestia, wyłożona 

niemalże wprost, ma bowiem charakter ideowy: autor jednoznacznie deklaruje 

sympatię dla problematyki genderowej i neopogańskiej, dostrzegając w litera-

turze fantasy doskonały dla niej nośnik. Wprowadza zatem kwestie całkowicie 

współczesne i związane z przeobrażeniami paradygmatów opisu kultury Za-

chodu – innymi słowy, domaga się od powieści magii i miecza zaangażowania 

w problematykę będącą obiektem aktualnego sporu, jednoznacznej deklaracji 

ideowej. Rzecz znamienna, pod takim kątem czyta większość dorobku świa-

towego nurtu gatunku, dostrzegając w powieściach pisanych przez mężczyzn 

chłopięcą chęć ucieczki przed przerażającą kobiecością, w analogicznych nato-

miast powiastkach pióra kobiet zapis walki o równouprawnienie. Ta skłonność 

pozostaje jednak dla autora specyfi czna – w przeciwieństwie do jej reperkusji, 

które wydają się ciążyć niezmiernie na polskiej postaci literatury fantasy.

Prezentowana z perspektywy kobiecej legenda arturiańska sięga po mecha-

nizm wypracowany przez Roberta Gravesa dla analogicznych reinterpretacji 

mitologii klasycznej – podobnie jak Herkules z mojej załogi, Mgły Avalonu za 

16 Relacje pomiędzy autentycznym korpusem arturiańskim a współczesnymi realizacjami 

w duchu Wicca obszernie rekapituluje Katarzyna Kaczor w dodatku do swojej książki 

poświęconej pisarstwu Sapkowskiego. Zob. K. Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Recykling 

kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2006.
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punkt wyjścia przyjmują moment przeobrażania paradygmatów. O ile jednak 

Graves rozsądnie umieszcza zmierzch matriarchatu w archaicznej przeszło-

ści Argonautów i unika sądów jednoznacznie wartościujących, walka Białej 

Bogini z opresyjnym, męskim Chrystusem rozgrywa się u Bradley w Brytanii 

V wieku, a niemożność przywrócenia pogańskiego porządku staje się przy-

czyną cywilizacyjnej klęski. Jednocześnie konfl ikt ten nie jest utożsamiony 

ze starciem dobra i zła, powieść w ogóle unika tego rodzaju wartościowania, 

a przynajmniej nie wyraża go wprost. I tę właśnie perspektywę przyjmuje Sap-

kowski, proponując, zrazu językiem eseistycznym, zachowanie konwencjo-

nalnej fabuły fantasy i uzupełnienie jej o wątek w zasadzie dla gatunku obcy: 

konfl ikt religijny, w którym opcja związana z magią oraz naturą znajduje się 

w defensywie. W ten sposób wprowadza dodatkowy poziom cywilizacyjne-

go starcia, o ile bowiem w koncepcji Tolkiena wszystkie siły świata są podpo-

rządkowane arcyzmaganiu z Nieprzyjacielem, w propozycji polskiego pisarza 

porządek religijno-polityczny zostaje odseparowany od porządku etycznego. 

Innymi słowy, w miejsce rzeczywistości dwubiegunowej, gdzie na przeciwnych 

pozycjach znajdują się Gandalf i Król Nazguli, wprowadzona zostaje konstruk-

cja o trzech wierzchołkach – trzeci będzie stanowić zawistny klecha, który 

prześladuje dobrego czarodzieja na równi ze złym, potępia bowiem magię jako 

rzekomo wstrętną bogom, w rzeczywistości jednak zagrażającą jego władzy.

W ten sposób rozbity zostaje historyczny uniwersalizm – rzecz skądinąd 

nienowa, bo obecna u światowych pisarzy schyłku powieści miecza i czarów. 

Kategoryczny sąd Sapkowskiego prowadzi jednak do ciekawych rezultatów: 

oto polska fantasy nigdy nie doczeka się monumentalnego tekstu próbującego 

sprostać problematyce historiozofi cznej, zgłaszając spójną propozycję dziejów 

uporządkowanych. Zakwestionowanie celowości historii oraz zobowiązań 

jednostki jest zatem w nurcie światowym rezultatem schyłkowości, w Polsce 

natomiast wydaje się pisarską regułą: nawet imponujący rozmiarami cykl po-

wieściowy Feliksa W. Kresa, któremu najbliżej do prototypowej sagi, ma wy-

miar tragiczny, a uwikłani w historię bohaterowie mogą co najwyżej uciekać 

przed nieuchronną katastrofą, straszliwym, miażdżącym mechanizmem śle-

pego losu, w rezultacie jednak zawsze ponoszą klęski. 

Historia pozostaje rozbita, nie sposób znaleźć dla niej narracji innej niż 

traktująca o konfl ikcie cywilizacji – w efekcie uchylony zostaje zatem etyczny 

wymiar dziejów, które nie dają się zredukować do konfl iktu moralnie nacecho-

wanych sił kosmicznych. Bohater polskiej powieści magii i miecza nie mierzy 

się więc z pradawnym zagrożeniem, którego ingerencje wyznaczają bieg histo-

rii – musi raczej poradzić sobie z doraźną sytuacją społeczną, polityczną i cy-

wilizacyjną, konfl iktami grup interesów oraz nieuniknionym zmaganiem klas. 

Dynamikę sił polityczno-cywilizacyjnych obserwuje przy tym z tym większą 

ostrością, iż zazwyczaj pozostaje wyrzutkiem: wiedźmin Sapkowskiego to 
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wykorzeniony mutant, Anna Brzezińska i Feliks W. Kres chętnie sięgają po po-

staci zbójów, Ewa Białołęcka centralną postacią czyni kalekę. Pozostając poza 

obrębem społecznych konwencji, obserwują zresztą nie tylko już to całkowitą 

niezależność dziejowych procesów od wysiłków pojedynczego człowieka, już 

to zupełną przypadkowość historii, lecz i ekscesy mistyfi kujących narracji: po-

dobnie jak w prozie późnych autorów anglojęzycznych, polska fantasy ucieka 

od świata jednoznacznych rozstrzygnięć i nienaruszalnych prawd w rzeczywi-

stość opisywaną za pomocą dyskursu ideologicznego, który nadaje przypad-

kowym wydarzeniom sens wyłącznie w przyjętej perspektywie. Oto ostatnia 

konsekwencja feministycznego programu zaproponowanego przez Sapkow-

skiego oraz jego literac kiej działalności – w miejsce jednoznaczności konfl iktu 

Tolkiena proponuje polska literatura magii i miecza rywalizację historycznych 

narracji, przeprowadzoną w duchu postmoderny.

Sprzeciw autora Wiedźmina wobec poszukiwań literac kich w obrębie spuś-

cizny pogańskiej zaowocował rozproszeniem i indywidualizacją kontekstów. 

Trudno wskazać korpus tekstów, wyjąwszy rzecz jasna fantasy światową, któ-

ry stanowiłby zaplecze intertekstualne tak powszechne jak romans rycerski 

czy folklor celtycki dla Anglosasów. Nie znaczy to jednak, że polska powieść 

miecza i czarów unika korzystania z rodzimych literac kich tradycji i nawet 

Sapkowski nie ogranicza się przecież do przetwarzania opowieści Okrągłe-

go Stołu. O ile więc sposób, w jaki kolejne powieści odnoszą się do polskiej 

literatury i kultury, jest znacznie bardziej zindywidualizowany niż w nurcie 

światowym, powszechna – a przynajmniej częsta – wydaje się konieczność 

odróżniania się od niego za pomocą rodzimych nawiązań: najdobitniej po-

trzeby tej dowodzi proza Anny Brzezińskiej, oscylująca pomiędzy rozmaitymi 

twarzami renesansu, od sowizdrzalskiej gęby po zasmucone oblicze Kocha-

nowskiego, czy Wita Szostaka, który w swoich wczesnych utworach korzysta 

z młodopolskich fascynacji góralszczyzną i czerpie tematy oraz poetykę od 

Bolesława Leśmiana.

A.3

Podstawowy korpus odniesień opowiadań Sapkowskiego jest całkowicie jed-

noznaczny i niekoniecznie związany z tradycją polską, teksty te korzystają 

przede wszystkim z różnicy poetyki baśni literac kiej i bajki ludowej z jednej, 

a powieści magii i miecza z drugiej strony. Autor stosuje zatem znany przepis 

na fabułę fantasy, wyłożony przez Lema w Fantastyce i futurologii – posługuje 

się tradycyjną, łatwo rozpoznawalną intrygą baśni, by poddać ją mimetycz-

nej obróbce i przepisać z poszanowaniem reguł prawdopodobieństwa. Unika 
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wprawdzie rozważań na temat fi lozofi i przypadku, z których swoją recepcję 

wyprowadza Lem, i wydaje się szanować literacką konieczność, prowadzącą 

do jednoznacznej i wynikającej z toku akcji konkluzji (podczas gdy Lem cie-

szył się, że w fantasy – w przeciwieństwie do baśni – Kopciuszek może wpaść 

pod karetę i połamać nogi), eliminuje jednak te elementy opowiadania, które 

wydają się niezgodne z przyczynowością czy wyprowadzonym z obiegowych 

sądów o rzeczywistości „zdrowym rozsądkiem”, przekształca też poetykę, sto-

sując narrację mimetyczną, na której mocnym piętnem odciska się osobowość 

protagonisty.

Wiedźmin, tytułowy bohater debiutanckiego opowiadania, jest koniecz-

nym rezultatem tego wyboru: wykorzystując fabułę śląskiej baśni o strzydze, 

w pierwszym rzędzie eliminuje Sapkowski ludowy koncept, jakoby potwora 

zwyciężyć mógł kuty na cztery nogi przedstawiciel gminu – z tego toposu za-

drwi zresztą jeszcze nie raz. Zastępuje go zawodowcem, którego profesja jest 

rezultatem zastosowania rachunku ekonomicznego: skoro w zmyślonej rze-

czywistości ludziom zagrażają potwory, jest też miejsce na fachowców, których 

można nająć do ich zwalczania. Ich status jest zatem podobny do pozycji my-

śliwego, chroniącego białych kolonizatorów przed tygrysem ludojadem. Wy-

posażony w stosowny warsztat pracy, a więc wiedzę o zachowaniach potworów 

oraz zapewniające przewagę nad bestią zaklęcia i eliksiry, wiedźmin nie jest jed-

nak odpowiednikiem Allana Quatermaina – w przeciwieństwie do myśliwego 

nie zajmuje się ochroną człowieka wiktoriańskiego, wkraczającego w niebez-

pieczne obszary położone z dala od cywilizacji. Jest raczej obrońcą istniejących 

bastionów kultury, na które napiera nieujarzmiona natura – a więc agentem 

ładu, którego zadaniem jest eliminacja czynników wywołujących chaos. Ten 

rys lokuje zatem wiedźmina nie tyle w pobliżu nieustraszonego myśliwego, ile 

wobec westernowego rewolwerowca, którego zadaniem jest wprowadzić ład 

w zagrożonym miasteczku.

Sapkowski rozgrywa w obrębie baśni westernową fabułę z pełną premedy-

tacją17. Bohater, noszący stygmat obcości, przybywa znikąd i donikąd zdąża, 

wiadomo jednak, że jego pobyt w Wyzimie nie może przedłużyć się ponad 

okres wykonywania zadania. Ekspozycja Geralta nawiązuje jednoznacznie do 

poetyki gatunku: oto samotny przybysz wędruje opustoszałą ulicą, popatrując 

na szyldy, wchodzi do gospody, domaga się alkoholu i wdaje w bójkę, w której 

prezentuje swoją niewątpliwą przewagę nad mieszczuchami. Głos ma nieprzy-

jemny, a wejrzenie złe – cała sekwencja przypomina przemieszczone w realia 

miecza i czarów otwarcie fi lmu Sergia Leone. Zbudowana w ten sposób sy-

tuacja skonfrontowana zostaje z baśniową fabułą: król wyznacza nagrodę dla 

śmiałka, który spędzi noc w grobowcu strzygi i w ten sposób zdejmie z niej 

17 Zob. A. Fulińska, Baśń, która ocala, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 29.
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czar. Z jednej więc strony realizuje Geralt baśniowy model, w którym konwen-

cjonalnego ludowego bohatera zastępuje zimny profesjonalista, deklarujący od 

progu, że ewentualną ręką królewny nie jest zainteresowany. Z drugiej rzecz 

rozwija się wedle westernowego przepisu – przygotowując się do konfronta-

cji, wiedźmin mimowolnie eksponuje kolejne tajemnice miasteczka i daje się 

wplątać w konfl ikt dawnych miłosnych rywali. Obydwa fabularne schematy18 

zostają uzgodnione dzięki zastosowaniu poetyki fantasy, która uzupełnia baśń 

o nakreślone wedle mimetycznych zasad realia i zapewnia alternatywną prze-

strzeń dla bohatera rodem z Dzikiego Zachodu, zastępując parę rewolwerów 

dwoma wiedźmińskimi mieczami.

Jest zatem Wiedźmin przede wszystkim konwencjonalną grą, obliczoną na 

konfrontację znanych czytelnikowi toposów i utworzenie nowej ich konfi gu-

racji. Podobnemu odwróceniu podlega konwencja magii i miecza, uzupeł-

niona bowiem o problematykę westernu nasiąka charakterystyczną dla tego 

gatunku pogardą dla ludzi słabych: grododzierżca-szeryf szczerze i od serca 

rozmawia z ulepionym z podobnie twardej gliny wiedźminem o z bożej łaski 

czarodziejach-niedojdach, zaślepionych rycerzach i zidiociałych pastuszkach 

czy szewczykach, którym zamarzyło się zdjąć klątwę ze strzygi i ponieśli przy 

tym śmierć. Wykpieni zostają zatem nie tylko tradycyjni protagoniści ludowej 

bajki magicznej, ale i cała galeria bohaterów magii i miecza: ani czarownik, 

ani mężny rycerz, ani wychowany z dala od ludzi Wybraniec nie podołają nie-

bezpieczeństwu, nie posiadają bowiem kompetencji prawdziwego zawodow-

ca. Sapkowski zastępuje zatem etos fantasy w jego obydwu realizacjach – po-

chwale niewinności oraz męstwa – etosem pogranicza, który eksponuje przede 

wszystkim niezłomność, umiejętności oraz zdolność przetrwania. Wiedźmin 

jest cynicznym draniem, który bez wahania morduje zaczepiających go oprysz-

ków i rzuca grożącego mu arystokratę na pożarcie strzydze – realizuje jednak 

zadanie, któremu nikt nie potrafi ł sprostać, i to właśnie czyni go bohaterem. 

Otacza go skądinąd świat równie cyniczny, w którym romantycznych złudzeń 

pozbawiony jest i król, i jego ministrowie, a miłość okazuje się wyłącznie nie-

czysta: gdy nie jest akurat kazirodcza, rodzi chorobliwą nienawiść.

Rozgrywanie i dekonstrukcja gatunkowych schematów nosi w Wiedźminie 

znamię literac kiej zabawy, tym atrakcyjniejszej, że wzmocnionej przez błys-

kotliwe, delikatnie stylizowane na Sienkiewiczowską staropolszczyznę dialogi 

oraz dynamiczną narrację sekwencji akcji. W kolejnych jednak tekstach, skon-

struowanych wedle Lemowego przepisu i wykorzystujących fabuły baśni, Sap-

kowski sięga już po potencjał artystyczny tego zabiegu, wprowadzając prob-

lematykę partykularyzacji punktów widzenia – innymi słowy, reinterpretacja 

18 Nieprzesadnie przecież odległe – zasadnicza tematyka baśni i westernu bywa zaskakująco 

zbieżna.
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służy już nie tylko satyrycznej dekonstrukcji gatunkowych schematów, lecz 

prowadzi raczej do nadania znanej fabule nowych znaczeń. Wplątawszy się 

w akcję Pięknej i Bestii, Geralt odkryje zatem znaną prawdę na temat sądzenia 

po pozorach, gdy obdarzony niedźwiedzią głową osobnik zaprezentuje swoje 

łagodne oblicze, a jego wybranka okaże się krwiopijczą wampirzycą. Ludzką 

postać przywróci nieszczęsnemu szlachcicowi dopiero zamach na potworną 

kochankę, pozostaje bowiem potworem tak długo, jak długo broni ukochanej 

morderczyni i wyraża zgodę na jej ludożercze ekscesy. Wynaturzona miłość 

potwornej pary jest jednak przede wszystkim wynikiem czynników środowi-

skowych – przeklęty i oszpecony nieszczęśnik nie znajduje ludzkiej partnerki, 

przyjmuje więc miłość wampirzycy i, zniechęcony do człowieczego rodzaju, 

sam podsuwa jej ofi ary. Dopiero kontakt z wiedźminem, podobnym Bestii 

wyrzutkiem, pozwala wyrwać się spod władzy demonicznej kochanki i po-

wrócić na łono własnego gatunku. Opowiadanie rozgrywa zatem ponownie 

dwie konwencje, tym razem konfrontując baśniową narrację z fabułą rodem 

z Carmilli Sheridana Le Fanu i prowadząc obydwie do tych samych konkluzji, 

wyrastających niejako z fi nałowego przeobrażenia strzygi z Wiedźmina – to 

człowiek tworzy potwory i tylko człowiek ma moc zdejmowania stygmatu be-

stii, potworność jest bowiem rezultatem przyjmowanej optyki.

Problematyka ta w pełni wyeksponowana zostaje w tekście Mniejsze zło, 

którego kanwę stanowi baśń braci Grimm o Królewnie Śnieżce, znów skon-

frontowana z fabułą westernową – czy może raczej antywesternową. Czaso-

przestrzeń tekstu ukształtowana jest w myśl prawideł tego właśnie gatunku: 

miejsce akcji stanowi niewielkie, odizolowane miasteczko, o teoretycznych, 

pretekstowych wręcz związkach z „szerokim światem”, które poddane zostaje 

pochodzącej z zewnątrz presji – wydane jest na łaskę i niełaskę przybyszów, 

rozgrywających w obrębie niewinnej społeczności swoje idiosynkrazje. Punkt 

wyjścia nawiązuje do fi lmu W samo południe: oto przedstawiciel lokalnej eli-

ty (opiekujący się miastem czarodziej) oczekuje przybycia z dawna dybiącej 

na jego życie szajki bandytów i zabiega o pomoc, w tym wypadku bawiącego 

w mieście przypadkiem wiedźmina. W tym punkcie rzecz zostaje skonfron-

towana z fabułą baśni: okazuje się, że wystraszony czarodziej namówił nie-

gdyś nieżyjącą już królową, by nakazała wiernemu leśnikowi zabrać do lasu 

i zamordować swoją pasierbicę. Ten jednak ulitował się nad dzieweczką, któ-

rą zaopiekowało się siedmiu gnomów. Ocalała mimo prób otrucia królewna 

wkracza na drogę zemsty i według westernowego przepisu pragnie pozbawić 

życia swojego krzywdziciela.

Opowiadanie nie ogranicza się przy tym, jak miała się rzecz w Wiedźmi-

nie, do dekonstruowania mechanizmów gatunkowych za pomocą narzędzi 

fabularnych innej konwencji narracyjnej. Tym razem wiedźmin Geralt staje 

przed historią zgoła niejednoznaczną. Czarownik-krzywdziciel podaje się za 
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obrońcę ludzkiego rodzaju, który brał udział w programie eliminacji zagra-

żających ludzkości mutantów, w tym nieszczęsnej królewny Renfri, obecnie 

zdegenerowanej rozbójniczki. Z drugiej strony zbrodnicza księżniczka preten-

duje do roli ofi ary, bezwzględnie ściganej przez mściwą macochę i ukształ-

towanej przez brutalne okoliczności – maltretowana i gwałcona, od swych 

oprawców nauczyła się gwarantującego przetrwanie okrucieństwa. Wiedźmin, 

nieuwikłany w konfl ikt przybysz znikąd, staje wobec wyboru pomiędzy wersją 

czarownika i relacją księżniczki – traci zatem rolę regulatora, który orężnie 

zaprowadza ład w zagrożonej przez chaos społeczności, zmienia się w sędziego 

rozstrzygającego o prawomocności ideologicznych narracji.

Sprzeczność interpretacji krwawej przeszłości księżniczki i czarownika 

nie ogranicza się bowiem wyłącznie do wskazania winnego, a relacje nie są tą 

samą historią, która zamienia rolami oprawcę i ofi arę. Mag proponuje wiedź-

minowi porządkowanie świata w kategoriach przyrodniczych, wzmocnionych 

przez wątek metafi zyczny: oto odkryto proroctwo zapowiadające pojawienie 

się pokolenia koronowanych morderczyń, których narodziny ma zwiastować 

seria stosownych znaków. Świadomi zagrożenia mędrcy postanowili działać, 

mordując lub izolując groźne dziewczęta. Wątek metafi zyczny zostaje jednak 

wzmocniony świadectwem pozytywnym, gdyż przyczyną patologicznych za-

chowań pokolenia księżniczek nie okazują się niesprecyzowane uwarunkowa-

nia religijne czy mistyczne, lecz ścisły biologiczny determinizm – zapowiedzia-

ne proroctwem znaki wywołały u płodów groźne mutacje, których rezultatem 

jest perwersja i agresja. W ten sposób czarownik Stregobor proponuje wiedź-

minowi zgodne z jego powołaniem uporządkowanie świata: groźna Renfri nie 

jest człowiekiem, nieubłagana biologia czyni z niej potwora, którego wiedźmin 

zobowiązany jest uśmiercić. Narracja czarownika proponuje więc opis całko-

wicie pozytywny: oto badanie naukowe poświadcza, że księżniczka jest krwio-

żerczą bestią i na zawsze nią pozostanie – ocena biologiczna dominuje nad 

moralną, Stregobor nie waha się opisywać konieczności walki z Renfri w kate-

goriach ewolucyjnych, informując wiedźmina, iż masowa rzeź zmutowanych 

dziewcząt była konieczna dla ochrony ludzkiego gatunku.

Punkt widzenia Renfri nie uchyla bynajmniej ustaleń Stregobora – księż-

niczka nie wykpiwa problematyki mutacji i nie usiłuje dowodzić swojego czło-

wieczeństwa. Opisuje bowiem świat wedle innego kodu, zmniejszającego wagę 

biologicznego determinizmu. Punktem wyjścia jest perspektywa interakcji 

społecznych i dyskurs wiedzo-władzy – oto czarodzieje wykorzystali przepo-

wiednię, by zwiększyć swój wpływ na panujących. Ona sama jest tego proce-

deru ofi arą, zwłaszcza gdy nadać wydarzeniom znaczenia w porządku psycho-

logicznym. Królewna nie wypiera się swej rozbójniczej przeszłości, wskazuje 

jednak na determinujące ją czynniki środowiska: traumę związaną z wygna-

niem, wielokrotne krzywdy fi zyczne i psychiczne oraz odrzucenie. Opowieść 
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relacjonowana w duchu psychologii traumy przemieszcza etyczne bieguny – 

Renfri to tylko produkt Stregobora, ukształtowany przez patologie, na które 

skazał ją niegodziwy dzieciobójca. Wina spoczywa zatem na czarodzieju, to on 

staje się potworem na miarę Nemroda – żądnym władzy oprawcą bezbronnych 

dzieci. Zbudowana w ten sposób narracja przewartościowuje wiedźmińskie 

priorytety, a zastąpienie determinizmu biologicznego psychologicznym pro-

wadzi do skonstruowania świata, w którym obowiązkiem Geralta jest uśmier-

cenie Stregobora w imię ochrony społeczności ludzkiej przed zwyrodnialcem.

Wybór, wobec którego staje wiedźmin, nie jest zatem konstatacją z po-

rządku ściśle etycznego: wbrew tytułowi jego rolą nie jest zadecydować, czy 

straszliwszym potworem jest zbrodniarz, czy jego twórca – wszak odpowiedź 

byłaby wówczas prosta i wymagała zarąbania obydwojga oponentów. Jarmark 

w miasteczku Blaviken staje się jednak niepostrzeżenie targowiskiem idei, gdy 

Geralt staje wobec dwóch wykluczających się dyskursów, nadających światu 

odmienny porządek, wyprowadzając etykę z podłoża biologicznego lub psy-

chologicznego. I tego właśnie wyboru dokonać nie potrafi  – usiłuje natomiast 

sklecić własną, ludową nieledwie propozycję, zachowującą kanon westernu: 

potworem staje się ten, kto bardziej zagraża społeczności, której wiedźmin 

postanowił bronić. Rezultatem jest krwawy fi nał, obnażający niedostatki 

tej prostej opowieści: oto wyrżnąwszy kompanię Renfri z obawy, że zagraża 

mieszczanom, wiedźmin zostaje przegnany i na zawsze naznaczony stygma-

tem Rzeźnika z Blaviken. Konkluzja jest zatem pesymistyczna, obnaża gorzką 

śmieszność indywidualnych, skrojonych na własną miarę programów moral-

nych – mieszczanie lękają się Geralta nie dlatego, że okazuje się najsprawniej-

szym rębajłą, lecz ze względu na wykroczenie poza ramy ich własnej narracji, 

łączącej etykę i sprawiedliwość formalną. Banda Renfri to niewinne ofi ary, nie 

złamali bowiem podczas pobytu w Blaviken żadnego prawa, a zarówno ich 

przeszłość, jak i zamiary niewiele mieszczan obchodzą. Konkluzja nawiązuje 

zatem pośrednio do poruszającego fi nału skonstruowanego wedle konwencji 

westernowej fi lmu Akiry Kurosawy Siedmiu samurajów, raz jeszcze eksploatu-

jąc sprawdzony gatunek – ten, kto żyje wedle własnych reguł, skazany jest na 

samotność.

Problem konkurencji nieredukowalnych propozycji ideologicznych został 

potraktowany w opowiadaniu całkowicie serio i wydaje się otwierać drogę dla 

wniosków pozytywnych, cykl zgłasza jednak inny zgoła projekt – opowiadanie 

Granica możliwości podnosi i zwielokrotnia tę kwestię w tonacji buff o. Wypra-

wa za podtrutym za pomocą owcy smokiem daje pretekst do prezentacji całe-

go szeregu motywowanych przez ideologie układów znaczeń, które nie zawsze 

wchodzą z sobą w bezpośredni konfl ikt, jak w Mniejszym złu, choć nieodmien-

nie wykluczają się nawzajem, ale i uzupełniają. Satyryczna prezentacja relacji 

pomiędzy rozmaitymi, zapożyczonymi z licznych tradycji smokobójcami – jest 
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tu i świątobliwy rycerz, i wprowadzająca kontekst germańsko-tolkienowski 

grupa krasnoludów, i trzech baśniowych braci, rozpisanych wszakże według 

kanonów fantasy barbarzyńskiej – to przede wszystkim studium wzajemnego, 

rodzącego pogardę niezrozumienia. Trzej rębacze jawnie kpią ze świętoszko-

watego fanatyka, krasnoludy obawiają się dyskryminacji, kanclerz zlecającego 

polowanie króla sprowadza wszystkich do roli narzędzi realizujących monar-

szą wolę, rycerz natomiast odgradza się od grzesznego pospólstwa murem 

znajdującego oparcie w religii poczucia wyższości.

Wiedźmin, jako jedyny w kompanii niezainteresowany smokobiciem, lecz 

swoją dawną kochanką, obserwuje zatem zdecydowaną rywalizację dyskur-

sów, wcielonych w kolejnych uczestników wyprawy i nadających zgoła inne 

znaczenie tej samej sekwencji wydarzeń. Tym samym wyprawa na smoka staje 

się bądź świętym przedsięwzięciem, realizowanym dla ochrony niewinnych 

przed plugawym gadem, bądź okazją do niełatwego wprawdzie, ale ogrom-

nego zarobku. Rezultat może mieć walor polityczny, gwarantując nieletniemu 

królowi rękę władczyni sąsiedniego państwa, ekonomiczny (gdy smocze klej-

noty zostaną sprzedane, załamie się rynek drogich kamieni) lub ekologiczny, 

przynosząc śmierć przedstawiciela zagrożonego gatunku. Ideologie kłębią się 

i wypierają, a od ich siły perswazji zależy aktualna koniunktura: gdy trzon 

grupy stanowią cyniczni rębacze i równie pozbawione złudzeń krasnoludy, 

wszyscy poddają się dyskursowi oceniającemu walkę ze smokiem w kategorii 

fi nansowych zysków i strat. Kiedy jednak smok rzuca łowcom wyzwanie, prze-

wagę natychmiast zyskuje dyskurs błędnego rycerza, który potrafi  bez wahania 

opisać tę sytuację w sposób zrozumiały, rozbroić smoczą pułapkę, stosując do 

niej formułę rycerskiej walki na kopie. Narracja dominująca rodzi jednak opór 

porządków tłumionych: porażka rycerza daje obserwującym pojedynek złośli-

wą satysfakcję, a nagły triumf reprezentowanego przez szewca-truciciela dys-

kursu chłopskiego, nadającego fabule o walce z gadem wymiar prymitywnego 

rewanżyzmu, skutkuje częściowym przejściem kompanii na stronę potwora. 

Kalejdoskopu zwalczających się sposobów nadawania sensu łańcuchom wy-

padków dopełnia groteskowy fi nał, gdy do głosu dopuszczony zostaje smok, 

zamieniający bieguny znanej opowieści i prezentujący swój rodzaj w roli ofi ar 

ludzi, żądnych skarbów i zemsty za pożarte owce.

W ten sposób obnażona zostaje fundamentalna nieadekwatność wszyst-

kich porządków narracyjnych, z których żaden nie nadawał smokowi statusu 

równego człowiekowi, a w interpretacyjnej perspektywie znów zaczyna maja-

czyć znana z poprzednich tekstów konkluzja o arbitralności pojęcia „potwór”. 

Zrehabilitowany zostaje przy tym indywidualistyczny humanitaryzm wiedź-

mina, który wymyka się niewoli dyskursów i unika krzywdzących, fragmen-

tarycznych ocen rzeczywistości, ponieważ każdą sytuację traktuje jednostko-

wo. Ponadto lokuje się instynktownie na zewnątrz społeczności, nie podziela 
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zatem środowiskowych idiosynkrazji, które uniemożliwiają porozumienie wo-

jownikom i czarodziejom. Ekologiczny fi nał przynosi triumf wiedźmińskiego 

kodeksu i wydaje się całkowicie optymistyczny, gdy niegodziwcy zostają poka-

rani, a dobro i piękno, reprezentowane przez złotego smoka, ocalone.

Kontrapunkt stanowi jednak wcześniejszy nieco odjazd nastoletniego króla 

Niedamira, organizatora polowania – fi nałowa potyczka z taboryckim chłop-

stwem rozwiązuje bowiem wyłącznie sytuację fabularną i to fi nalna mowa 

monarchy wydaje się rozstrzygać konfl ikt ideologiczny. Niedamir jest po-

stacią milczącą i nieobecną: jego wolę komunikuje kanclerz-politykier, sam 

król ukrywa się w cieniu namiotu przed ciekawskim okiem czytelnika. Nie 

jest jednak postacią marginalną – stanowi zwornik wyprawy, jego obecność 

pozwala stłumić konfl ikt dyskursów, a zniknięcie prowadzi do ich brutalnego 

wybuchu. Małoletniość władcy ma znaczenie dla interpretacji: oto mamy do 

czynienia z człowiekiem nieukształtowanym, wypracowującym światopogląd, 

a jednocześnie umiejscowionym w oku cyklonu narracji. Jako zdystansowany 

obserwator przypomina nieco wiedźmina, w przeciwieństwie jednak do Ge-

ralta nie posiada osobistego kodeksu, który mógłby przeciwstawić rozszalałym 

ideologiom – skazany jest na wybór pomiędzy zgłaszanymi przez jego otocze-

nie propozycjami. Rezultatem bezustannego podważania kolejnych systemów 

aksjologicznych przez zantagonizowane z nimi zespoły symboliczne okazu-

je się nie tyle wybór najbardziej przekonującej propozycji lub uznanie ich za 

równoprawne, ile zdecydowana kontestacja. Niedamir porzuca polowanie na 

smoka nagle i bez zapowiedzi, dezawuując jednocześnie sens całego przedsię-

wzięcia. Krótki monolog, w którym podsumowuje wyprawę, jest świadectwem 

całkowitego cynizmu młodego króla, a ironiczne podziękowanie dla nauczy-

cieli takiej postawy przenosi winę za pozbawienie władcy szansy obrania syste-

mu etycznego na skłóconych smokobójców. Odarte z wymiaru symbolicznego 

łowy pozbawione zostają znaczenia – pierwotny zamiar króla, wpisujący ko-

nieczność pokonania smoka w porządek profetyczno-baśniowy (kto przynie-

sie łeb gada, pojmie za żonę księżniczkę), prowadzący do pokojowej unii kra-

jów, okazuje się niewart wysiłku, skoro Niedamir może podporządkować sobie 

sąsiednie królestwo siłą, ewentualną opozycję wymordować, a małżonkę za-

płodnić i porzucić. Eksponowanie nieadekwatności kolejnych symbolicznych 

opisów narusza bowiem największą z ideologicznych iluzji, którą jest umowa 

społeczna. Pozbawiona znaczenia symbolicznego władza Niedamira staje się 

po prostu prawem silniejszego – król, którego w ryzach trzyma kodeks postę-

powania, przeobraża się na oczach czytelnika w bezwzględnego tyrana. Wolny 

rynek idei objawia swoje złowrogie oblicze: nadanie równoprawnej wartości 

każdej odmianie dyskursu jednocześnie eksponuje fałszywość wszystkich 

i prowadzi do ich uchylenia, a tym samym destrukcji fundamentu, na któ-

rym można wznieść gmach moralności. Konsekwencje postmodernistycznej 
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zabawy, prowadzonej w tonie żartobliwym, mogą być zatem nieoczekiwanie 

poważne – nie bez kozery Geralt żegna odjeżdżającego monarchę słowami: 

„nie chciałbym być jego poddanym”19.

A.4

Debiutanckie opowiadanie Sapkowskiego Wiedźmin wykorzystuje estetykę 

i konwencje gatunkowe fantasy na równi z wątkami baśni oraz westernu. Re-

zultatem takiej konfi guracji intertekstualnych przestrzeni jest nie tylko wza-

jemna dekonstrukcja elementów trzech skonfrontowanych gatunków, rzecz 

bowiem okazuje się nie bez znaczenia również dla modelu prozy fantasy, który 

autor konstruuje. O ile bowiem korzystanie z topiki baśniowej nie jest w fan-

tasy niczym niezwykłym, a western posiada istotne związki choćby z prozą 

Howarda20, charakterystyczne dla Sapkowskiego wydaje się wykorzystanie 

tych gatunków nie tylko na poziomie fabuły, lecz także jako podstawy kreacji 

czasoprzestrzeni. Innymi słowy, autor odrzuca drogę twórczą charakterystycz-

ną dla światowego nurtu powieści magii i miecza, wymagającą w pierwszym 

rzędzie stworzenia literac kiego modelu świata, skonstruowanego wprawdzie 

z nawiązań, lecz kompletnego i spójnego. Czasoprzestrzeń opowiadania Sap-

kowskiego jest tymczasem wyraźnie ograniczona do miasta Wyzima, a w jego 

obrębie do gospody, siedziby władz miejskich, zamku królewskiego oraz ruin 

dawniejszej siedziby monarchy, będących obecnie gniazdem strzygi. Jest to 

kreacja westernowa: prezentuje odizolowane ognisko cywilizacji w bliżej nie-

sprecyzowanej przestrzeni nieprzyjaznej człowiekowi dziczy. Owszem, wiedź-

min bierze udział w debacie o zmaganiach z ościennym królestwem, pozostaje 

ono jednak konsekwentnie poza obrębem przedstawianej czasoprzestrzeni, 

jest wyłącznie elementem mowy postaci: stanowi zagrożenie dalekie, widmo-

we i niespecyfi czne, w opozycji do lokalnych, wyzimskich problemów. Novi-

grad leży daleko, za symboliczną granicą cywilizacyjnego kręgu miasta.

Czasoprzestrzeń nosi jednak również wyraźny rys baśniowy – Sapkowski 

dostrzega podobieństwa między narracją rodem z Dzikiego Zachodu i bajecz-

ną – unika bowiem określania realiów, wykorzystując toposy uniwersalne. Za-

równo miasto, jak i jego władcy nie posiadają żadnych cech specyfi cznych, jeśli 

pominąć szczególną urodę króla Foltesta, konieczną do zachowania koheren-

cji jego osobistej historii i zgodną z bajkowym kanonem chętnie obdarzającym 

królewskich potomków przyjemną powierzchownością. Narracja nie przynosi 

19 A. Sapkowski, Granica możliwości [w:] idem, Miecz przeznaczenia, Warszawa 1999, s. 70.
20 Oczywiście, nie wyłącznie: dość wspomnieć cykl Stephena Kinga Mroczna Wieża, 

wykorzystujący estetykę opowieści z Dzikiego Zachodu jako wehikuł dla fabuły fantasy.
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żadnych informacji na temat specyfi ki lokalnego obyczaju, nie podsuwa in-

formacji o niepowtarzalnych właściwościach Wyzimy ani o jej historii. Jedyna 

przeszłość, którą wiedźmin odkrywa, jest osobistą przeszłością władcy, a hi-

storia ani nie sięga poza kazirodczy romans monarchy, ani nie obejmuje całe-

go miasta, które cierpi wprawdzie na skutek królewskich przewin, jest jednak 

ofi arą bierną, niezaangażowaną bezpośrednio w grzeszny trójkąt miłosny, któ-

rego rezultatem są narodziny strzygi. Akcja opowiadania rozgrywa się zatem 

w przestrzeni skonstruowanej wedle reguł mimetycznych, lecz pretekstowej, 

niespecyfi cznej, gdzie bohaterowie określeni są przez swoje fabularne role. Te, 

rzecz jasna, zostały wyczerpane, czego dowodzi katalog niedoszłych strzy-

gobójców – Wiedźmin jest zatem baśnią, która wykracza poza obszar swoich 

fabularnych alternatyw, poszukując nowego rozwiązania poza tradycyjnym 

schematem.

Wyzima jest więc ukształtowana wyraźnie na przekór konwencji fantasy, 

która przywiązuje wiele uwagi do swoistych właściwości fi kcyjnego świata, 

dbając o różnorodność obyczaju, architektury, kultury czy języka kolejnych 

jego elementów. Cel ten osiąga, eksponując cywilizacyjne różnice, których je-

dynym w tekście Sapkowskiego objawem jest cudzoziemski akcent wiedźmi-

na, stanowi on jednak nie tyle element przemyślanej konstrukcji, którą można 

by wyłożyć językiem eseistycznym w teście przypominającym Erę Hyboryjską 

Howarda, ile atrybut obcości Geralta, podkreś lający jego pozycję na zewnątrz 

fabularnych napięć. Rezygnując z przygotowania modelu czasoprzestrze-

ni, poprzedzającego i niezależnego niejako od doraźnej fabuły opowiadania, 

wchodzi Sapkowski w polemikę z konwencją prozy miecza i czarów w dwóch 

punktach. Po pierwsze, ciężar fabularny przeniesiony zostaje z prezentacji fi k-

cyjnych realiów na działanie bohaterów. Po wtóre, uchyleniu ulega koncepcja 

nierozerwalnych związków pomiędzy wydarzeniami zaprezentowanymi w ob-

rębie narracji a szerokim planem historycznym, którego zmyślonemu światu 

po prostu brak.

Tak zarysowana czasoprzestrzeń potrafi  udźwignąć kilka jeszcze fabuł, 

które łączy wyłącznie postać wiedźmina, operującego na kolejnych dworach 

– królewskich czy zamieszkanych przez Bestię i jego piękną kochanicę – po-

zostających w relacjach w najlepszym razie pretekstowych. Konsekwentne sto-

sowanie poetyki mimetycznej stawia jednak problem poszerzenia pierwotnej 

koncepcji, po pierwsze upominając się o specyfi kę postaci, nawet jeśli nie kul-

turową, to przynajmniej psychologiczną. Foltest z Wiedźmina jest po prostu 

baśniowym Pięknym Księciem, skonfrontowanym z koniecznością polityczną, 

ale następni władcy muszą posiadać unikatowe właściwości, odróżniające ich 

od ojca wyzimskiej strzygi. Fabuła opowiadania Kwestia ceny, konfrontują-

cego baśń o potworze, wymuszającym na nieświadomym królu rękę niena-

rodzonej jeszcze królewny, z konwencją współczesnej powieści historycznej, 
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eksponującej relacje polityczno-feudalne, wymaga wprowadzenia różnic kul-

turowych. Skoro bowiem przyrzeczona Jeżowi księżniczka jest przede wszyst-

kim elementem dynastycznej gry – co rodzi opór jej opiekunki wobec realiza-

cji pochopnej obietnicy danej potworowi – przy negocjacyjnym stole zasiąść 

muszą przedstawiciele różnych dworów. By zachować ich specyfi kę, narracja 

ucieka się do sprawdzonej metody powieści magii i miecza, konfrontując kul-

turę utworzoną z obiegowych opinii o średniowieczu, analogiczną do wyzim-

skiej, z poselstwem, nawiązującym do tradycji nordyckiej. 

Czasoprzestrzeń powiększa się tedy, a świat przestaje ograniczać do ele-

mentów bezpośrednio sprzężonych z fabułą utworu. Kolejne teksty, wykorzy-

stujące elementy wprowadzone w poprzedzających je opowiadaniach – a więc 

rezygnujące z zasady całkowitej autonomii Geraltowych przygód – prowadzą 

do ukonstytuowania zmyślonego świata przypominającego analogiczne two-

ry światowej fantasy: powracając w znane miejsca i spotykając znanych bo-

haterów, wiedźmin dowodzi, że przestrzeń jest skończona. Pojawiające się 

w opowiadaniu Granica możliwości wojowniczki, które nie znają powszech-

nie używanego języka i zaskakują egzotyką obyczajów, sugerują, iż zmyślony 

świat podlega podziałowi wedle grup kulturowych, które wyróżnia wspólnota 

mowy. W ten sposób czasoprzestrzeń baśniowa przeobraża się w konwencjo-

nalny świat fantasy, funkcjonujący wedle gatunkowych prawideł. Opowiada-

nie Coś więcej wprowadza nawet zwyczajne dla gatunku zagrożenie, prezen-

tując narrację o czternastu magach poległych w walce z imperium zła. Choć 

oddali życie, „zmogli czarodzieje Czarnych, złamali Potęgę, co ich wiodła”21.

W ten sposób rozrastający się wymiar przestrzenny zostaje wzbogacony 

o stosownie szeroką perspektywę czasową, wykraczającą poza tło konieczne do 

stworzenia fabularnego napięcia. Relacjonowana w Mniejszym złu rzeź zmu-

towanych księżniczek pozostaje w przeszłości zamkniętej, jej jedynym współ-

czesnym skutkiem jest konfl ikt Renfri i Stregobora – rzecz, choć zakrojona 

szeroko, daje się więc sprowadzić do poziomu osobistych dziejów rozbójnicz-

ki. Narracja o najeździe Nilfgaardu, rekonstruowana z opowieści ocalonego 

przez Geralta kupca oraz relacji trubadura Jaskra, ma inny zgoła charakter: jej 

oddziaływanie nie ogranicza się do uczestników walk i obejmuje szereg zwią-

zanych wyłącznie osobą wiedźmina, wprowadzonych w poprzednich opowia-

daniach wątków. Sam Geralt nie bierze w wojnie udziału, zachowując status 

outsidera, szereg wizji, retrospekcji oraz relacji pozwala jednak zapewnić 

wspólny, historyczny mianownik dla powracających w wielu opowiadaniach 

wątków: wiedźmin lęka się, że wśród czternastu poległych czarodziejów (iden-

tyfi kowanych skądinąd wedle relacji, która go z nimi łączyła) znajduje się jego 

ukochana. Jednocześnie dowiaduje się o upadku Cintry, ojczyzny królewny 

21 A. Sapkowski, Coś więcej [w:] idem, Miecz przeznaczenia, op. cit., s. 346.
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wydanej za Jeża, oraz córki tejże pary, którą wedle tego samego ironicznego 

Prawa Niespodzianki, leżącego u podstaw związku królewny i zaklętego ryce-

rza, przyobiecano wiedźminowi. Relacja ta zachowuje kanony poetyki powie-

ści historycznej: traktuje o nawale wroga, męstwie obrońców i samobójczej, 

romantycznej śmierci wojowniczej królowej, podczas gdy opowieść o czterna-

stu magach wykorzystuje kanony powieści fantasy w partiach poświęconych 

poskromieniu niesprecyzowanej metafi zycznej potęgi, stojącej za najazdem 

Czarnych. Pomimo tej dwoistości narracja wprowadza jednak niewątpliwą 

perspektywę historyczną, zapewniając wspólną fabułę dla rozłącznych do tej 

pory bohaterów opowiadań i inicjując pierwszą poważną zmianę w statycznej 

dotąd czasoprzestrzeni.

Zastosowanie szerokiej perspektywy przestrzennej i czasowej, związanej ze 

stworzeniem fantastycznego świata, prowadzi natychmiast do jej problematy-

zacji, analogicznej do konfrontowanych sposobów nadawania znaczenia sek-

wencjom wydarzeń. Przestrzeń opowiadań okazuje się znacząca w tym sensie, 

że posiada znak własności. Ta wyrazista różnica pomiędzy koncepcją Sapkow-

skiego i Tolkiena nadaje inny walor rozgrywanym w twórczości tego pierw-

szego antagonizmom: zmagania polityczne, inwazje oraz konfl ikty między ra-

sami związane są z prawem do posiadania przestrzeni, a nie ograniczeniami 

wolności. Sauron zagraża mieszkańcom Śródziemia, grozi im bowiem znie-

woleniem, jego literaccy potomkowie zaludniający karty kolejnych powieści 

magii i miecza niekiedy żądzę władzy nad ludźmi zamieniają na pragnienie ich 

unicestwienia. Sapkowski problematykę tę odrzuca, proponując w jej miejsce 

konfl ikt o prawo do nazywania przestrzeni własną i możliwość dowolnego jej 

kształtowania. Taki właśnie charakter ma wojna ludzi z driadami z lasu Broki-

lon oraz konfl ikt między rasą ludzką oraz elfi ą, wprowadzony w opowiadaniu 

Kraniec świata – w obydwu przypadkach zaborcza, żądna przeobrażeń kultura 

dokonuje inwazji na siedliska starszej i żyjącej w zgodzie z naturą cywilizacji 

nie po to zgoła, by podporządkować sobie jej przedstawicieli, lecz by odebrać 

im ziemię. Podobna dynamika napędza zresztą konfl ikty między ludzkimi 

państwami – już w Wiedźminie sardoniczny grododzierżca wprowadza roz-

różnienie między konfl iktem ze strzygą, chaotycznym i niepojętym, a zma-

ganiami z sąsiednim królestwem: „pobiliśmy się z Vizimirem z Novigradu, 

ale z porządnych, zrozumiałych powodów, poszło nam o przesuwanie słupów 

granicznych”22. Konfl ikt o przestrzeń poprzedza zatem faktyczne jej zarysowa-

nie, a powołanie do życia spójnego zmyślonego świata zaostrza tylko tę prob-

lematykę, wzbogacając ją o wymiar międzykulturowy – cywilizacyjny rozwój 

odbywa się dzięki zawłaszczaniu obszarów przynależnych innym kulturom.

22 A. Sapkowski, Wiedźmin [w:] idem, Ostatnie życzenie, Warszawa 1999, s. 14.
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Opowiadanie Miecz przeznaczenia, ostro rysujące powyższy konfl ikt i nada-

jące mu wyraźny rys starcia cywilizacji, wprowadza również drugą, konieczną 

wobec rozrastającej się czasoprzestrzeni problematykę: perspektywę historio-

zofi czną. Opowiadania eksponujące przede wszystkim konfl ikt konstrukcji 

narracyjnych, wyprowadzanych z interpretacji wydarzeń, powstrzymują się 

w tym względzie od konkluzji: wiedźmin, jako przybysz z zewnątrz, dostrzega 

fałsz każdej koncepcji, próbującej formułować wnioski o naturze historyczne-

go procesu, jak to ma miejsce w tekście Mniejsze zło. Reintrodukcja elementów 

fabuł pierwotnie zamkniętych, w szczególności dziecka królewny Pavetty i Jeża 

z Erlenwaldu, uchylają jednak Geraltową niezależność, a ekspozycja wypad-

ków dziejowych, niezależnych od interpretujących je bohaterów, wymaga sfor-

mułowania praw rządzących dynamiką historii. Miecz przeznaczenia – podob-

nie jak Coś więcej – wydaje się uchylać od rozstrzygnięcia, choć rysuje dwie 

dopuszczalne perspektywy. Pierwsza wiąże się ściśle z problemem przestrzeni: 

historia toczy się, ponieważ ziemia jest zawłaszczana i podlega przeobraże-

niom, co jest procesem o tyle koniecznym, że wymuszonym przez przyrost na-

turalny dominującej rasy. Koncepcja jest zatem ewolucyjna i cokolwiek zbież-

na z historiozofi ą Howarda: oto silniejszy oraz liczebniejszy gatunek wypiera 

rasę słabszą. Ideologie zwaśnionych stron próbują wprawdzie stawiać opór tej 

ponurej wizji, sprowadzają się jednak do usprawiedliwiania agresji: ludzka wi-

zja cywilizacyjnego postępu skonfrontowana z tradycjonalizmem driad daje 

się zredukować do opozycji zysku i straty. Ideologia postępu jest wynikiem 

chęci uzyskania nowej przestrzeni, a wartość tradycji wynika z pragnienia za-

chowania dawnego stanu posiadania. W gruncie więc rzeczy siłą napędzającą 

historię okazuje się pragnienie życiowej przestrzeni. Tak rozumianą historię 

Geralt obserwuje, lecz w niej nie uczestniczy.

Jednocześnie zarysowuje się drugi wątek, stojący w opozycji do pierwsze-

go i proponujący w miejsce koncepcji ekonomiczno-biologicznej wyjaśnienie 

metafi zyczne. Przybywający do lasu z poselstwem Geralt przypadkowo trafi a 

na trop dziewczynki, która okazuje się córką skojarzonego przed laty przez 

wiedźmina małżeństwa księżniczki i zaklętego potwora, przyobiecanego bo-

haterowi Prawem Niespodzianki23. Spotkanie wiedźmina i Ciri wydaje się 

całkowicie przygodne, choć pogromca potworów zjawia się w samą porę, by 

wybawić dziecko od niechybnej śmierci, staje się jednak okazją do rozważenia 

problematyki przypadku oraz konieczności. Geralt trwa w uporczywym prze-

konaniu, że świat nie podlega uporządkowaniu – pogląd ten wspierają zresz-

tą obserwacje czytelnika wywiedzione z lektury wcześniejszych opowiadań. 

A zatem narracja dotycząca przeznaczenia, którą proponuje wiedźminowi 

23 Wyprowadzoną z baśni o Jeżu zasadą oddawania dobroczyńcy tego, co się samemu 

posiada, nie wiedząc o tym.
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przywódczyni brokilońskich driad, jest tylko jednym z mechanizmów dys-

kursywnych podległych ideologicznym interesom. Tym razem jednak zamysł 

demaskatorski zostaje zakłócony: potężna magia – czy też chemia, opowia-

danie nie rozstrzyga bowiem, czy cudowna substancja ma właściwości przy-

rodzone, czy też czarodziejskie – zawodzi, gdyż opiera się jej przeznaczenie 

Ciri. Ponadto wiedźmina dręczy szereg proroczych wizji, zdradzających jego 

własną rolę w dziejowym planie. Tekst nie podważa możliwości wyboru i nie 

poddaje Geralta całkowitej władzy predestynacji: bohater odwraca się od swo-

jej roli opiekuna Ciri, pozwalając dziewczynce wrócić do rodzinnego zamku. 

Otrzymuje jednak ostrzeżenie: „Nie igraj [z przeznaczeniem – przyp. T.Z.M.], 

Geralt. Skorzystaj z szansy, jaka się nadarza. Zrób z tego, co wiąże cię z Ciri, 

normalną, zdrową więź dziecka i opiekuna. Bo jeśli nie... Wtedy ta więź może 

objawić się inaczej. Straszniej. W sposób negatywny i destrukcyjny”24.

Zamykający cykl opowiadań tekst Coś więcej utwierdza w przekonaniu 

o nieuchronności przeznaczenia, choć specyfi cznie rozumianego. Z jednej 

strony rzecz wydaje się sugerować, że przed niektórymi osobami stoi jakieś 

dziejowe zadanie. Z drugiej sprowadza predestynację do problematyki relacji 

międzyludzkich: zadania ludzi połączonych przeznaczeniem odnoszą się do 

drugiej ze związanych węzłem losu osób. By uchylić ewentualne wątpliwości, 

narracja prezentuje trzy tego rodzaju związki, pozwalając wyodrębnić z chaosu 

zdarzeń czytelny wzór konieczności. Oto bowiem ranny Geralt przypomina 

sobie przypadkowe spotkanie z ukochaną: choć nieplanowane, rozgrywa się 

w okolicznościach ułatwiających powtórne nawiązanie naruszonego niedaw-

no związku, dowodząc, iż romans wiedźmina i czarodziejki jest relacją cał-

kowicie nieuchronną. Majaczącego zabójcę potworów wyrywa tymczasem 

z objęć śmieci spotkana przypadkowo uzdrowicielka – okazuje się ona matką 

Geralta, a jej obecność nie tylko umożliwia bohaterowi powrót do zdrowia, ale 

i unieważnia kolejną, jak się okazuje fałszywą, narrację. Wiedźmin odzysku-

je tożsamość rodową, odebraną mu przez zakon pogromców bestii, do któ-

rego trafi ł jako dziecko – teraz włączony zostaje w struktury zwykłych relacji 

rodzinnych. Dzięki temu traci status odszczepieńca, to natomiast okazuje się 

zabiegiem koniecznym, by mógł samemu zostać opiekunem. Trzeci, fi nalny 

zbieg okoliczności jest bowiem konieczną konsekwencją zarówno dwóch po-

przednich (które przeobrażają Geralta w kochanka oraz syna), jak i fabular-

nej ramy opowiadania – okazuje się zatem, że żona kupca, którego wiedźmin 

ochraniał, przygarnęła ocaloną z pogromu Cintry księżniczkę Ciri. Perspek-

tywa przeznaczenia dopełnia się: tym razem wiedźmin nie może się wyłgać 

i odesłać dziewczynki do domu, gdyż ten zniszczyły wojska Nilfgaardu. Po-

nadto funkcje syna i kochanka stają się preludium do roli ojca: rozpoznawszy 

24 A. Sapkowski, Miecz przeznaczenia [w:] idem, Miecz przeznaczenia, op. cit., s. 304.
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czytelny wzór w pozornej przygodności świata, Geralt przyznaje, że jego prze-

znaczeniem jest roztoczyć opiekę nad osieroconą królewną.

Wprowadzenie problematyki historycznej wymusza na cyklu odstąpienie 

od pierwotnej zasady nieadekwatności każdej próby uchwycenia chaotycznej 

natury wydarzeń, oferując dwie koncepcje rozumienia dziejowej konieczno-

ści. Do przyjęcia jest teza ekonomiczno-ewolucyjna, która zasadą świata czyni 

zazdrość o przestrzeń – wynika z niej faktyczne, niezreinterpretowane w du-

chu ideologicznym podłoże wszystkich międzykulturowych konfl iktów. Losy 

jednostek są też zdeterminowane przez przeznaczenie, łączące ludzi w konfi -

guracje o określonych właściwościach oraz zadaniach. Analizowana w pierw-

szej perspektywie inwazja Nilfgaardu, na trwałe naruszająca jednorodność 

i statyczność świata, jest zatem wynikiem potrzeby życiowej przestrzeni, rea-

lizowanej podczas próby zagarnięcia ziem Cintry. Jednocześnie jednak znisz-

czenie królestwa jest konieczne, by zmusić opornego wiedźmina do przyjęcia 

historycznej roli opiekuna Ciri, a więc nawała Czarnych to tylko narzędzie, 

za pomocą którego przeznaczenie egzekwuje swoje wyroki. Dialektyka ta nie 

znajduje żadnego rozstrzygnięcia – będzie stanowić siłę napędową pięcio-

tomowego cyklu powieściowego, przyjmującego za punkt wyjścia przeobra-

żającą się relację między Geraltem a jego podopieczną. Zachowanie choćby 

i chwiejnej równowagi pomiędzy dwiema koncepcjami historiozofi cznymi – 

z których pierwsza wydaje się korespondować z wizją Howarda i dynamiką 

świata Conana, druga natomiast niewątpliwie nawiązuje do tradycji epigonów 

Tolkiena, chętnie posługujących się kategorią przeznaczenia – podkreś la nie-

zgodę Sapkowskiego na gatunkowe schematy oraz ambiwalentny stosunek do 

dziedzictwa obydwu nurtów powieści miecza i czarów. 

A.5

Przyjęta w opowiadaniach formuła konfrontacji fabuły baśni z konwencją 

magii i miecza, podprawioną tu i ówdzie strukturami innych gatunków po-

pularnych, nie zapewnia wehikułu fabularnego dla pięciotomowej powieści. 

Finalne opowiadania cyklu zapowiadają już stosowną modyfi kację oraz ko-

nieczność konfrontacji z tradycją, której dotychczas Sapkowski unikał. Kon-

struując wielotomowy cykl musiał jednak zająć stanowisko wobec głównego 

nurtu fantasy, a tym samym ustosunkować się wobec postulatów zgłoszonych 

językiem eseistycznym w Pirogu. Podstawową trudnością dla powieści wydaje 

się zatem konieczność jednoczesnej aplikacji tezy o prymarności wątków artu-

riańskich oraz wprowadzenia takiej tradycji literac kiej, która zrównoważyłaby 

brak odpowiednika romansu rycerskiego w polskiej tradycji. Innymi słowy, 
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wywikłania się z zarysowanej w programowym eseju aporii, wedle której szla-

chetne oznacza obce, swojskie natomiast tożsame jest ze śmiesznym.

Rozpoznawszy fundamentalną tożsamość poszukiwań, stanowiących treść 

rycerskiej przygody, oraz wyprawy, będącej osią fabuły prototypowej powie-

ści magii i miecza, Sapkowski poddaje obydwie reinterpretacji w duchu ezo-

teryczno-feministycznym: zrąb fabuły sagi tworzy konstatacja, że „Graal to 

kobieta”25, represjonowana przez schrystianizowaną wersję legendy żeńskość, 

symbolizowana przez Gravesowską Białą Boginię. Konkluzja Mgieł Avalonu 

zostaje jednak potraktowana całkowicie użytkowo, pozwalając uczynić przed-

miotem poszukiwania Ciri, cintryjską księżniczkę i wychowanicę wiedźmina 

Geralta, która zgodnie z ezoteryczną wersją legendy Graala okazuje się na-

czyniem świętej krwi, ostatnim potomkiem rodu, którego przeznaczeniem 

jest zmieniać oblicze świata. Czyni ją to przedmiotem pożądania, obiektem 

chronionym początkowo przez zakon wybrańców – dzięki temu nawiązaniu 

wiedźmini z zawodowych pogromców potworów stają się odpowiednikiem 

bractwa z góry Monsalvat – potem poszukiwanym przez rozmaite strony hi-

storycznego konfl iktu. W tym punkcie porzuca jednak Sapkowski zgodność 

z literą arturiańskiego pierwowzoru, w pogoń za dziewczynką ruszają bowiem 

antagoniści, a nie przedstawiciele tego samego bractwa. I choć staje się ona 

przyczyną rozproszenia jedności czarodziejów, parający się magią stanowią 

tylko jedną z grup zainteresowanych pochwyceniem księżniczki.

Mimo tak sformułowanej problematyki, etos romansowych poszukiwań zo-

staje przez fabułę Sapkowskiego nie tylko przeformułowany, ale i zakwestiono-

wany. Po pierwsze, wyprawa zostaje prawie całkowicie pozbawiona perspekty-

wy metafi zycznej: nawet pełna przeszkód i wyrzeczeń podróż Geralta, okupiona 

śmiercią całej zgromadzonej po drodze drużyny, jest nie tyle odpowiednikiem 

dążenia do duchowej doskonałości, jak mogłoby sugerować włączenie wątku 

katarsko-magdaleńskiego26, ile przygotowaniem do roli odpowiedzialnego 

rodzica. Pierwiastka duchowego nie symbolizuje również Ciri, w fi nale bru-

talnie obnażająca niedorzeczność i dziecinną wręcz naiwność przekonań oraz 

ideałów Galahada, rycerza Okrągłego Stołu wprowadzonego do powieści cał-

kowicie literalnie. Demistyfi kacyjny charakter mają wreszcie rozliczne aluzje 

do poetyki i topiki romansu rycerskiego: księstwo Toussaint, kraina rządzona 

w myśl romansowych prawideł, okazuje się wymyślną pułapką, gdzie dworskie 

romanse i rycerskie przygody powstrzymują Geralta od poszukiwań, usuwają 

mu z oczu zasadniczy powód wyprawy. Wersja średniowieczna zostaje zatem 

25 A. Sapkowski, Świat króla Artura [w:] idem, Świat króla Artura. Maladie, Warszawa 2001, 

s. 182.
26 Interpretacja wiążąca Graala, naczynie krwi Chrystusa, z jego potomkiem wiedzie rzecz 

jasna do książki Michaela Baigenta, Richarda Leigh i Henry’ego Lincolna Święty Graal, święta 

krew oraz jej licznych naśladownictw i kontynuacji.
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zidentyfi kowana jako nieautentyczna, efektowna wprawdzie, ale pusta i przy-

najmniej częściowo motywowana za pomocą spisku, zawiązanego, by odebrać 

opowieści jej pierwotne znaczenie. Bohaterowie mogą ruszyć w drogę dopie-

ro, kiedy odkryją, że Toussaint to tylko gra pozorów, że pod chrześcijańskim 

świętem Wszystkich Świętych, od którego pochodzi przecież nazwa księstwa, 

kryje się celtyckie Samhain, zawłaszczone przez żądnych władzy konspira-

torów, usiłujących zmonopolizować uniwersalne znaczenie Graala poprzez 

zmianę sensu poszukiwań. Konstatacja ta, ideologicznie spójna z przyjętą in-

terpretacją legendy arturiańskiej, w przeobrażeniu celtyckiego mitu w chrześ-

cijańską opowieść dopatrującą się złowrogiej ingerencji ludożerczego kleru27, 

uniemożliwia uzgodnienie konstrukcji fabularnych sagi z konwencją romansu 

poszukiwań, podważając przynajmniej częściowo główny wątek prototypowej 

powieści miecza i czarów.

Rozdzielenie romansu rycerskiego i historii Graala odbywa się zatem 

w duchu pozornie prowadzącym w stronę bardziej archaicznych jej realizacji: 

Sapkowski zdaje się przemierzać na wspak szlak, który wskazują Jessie We-

ston czy Roger Sherman Loomis, w gruncie rzeczy jednak oznacza wprowa-

dzenie interpretacji współczesnej. Wybór jest bowiem ideologiczny i oznacza 

przemieszczenie z obszaru opisanego za pomocą średniowiecznej powieści 

dworskiej na tereny spekulacji wyrażonej w powieści i eseistyce współczesnej. 

Wszak, jak wskazują przywołani badacze, materiał tekstowy potwierdzający 

archaiczność opowieści o poszukiwaniu Graala jest stosunkowo wątły i trudno 

znaleźć w nim wskazówki prowadzące w stronę interpretacji matriarchalnej28. 

Stad konsekwencją zdezawuowania wersji romansowej wydaje się wprowadze-

nie szeregu tematów związanych z ruchem ideologicznym szczególnie zaanga-

żowanym w reinterpretacje tradycji arturiańskiej: wśród propozycji ideowych 

jest więc miejsce dla opcji ekologicznej, wskazującej na fundamentalną nie-

zdolność kultury człowieka Zachodu do funkcjonowania w jedności z natu-

rą, feministycznej, nadającej siłę sprawczą Loży Czarodziejek i konfrontującej 

ją ze zmaskulinizowaną, zazdrosną formacją kapłańską, czy mniejszościowej, 

eksponującej problem dyskryminacji ras nieludzkich, zmuszonych do wyboru 

między asymilacją i eksterminacją.

Podobnie jednak jak w wypadku koncepcji Graala-kobiety, dyskursy te słu-

żą przede wszystkim jako motor fabuły, a narracja unika zarówno jednoznacz-

nego akcesu pod ich sztandary, jak i poważniejszej ich problematyzacji. Sap-

kowski nie jest ideologiem, lecz kuglarzem: ekspozycja tego rodzaju koncepcji 

służy raczej uwspółcześnieniu czy uwiarygodnieniu fi kcyjnego świata poprzez 

wprowadzenie autentycznych problemów końca XX wieku. Paradoksalnie 

27 Sapkowski pozostaje zatem wierny deklaracjom wyłożonym w Pirogu.
28 Zob. R.S. Loomis, Graal. Od celtyckiego mitu do chrześcijańskiego symbolu, op. cit.
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wiarygodność tę uzyskuje saga kosztem spójności, część bowiem z prezento-

wanych poglądów jest jawnie wobec estetyki świata anachroniczna, nadto wy-

rażona niezgodnym z poetyką gatunku językiem, nasyconym charakterystycz-

nym dla danego dyskursu słownictwem. Tekst nie dba, przynajmniej pozornie, 

o wyeksponowanie fundamentalnej spójności świata: hobbici nie mogą odkryć 

tu z zaskoczeniem podobieństw między ich własną mową a językiem Rohirri-

mów. Przeciwnie, podobnie jak w opowiadaniach zarzewiem historycznych 

konfl iktów wydaje się skłonność do opisu świata w różnych kategoriach oraz 

próby nadania któremuś z dyskursów zwierzchności, czy wręcz monopolu.

W ten sposób Sapkowski rozbraja całkowicie podstawowy zamysł powieści 

magii i miecza, wyrażający się w tożsamości między stanem świata a rezulta-

tem wyprawy Wybrańca: wobec wielości programów opisujących rzeczywi-

stość nie może być mowy o utożsamieniu jednego z nich z triumfem wartości 

pożądanych. Rezultatem tej decyzji jest dezintegracja starego i konieczność 

sformułowania nowego modelu dla relacji między wątkiem ogólnym, opisu-

jącym proces historyczny – którego przecież w powieści o skali epickiej za-

braknąć nie może – a relacją o losach wyprawy, czy też wypraw, jako że Ciri 

poszukiwana jest przez wiele grup. Sposób znajduje Sapkowski stosunkowo 

łatwo, nawiązując do innych realizacji przedstawionego wątku, czyli poszu-

kiwań zaginionej dziewczyny obecnych w obrębie polskiej prozy popularnej 

– do historycznych powieści Henryka Sienkiewicza. Model fabularny, gdzie 

Wybraniec zostaje postawiony przed koniecznością realizacji dziejowej misji, 

od której są uzależnione losy świata, zastępuje pokrewną, choć nietożsamą fa-

bułą, w której dramatyczne okoliczności historyczne zmuszają mężczyznę do 

poszukiwań ukochanej kobiety, wikłając go przy tym w serię istotnych w pla-

nie powszechnym wydarzeń – bardziej jednak jako świadka niż istotnego ich 

aktora.

Relacja między bohaterem jednostkowym: Geraltem, Yennefer, a nawet 

Ciri, a perspektywą historyczną zostaje zatem ukształtowana wedle walter-

skotowskich konwencji powieści Sienkiewiczowskiej: główni bohaterowie są 

wprawdzie obecni podczas dziejowych zwrotów, niekiedy mając na nie pewien 

wpływ, poziomy fabularne pozostają jednak rozdzielone. Jednocześnie per-

spektywa historyczna zostaje zachowana i posiada własną galerię bohaterów, 

incydentalnie wchodzących w interakcję z postaciami poziomu prywatnego. 

Sapkowski rezygnuje z koncepcji dziejów uniwersalnych, demonstrując roz-

dźwięk pomiędzy dwoma poziomami fabularnych interakcji – historia toczy 

się swoim torem, a losy bohaterów są wprawdzie od jej paroksyzmów uza-

leżnione, choć niekoniecznie całkowicie zbieżne. Wiedźmin wędruje przez 

ogarnięty wojenną pożogą kraj, zmagając się z agentami swoich przeciwni-

ków, królowie decydują o ruchach armii i inicjatywach politycznych niepomni 
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peregrynacji Geralta – a realizowane na obydwu planach wątki rozwijają się 

paralelnie, lecz niezależnie. 

Obydwa żywioły pozostają jednak w równowadze, a rządzące nimi zasady 

wydają się uzgodnione: narracja zapożycza od Sienkiewicza również technikę 

konstrukcji postaci, opierając się na ich wyrazistych, niekiedy wręcz przeryso-

wanych właściwościach, oraz koncepcję korelacji pomiędzy rozwojem wyda-

rzeń w planie historycznym a osobowością głównych tego poziomu aktorów. 

Rozwojem fabularnym rządzi więc u Sapkowskiego nie tyle dziejowy plan, któ-

ry dałby się zidentyfi kować z eksponowanym w późnych opowiadaniach prze-

znaczeniem – choć powieść z tej koncepcji nie rezygnuje – ile osobiste ambicje 

i animozje bohaterów: władców i czarowników na poziomie historycznym, 

wiedźminów oraz łowców nagród w planie osobistym. Jednocześnie w mocy 

pozostaje konstatacja o identyfi kacji ludzi z ideologicznymi światopoglądami: 

w ten sposób sienkiewiczowska spójność zostaje częściowo rozproszona, choć 

bowiem utrzymano zasadę wyprowadzania dziejowych konkluzji z charakteru 

postaci, tenże charakter jest nie tyle wynikiem osobistych skłonności, ile pro-

duktem ideowej formacji.

A.6

Choć kusząca, konstatacja, że charakterystyczna niejednorodność sagi o wiedź-

minie i jej eksponowana na rozmaitych poziomach niespójność są rezultatem 

zespolenia cyklu opowiadań, w których realia rysowane były punktowo, w po-

wieściową całość, okazuje się zatem nietrafna – motywacja dla podważania 

spójności świata wydaje się raczej wynikiem przyjętej koncepcji zmagania 

dyskursów. Nie znaczy to jednak, że proces konsolidacji realiów nie ma zna-

czenia, ta jest bowiem w powieściowym cyklu nieuchronna: skoro akcja wy-

kracza poza pojedyncze zdarzenie wywiedzione z baśniowego pierwowzoru, 

nabierając wymiaru historycznego, narracja musi zaproponować dynamikę 

interakcji pomiędzy dziejowymi oponentami. Zarysowana zostaje ona nastę-

pująco: oto zespół królestw, posługujących się tym samym językiem i stosu-

jących te same wzorce kulturowe, a przy tym skłóconych i wojowniczych (to 

dziedzictwo uwagi o konfl ikcie Foltesta z Wyzimy z Vizimirem z Novigradu 

o przebieg granicy), zostaje skonfrontowany z żywiołami kulturowo obcymi: 

od południa napiera nań cesarstwo Nilfgaardu, któremu odjęta zostaje demo-

niczna jakość zasugerowana w opowiadaniu Coś więcej. Zmienia się raczej 

w odpowiednik Imperium Romanum, państwa potężnego i wielokulturowego, 

a przy tym rygorystycznie rozgraniczającego pomiędzy właściwymi obywate-

lami, urodzonymi w Złotym Mieście, a mieszkańcami podporządkowanych, 
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choć zachowujących kulturową odrębność prowincji. Jednocześnie jednak 

królestwa Nordlingów same występują w pozycji agresora, realizując program 

eliminacji enklaw starszych ras: asymilując krasnoludy i mordując driady oraz 

elfy (to z kolei problem wprowadzony w Krańcu świata i Mieczu przeznacze-

nia). W mocy pozostaje zatem zasada zazdrości o przestrzeń, napędzająca koła 

historycznego konfl iktu – choć uzupełnia ją dyskurs ekonomiczny oraz poli-

tyczny, zapewniający ideologiczne wyjaśnienie bezwzględnej reguły.

Równocześnie realizuje się wątek drugi, metafi zyczny. Starcie cywilizacji 

to tylko tło dla realizacji proroctwa, w którym centralną rolę pełni Ciri, wy-

chowanka wiedźmina i odpowiednik zarówno Graala, jak i centralnego boha-

tera prototypowej powieści miecza i czarów. Zmagania Północy z Południem 

dają się zatem odczytać jako znaki konieczne do przyjścia Wybrańca – tego 

rodzaju interpretacja historii jest oczywiście charakterystyczna dla główne-

go nurtu fantasy, nadając fabule wymiar stosownie epicki. Punktem wyjścia 

makrofabuły jest zatem konfrontacja dwóch sposobów rozumienia historycz-

nej konieczności: zwolennicy opcji pierwszej widzą bowiem w przepowied-

ni wygodne narzędzie propagandowe, zapewniające alibi dla ambicji i dążeń 

zachłannych królestw, podczas gdy orędownicy perspektywy metafi zycznej 

dostrzegają w pozornie chaotycznych wypadkach uporządkowanie narzuco-

ne przez wyższą konieczność. Początkowo zatem zamysł przypomina globalną 

realizację koncepcji wyłożonej w skali mikro w cyklu opowiadań: rozumienie 

świata uzależnione jest od znaczeń nadawanych arbitralnie szeregom wyda-

rzeń, a wywiedzionych z przyjętej ideologii.

Jeżeli jednak poprzednie teksty wyraziście rysowały nieprzezwyciężalny 

konfl ikt dyskursów, zaznaczony tak ostro w opowiadaniu Mniejsze zło, saga 

wskazuje pewne punkty wspólne różnorodnych narracji – wszystkie próby 

uczynienia świata zrozumiałym, podejmowane przez zwolenników kolejnych 

opcji, dają się sprowadzić do tej samej konstrukcji: oto dalszy bieg historii 

uzależniony jest od Ciri. Wychowance Geralta przypisywane są wprawdzie 

różne właściwości, nienaruszona pozostaje jednak jej centralna rola. W nar-

racji polityczno-ekonomicznej dziewczynka występuje jako Lwiątko z Cintry, 

ostatnia dziedziczka dynastii zajętej przez Nilfgaard krainy i jej prawowita 

dziedziczka, a więc istotny element polityki dynastycznej, fundamentalnej dla 

feudalnej praworządności oraz legitymacji władzy. Opcja metafi zyczna czyni 

ją spadkobierczynią enigmatycznej Starszej Krwi, która – wedle przepowiedni 

– ma ocalić świat przed zagładą lub sprowadzić na niego śmierć i pożogę. Po-

mimo tej ambiwalencji koncepcja utrzymana jest w duchu konwencjonalnym 

dla powieści magii i miecza, łącznie z wątkiem nieświadomości Wybrańca od-

nośnie dziejowej roli, jaką ma odegrać. Zostaje natomiast rozczłonkowana na 

dwie alternatywne relacje, z których jedna czyni Starszą Krew wynikiem klą-

twy rzuconej na przodkinię Ciri, druga natomiast sprowadza ją do unikatowej 



381 

kombinacji genów, zastępując motyw okultystyczny eugeniką rodem z Diuny 

Franka Herberta. Mariażem tych koncepcji jest trzecia doktryna, stanowią-

ca ofi cjalny fundament poszukiwań prowadzonych przez Nilfaard. Przyjmuje 

ona proroctwo, eksponując fragment traktujący o nieuchronności władzy po-

tomka Ciri nad połową świata i stąd wyprowadzająca wniosek o konieczności 

mariażu królewny z cesarzem: równoważy w ten sposób opcję metafi zyczną, 

przyznając słuszność przepowiedni, jak i polityczną, wskazując na dynastycz-

ne następstwa związku.

Perspektywom ogólnym, lokującym Ciri w centrum zainteresowania mo-

narchów, partnerują punkty widzenia bohaterów operujących na poziomie 

indywidualnym: oto wiedźmin Geralt usiłuje zapewnić dziewczynce bezpie-

czeństwo, powodowany rodzicielskim uczuciem. Jednocześnie na księżniczkę 

dybie zły czarnoksiężnik, pragnący wykorzystać jej krew w swych paskudnych 

planach. Trzeci wierzchołek trójkąta stanowi cesarz Nilfgaardu, z dawna zagi-

niony i uznany za zmarłego biologiczny ojciec Cirilli. Podobnie jak w planie 

makro, wątek cesarski stanowi wypadkową roszczeń pozostałych antagoni-

stów, łącząc ojcowską potrzebę opieki nad córką z pragnieniem uzyskania wła-

dzy nad światem, którego realizację ma umożliwić dziewczynka. Rywalizacja 

trzech mężczyzn o sprawowanie opieki i władzy nad nastolatką gwarantuje 

dynamikę fabuły na poziomie jednostkowym – choć udział imperatora powo-

duje, że osobiste oraz publiczne poszukiwanie podopiecznej wiedźmina oka-

zują się przynajmniej częściowo tożsame. 

Powyższy katalog pozwala spostrzec, iż punktem wspólnym dla rozmai-

tych opcji ideologicznych nie jest tylko centralna rola Ciri oraz jej waga dla 

realizacji rozmaitych przedsięwzięć. Nieodmiennie przecież dziewczynka oka-

zuje się istotna nie tyle ze względu na własną niepowtarzalność, ile z powodu 

rodowodu – innymi słowy, znaczenie ma nie tyle ona sama, ile historyczny 

łańcuch, którego jest ogniwem, odpowiednik „świętej krwi” ze współczesnych 

interpretacji legendy Graala. Opisywana w kategoriach polityki dynastycznej, 

stanowi po prostu przygodną reprezentację trwałej idei rodu władców Cintry, 

narracja profetyczna dostrzega w niej residuum dziedziczonych właściwości, 

w zależności od opcji nazywanych Starszą Krwią lub unikatowym genotypem. 

Konfrontowana z powyższymi narracja nilfgaardzka odwraca bieguny, cesar-

stwo zainteresowane jest bowiem nie przodkami, a potomkami dziewczynki, 

rozciągając perspektywę historyczną również na niezrealizowaną jeszcze przy-

szłość. Jeden tylko Geralt jest zainteresowany Ciri ze względu na nią samą. 

Również w planie osobistym, pierwszoplanowe okazują się bowiem dziedzicz-

ne cechy królewny jako nosicielki elfi ch genów oraz biologicznej córki, a więc 

członkini rodu cesarza.

Powyższe spostrzeżenie niesie dwie konsekwencje. Pierwsza rysuje 

się wyraziście, gdy porównać konkurencję zideologizowanych dyskursów 
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z analogiczną opcją obecną w opowiadaniach. Granica możliwości przynosiła 

konkluzję o wzajemnej nieredukowalności systemów porządkowania rzeczy-

wistości – te same wydarzenia prowadziły do radykalnie różnych wniosków, 

eksponujących niektóre składowe kosztem zatarcia innych: perspektywa eko-

logiczna czarodzieja Dorregaraya pomijała całkowicie makroekonomiczny 

aspekt smokobójstwa, wedle którego rozumowała Yennefer, obie natomiast 

wykluczały wątek osobistego heroizmu w obliczu zła, reprezentowany przez 

rycerza Eycka. Narracje zbudowane wokół Ciri są natomiast redukowalne cał-

kowicie, wszystkie korzystają bowiem z tej samej struktury fabularnej, okre-

ślając analogiczne elementy wedle różnej poetyki: opis w kategoriach gene-

tycznych, okultystycznych i dynastycznych sprowadza się do nazywania tego 

samego zjawiska dziedziczenia, biologicznej ciągłości ludzkiego bytowania 

w następujących po sobie pokoleniach. Ta tożsamość pozornie różnych opi-

sów otwiera nowe perspektywy interpretacyjne, oto bowiem świat przestaje 

być całkowicie przygodną, chaotyczną mieszaniną zdarzeń, z których dopiero 

fabulacja wydobywa zrozumiały sens. Okazuje się nieść podstawową, funda-

mentalną prawdę, rozpoznawalną we wszystkich typach narracji i nazywającą 

wprawdzie odmiennym językiem, ale niemożliwą do pominięcia. Przyjmując 

znów perspektywę romansu Graala, należałoby skonstatować, że przedmiot 

pozostaje święty niezależnie od tego, czym w istocie jest i jakie wartości sym-

bolizuje.

Druga konkluzja wiąże się z wprowadzeniem fabularnej osi właściwej głów-

nemu nurtowi powieści fantasy, a więc fi gury przepowiedzianego onegdaj Wy-

brańca, nieświadomego początkowo swojego przeznaczenia, oraz uzależnienia 

od tego wątku losów świata. Zostaje on wzbogacony o dwie istotne innowacje: 

utożsamienie bohatera oraz koniecznego dla pozytywnego wypełnienia misji 

artefaktu (a więc Pierścienia, miecza Shanarry, klejnotu Aldura): Ciri jest nie 

tyle aktywną protagonistką, realizującą dziejową misję, ile obiektem poszu-

kiwań, kluczem do przyszłości świata. Jej funkcją nie jest wypełnienie okre-

ślonych w przepowiedni zadań, lecz utożsamienie się z jednym ze sposobów 

mówienia o świecie, stosowanych przez rozmaite siły: wybrać musi pomiędzy 

tożsamością cintryjskiej księżniczki ubiegającej się o tron, nałożnicy elfi ego 

króla, której zadaniem jest urodzenie potomka o określonych właściwościach, 

żony monarchy Nilfgaardu, czarodziejki albo wiedźminki. Wybór ten wydaje 

się kluczem do zapewnienia prymatu jednej z narracji jako uprzywilejowa-

nej metodzie komunikowania prawdy – fi nalna decyzja o pozostaniu osobą 

prywatną, a więc dostosowanie do dyskursu Geralta, legitymizuje natomiast 

wielogłosowość i prowadzi do zachowania status quo. Wybraniec uchyla się od 

odpowiedzialności, świat nie zostaje zatem przeobrażony.

Przeformułowaniu podlega również zły los, który zagraża zmyślonej rze-

czywistości: najazd sług zła zostaje zastąpiony proroctwem o nadejściu Białego 
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Zimna, katastrofy klimatycznej prowadzącej do zlodowacenia, a w konse-

kwencji eksterminacji znanych gatunków, w tym wszystkich istot rozumnych. 

Zadaniem Ciri nie jest powstrzymanie nieuchronnego ochłodzenia, lecz przy-

gotowanie gruntu pod exodus ludzkości do innego, przyjaźniejszego świata. 

Pomimo paraleli z pierwszą częścią Opowieści z Narnii, zagrożenie ma charak-

ter zdecydowanie przyrodniczy, niezależny od ludzkiej działalności, co umoż-

liwia wnioskowanie o jego prawdziwości. Choć przedstawiane jest za pomocą 

rozmaitych poetyk, od profetycznej po klimatologiczną, nie daje się ani uchy-

lić, ani przeformułować w zależności od punktu widzenia. Zrezygnowawszy 

(przynajmniej częściowo, gdyż funkcję tę pełni poniekąd czarnoksiężnik Vil-

gefortz) z fi gury Władcy Ciemności, unika Sapkowski rozstrzygnięć etycznych 

– trudno przecież pomówić lodowiec o nikczemność. O ile bowiem uspójnio-

ny świat zyskuje wymiar prawdziwości, która nie podlega negocjacjom i usta-

leniom, choć może być obiektem mistyfi kacji, etyka pozostaje skorelowana 

z przyjętą opcją ideologiczną. W ten sposób cykl wodzi na manowce czytelni-

ka przyzwyczajonego do rozstrzygnięć właściwych głównemu nurtowi powie-

ści miecza i czarów: zarówno cesarstwo Nilfgaardu, jak i Vilgefortz okazują się 

łotrami zastępczymi, o lokalnym znaczeniu i ograniczonych możliwościach, 

a lokowanie jakichkolwiek jednostek lub kultur w roli Władców Ciemności 

to tylko wybieg odwracający uwagę od prawdziwych problemów świata, które 

okazują się mieć charakter ekologiczny.

Zasada świata sprowadzona zostaje zatem na dość niezwykły w nurcie po-

wieści fantasy poziom determinizmu biologicznego29: walka o przestrzeń daje 

się zrelacjonować w kategoriach zajmowania habitatu przez dominujący gatu-

nek i tak właśnie elfy interpretują ludzką inwazję. Koniec świata jest sprzężony 

nie tyle z dominacją niepożądanej idei czy wrogiej cywilizacji, ile ze zmianami 

ekosystemu. Wymiar historyczny wydaje się natomiast zredukowany do ko-

nieczności przekazywania samolubnych genów. Struktury dyskursywne, które 

nadają światu inne właściwości, są pochodną podstawowej dynamiki biolo-

gicznej: problem eugenicznej selekcji materiału genetycznego utożsamiony 

zostaje z władzą arystokracji rodowej a walka gatunków zmienia się w starcie 

cywilizacji. Świat przestaje być zbiorem wydarzeń całkowicie przypadkowych, 

którym był w opowiadaniach, zmieniając się w obszar determinowany przez 

prawa biologii ewolucyjnej. Nie uchyla to zgoła problematyki nieadekwatności 

sposobów jego opisu i tym ostrzej eksponuje fałszywość projektów etycznych. 

Wartościowanie, nazywanie dobrem lub złem, jest skorelowane z biologicz-

nym interesem rodu, gromady czy gatunku, zapewniając wygodną metodę 

maskowania okrutnej prawdy o świecie. Legitymizacja podbojów, czystek 

29 Obecnego właściwie wyłącznie u zarania i zmierzchu gatunku: w kategoriach 

ewolucyjnych ujmuje proces dziejowy R.E. Howard oraz Ch. Miéville.
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etnicznych, przewrotów czy zdrad za pomocą sądów moralnych utrudnia per-

cepcję faktu, że u ich podstawy leży bezwzględna zasada walki drapieżników. 

Nordlingowie nadają zatem negatywne właściwości cesarstwu Nilfgaardu, 

które ze swej strony stygmatyzuje królestwa Północy: w ten sposób powsta-

ją dwa sprzeczne projekty moralne, których jedynym zadaniem jest utrzymać 

niepewny, fi kcyjny podział między funkcjonującymi wedle kanonu wartości 

ludźmi a nieznającymi etyki potworami.

Fabuła sagi jest zatem częściowo zgodna z kanonami gatunku, posługując 

się znaną formułą wyprawy Wybrańca oraz zapewniając perspektywę histo-

ryczno-polityczną, ów epicki oddech wyraziście odróżniający literaturę ma-

gii i miecza od powieści przygodowej. A jednak Tolkienowska jednorodność 

i tym razem zostaje zaburzona, a korelacja między indywidualnym heroizmem 

a przeobrażeniami świata – zakłócona. O ile bowiem rozmaite sposoby ro-

zumienia świata dają się w cyklu zredukować do tej samej fabuły, o tyle po-

dobnego procesu nie sposób przeprowadzić wobec związków wojny, targającej 

światem i stanowiącej treść wątku historycznego, a indywidualnymi poszu-

kiwaniami Ciri, prowadzonymi przez jednostkowych antagonistów oraz ich 

popleczników. Odchodzi zatem Sapkowski od zasady prezentacji sprzężenia 

między jednostką a historią, przynajmniej w perspektywie doraźnej: przebieg 

dziejów nie stanowi konsekwencji starcia pojedynczych herosów, jak rzecz 

prezentowana jest w głównym nurcie gatunku, nie okazuje się przemożną 

siłą determinującą poczynania bohaterów ani wypadkową losów jednostek, 

którym dopiero prowadzona post factum analiza nadaje sens. Wojna między 

Nordlingami a Nilfgaardem stanowi raczej tło, niekiedy również utrudnienie 

dla poczynań wiedźmina, ten jednak ze wszystkich sił stara się nie ingerować 

w konfl ikt. Analogicznie postępuje jego antagonista, czarownik Vilgefortz, 

związany wprawdzie z osobą cesarza, lecz pozostający na uboczu i działający 

poprzez poszukujących Ciri agentów.

W konsekwencji fabuła rozgrywa się zatem na dwóch poziomach. Pierwszy 

wyznaczają peregrynacje Geralta, Ciri oraz Yennefer, których relacje są zbu-

dowane wedle modelu rodzinnego: dwuznaczne napięcie pomiędzy wiedźmi-

nem i czarodziejką zostaje złagodzone, a stosunek do wychowanicy staje się 

całkowicie rodzicielski. Początkowe partie powieści utrzymane są w kanonie 

sagi rodzinnej, eksponując wątpliwości pozostającej w chwilowej separacji 

pary wobec właściwej edukacji przybranego dziecka. Zmiana formuły nastę-

puje w związku z chwilowym sprzężeniem wątku rodzinnego z historycznym: 

dziejowa zawierucha rozdziela trójkę bohaterów, prowadząc do rozczłonkowa-

nia fabuły pomiędzy trzy wątki poszukujących się wzajem krewniaków, którzy, 

rzecz jasna, w fi nale powtórnie utworzą rodzinę. Motyw ten zostaje zestawio-

ny z problematyką tożsamości: Geralt i Yennefer zmuszeni będą zrezygnować 

z defi niujących ich do tej pory więzów zawodowych, odrzucając powołanie 
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wiedźmina oraz uczestnictwo w konfraterni czarodziejów30, Ciri natomiast bę-

dzie podejmować kolejne, tymczasowe próby opisywania samej siebie za po-

mocą ról społecznych, obnażając ich nieadekwatność. Poszukiwanie okazuje 

się zatem odwracać konwencjonalne ujęcie, znane z głównego nurtu fantasy: 

w jego toku bohaterowie nie dorastają zgoła do żadnej dziejowej misji, godząc 

się na rozpisane przez historię role Wybrańca, jego opiekuna czy powracające-

go króla, lecz zyskują potencjał, by z zakusów historii zrezygnować. Geralt wie-

lokrotnie odrzuca propozycje aliansów z rozmaitymi siłami, rozgrywającymi 

dziejową grę – nie chce być czarownikiem, rycerzem, wodzem, kochankiem 

rodem z rycerskiego romansu, wiedźminem nawet, wybierając konsekwentnie 

funkcję ojca poszukującego zaginionego potomka. Ciri z kolei przyjmuje tym-

czasowe tożsamości wiedźminki, magiczki, członkini młodzieżowego gangu, 

gladiatora i królewskiej nałożnicy oraz spadkobierczyni potęgi cesarstwa, po-

rzuca je jednak w imię zachowania czystości relacji z przybranymi rodzicami.

Poziom wydarzeń historycznych rozgrywa się niezależnie od poczynań 

rozdzielonej rodziny oraz jej przeciwników: jego rytm wyznaczają mobiliza-

cje, sojusze, przewroty, marsze i starcia armii, podporządkowane nieubłaganej 

konieczności nazywania świata w obrębie dyskursów ideologicznych. Nada-

ją one wypadkom pozór starcia cywilizacji, gdy Nordlingowie z jednej strony 

zmagają się z grasującymi po lasach elfami partyzantami, którzy metodą guer-

rilli próbują przeciwstawić się ludzkiej inwazji, z drugiej natomiast usiłują się 

zjednoczyć, by dać odpór najazdowi Nilfgaardu. Choć również na tym pozio-

mie trwa poszukiwanie Ciri, interakcja między szeroką historyczną panoramą 

a wędrówkami wiedźmina jest całkowicie incydentalna: ot, co jakiś czas Geralt 

trafi a w miejsce, gdzie rozgrywa się kolejny akt historycznego dramatu, i zmu-

szony jest do aktywnego w nim udziału, wypadki takie mają jednak charakter 

czysto epizodyczny, zapewniając widowiskowe zwroty akcji oraz przyspiesza-

jąc bieg fabuły. W efekcie bowiem zmagania narodów okazują się całkowicie 

pozbawione znaczenia: fi nał powieści, który przynosi defi nitywne rozwiązanie 

wątków osobistych, jednocześnie konserwuje historyczne status quo. 

Koła dziejowej machiny zamierają, nie wprowadzając zgodnej z konwen-

cją gatunku zmiany, śmierć Vilgefortza i reintegracja rodziny Geralta nie ma 

żadnego znaczenia dla postaci świata. Wojna kończy się podpisaniem pokoju, 

który potwierdza stan rzeczy sprzed otwarcia historii, nie prowadzi jednak ani 

do upadku Nilfgaardu, ani zmiany obyczajów mieszkańców Północy, poddają-

cych nieludzi wciąż tym samym szykanom. Środowisko pozostaje zrujnowane, 

królowie wciąż zajmują trony – a śmierć tysięcy żołnierzy okazuje się całkowi-

cie daremna. Napięcie towarzyszące spodziewanym przemianom rozprasza się 

30 Wątki przybranych rodziców księżniczki są do pewnego stopnia paralelne – na 

podobieństwa te wskazuje K. Kaczor. Zob. eadem, Geralt, czarownice i wampir…, op. cit.



386  

całkowicie podczas parady zwycięstwa. Klamra wątku historycznego jest więc 

ironiczna: wiązanie losów świata z losami ludzi, a nawet wiara w sens historii 

zostają radykalnie zakwestionowane, uchylając jednako konkluzję komiczną 

oraz tragiczną.

A.7

Kumulacją wątku publicznego, prezentującego przeobrażenia o skali global-

nej, jest kunsztowny narracyjnie rozdział poświęcony przełomowej bitwie woj-

ny Północy z Południem, toczonej pomiędzy wioskami Brenna a Stare Pupy. 

Informacja ta zyskuje niebagatelne znaczenie nie tylko ze względu na odwoła-

nie do podwójnego nazewnictwa miejsca triumfu Jagiełły, zapewnia bowiem 

pretekst do rozważań na temat historiografi i. Zgodnie z przyjętą w całym cy-

klu konwencją rozdział otwiera wyimek z tekstu historycznego, prezentujące-

go opisywane wydarzenia z czasowego dystansu. Tym razem autorem cytatu, 

stylizowanego na uczone motto, jest naoczny świadek bitwy, przeobrażony 

z nastolatka, który uciekł z domu i zaciągnął się do wojska, w wiekowego kro-

nikarza. Jego relacja wydaje się zatem wiarygodna, poświadczona osobistym 

doświadczeniem – a jednak otwierający fragment wiarygodność tę podważa. 

Jarre rozważa bowiem dwoistość nazwy, wspominając, iż pierwotnie miejsce 

boju brało nazwę od wioski Stare Pupy, gdyż Brenna spalona była do gołej zie-

mi – potem jednak rzecz uległa przeobrażeniu, „nie godziła się jakoś ta nazwa 

w koneksji z tamtym sławnym, wiekopomnym i tragicznym zarazem bojem. 

Bo też i jakże to tak: tu batalia, w której trzydzieści z górą tysięcy ludzi życie 

położyło, a tu nie dość, że Pupy, to jeszcze Stare”31. Prócz ładunku satyrycznego 

rzecz niesie następującą konstatację: relacja historyczna zawsze zostaje dosto-

sowana do przyjętego przez jej autora kodu, w tym wypadku motywowanego 

zasadą stosowności. Wybór nazwy okazuje się arbitralny, zgodny z zamysłem 

nadania wydarzeniu odpowiedniej rangi.

Właściwą treść rozdziału otwiera kolejny ustęp rozgrywający się w nie-

sprecyzowanej wobec samej bitwy przyszłości: oto bowiem o wiekopomnym 

wydarzeniu opowiadają przepytywani przez surowego preceptora kadeci aka-

demii wojskowej. Język relacji ulega radykalnemu przeobrażeniu: miejsce 

kwiecistej, sienkiewiczowskiej narracji kronikarza zajmuje oszczędna formuła 

militarnego opisu, redukująca zapowiedzi doniosłości zdarzenia na rzecz kata-

logu biorących w nim udział jednostek wojskowych. Całość wyrażona zostaje 

zgodnie z kanonem poetyki historiografi i pozytywistycznej: przepytywany ka-

det rozpoczyna od zrelacjonowania przyczyn bitwy, by przejść do jej przebiegu 

31 A. Sapkowski, Pani Jeziora, Warszawa 2000, s. 280.
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– spodziewać się można, że konkluzją wypowiedzi byłoby omówienie skutków. 

Nowoczesność narracji, która zgodnie z przyjętą poetyką rości sobie preten-

sje do obiektywizmu, zostaje dodatkowo podkreś lona poprzez zastosowanie 

całkowicie współczesnej nomenklatury wojskowej, wyraźnie anachronicznej 

zarówno wobec realiów kulturowych powieści, jak i języka opisu stosowanego 

przez drugą stronę starcia. Nilfgaardczycy dzielą zatem swoje wojska na armie, 

dywizje i brygady, podczas gdy królestwa Północy posługują się kategoriami 

feudalnymi, a ich armia skomponowana jest z hufców i chorągwi. Otwierająca 

rozdział sekwencja rozgrywa się jednak w szkole nilfgaardzkiej, a więc przyj-

muje perspektywę domyślnych antagonistów powieściowych bohaterów – to 

kolejny element strategii pozornej obiektywizacji.

O tym jednak, że metoda opisu roszcząca pretensje do naukowej ścisłości 

jest równie mało wiarygodna i podatna na manipulację, jak stylizowana na 

staropolską, pełna kwiecistej retoryki kronika Jarrego, czytelnik przekonuje 

się w kolejnej sekwencji wprowadzającej perspektywę nilfgaardzkiej akade-

mii. Tym razem jednak kadet dotyka drażliwego tematu porażki, proponując 

wyjaśnienie całkowicie zgodne ze stanem wiedzy czytelnika: oto nieprecy-

zyjnie przeprowadzone rozpoznanie uniemożliwiło błyskotliwemu wodzowi 

właściwą ocenę sił nieprzyjaciela. Tu jednak włącza się nauczyciel, informu-

jąc o ofi cjalnej, potwierdzonej rzekomo obiektywnym, ścisłym opisem wersji 

wydarzeń: „pod Brenną zadziałały nie żadne cuda ani przypadki, lecz spisek! 

Wrogie dywersyjne siły, elementy wywrotowe, podli wichrzyciele, kosmopo-

lici, bankruci polityczni, zdrajcy i sprzedawczycy!”32. Rygorystyczna poetyka 

historiografi i naukowej zostaje zatem uzupełniona wypowiedzią jawnie pro-

pagandową, stylizowaną nadto na frazeologię komunistycznych doktrynerów. 

Wiarygodność tego sposobu opisu podlega zakwestionowaniu, neutralność 

i dystans okazują się pozorne, a prawdziwość w najlepszym razie wątpliwa: 

dyskurs rzekomo obiektywny zostaje nie tyle nawet zrównany z nieporadną 

nieco kroniką weterana, ile staje się wobec niej podrzędny. Sędziwy Jarre stara 

się przecież służyć prawdzie, dać świadectwo temu, co widział na własne oczy, 

i jako żołnierz jednej ze stron nie kryje swojej politycznej sympatii. Pozornie 

neutralny, naukowy opis jest równie zaangażowany politycznie, służy zbudo-

waniu perspektywy korzystnej dla Nilfgaardu, a jego wyrażony za pomocą 

poetyki dystans ma charakter czysto manipulacyjny. Właściwość tę rozciąga 

zresztą narracja na poetykę historiografi i pozytywistyczno-edukacyjnej w ogó-

le, konfrontując odpowiedzi kadetów armii cesarstwa z równie zakłamanym 

dyskursem uczennicy szkoły dla czarownic, redukującym bitwę do elementu 

prowadzonego przez lożę czarodziejek spisku zmierzającego do zakończenia 

waśni królów.

32 Ibidem, s. 315.
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Relacja o bitwie pod Brenną prowadzona jest zatem z dwóch perspektyw, 

rozproszonych pomiędzy kolejnych bohaterów. Na korpus historyczny, stano-

wiący świadectwo sposobu funkcjonowania batalii w rozmaitych konwencjach 

opisu rzeczywistości, składają się wymienione wyżej relacje szkolne oraz sty-

lizacja kronikarska – uzupełnia je jeszcze punkt widzenia najemnej wojow-

niczki, członkini kadry dowódczej walczącej po stronie Nordlingów kompanii 

kondotierów. Starowinka wspomina bitwę oszczędnie, na miarę swoich nad-

wątlonych przez chorobę sił – więcej wyraża się w jej wymownym milczeniu. 

Relacja ta nie zachowuje pozorów obiektywizmu, na który silą się pozostałe 

dyskursy; jest jawnie emocjonalna i ukierunkowana na wspomnienie niegdy-

siejszych przyjaciół, dawnej urody i chwały dzisiejszej babuleńki. A jednak to 

właśnie ta relacja okazuje się najbardziej wiarygodna, gdy zestawić ją z sek-

wencjami współczesnymi wobec pozostałej akcji powieści: koncentrując się 

na wspomnieniach własnych przeżyć, kondotierka nie popada w uogólnienia 

zakłamujące rzeczywistość w duchu ideologicznym.

Epizody prezentowane z dystansu historycznego są splecione z sekwencja-

mi współczesnymi batalii, a więc roszczącymi sobie pretensję do prawdziwości 

– a napięcie pomiędzy dwiema perspektywami czasowymi narracji pozwala 

stawiać tezy o nieadekwatności każdej konstruowanej post factum fabuły. Tu 

jednak znów dochodzi do rozczłonkowania, narrator ani razu nie obejmuje 

całego bitewnego pola, zestawiając raczej bardzo spersonalizowane perspek-

tywy kolejnych uczestników starcia, od dowódców obydwu stron po kuriera 

wiozącego rozkazy. Całość uzupełnia powracający najczęściej punkt widzenia, 

ulokowany z dala od bitewnego pola, w szpitalu polowym, gdzie wieści o prze-

biegu batalii docierają wyłącznie wraz z kolejnymi rannymi. Dzięki temu za-

biegowi tekst z jednej strony pokazuje te odcinki frontu, gdzie rozgrywają się 

wydarzenia kluczowe, omawiane przez analizujących przebieg bitwy history-

ków, z drugiej jednak wskazuje na niemożność ogarnięcia całości historycz-

nego zdarzenia: uwikłani w wypadki bohaterowie rozumieją tylko to, co bez-

pośrednio ich dotyczy, i nawet wodzowie, informowani przecież na bieżąco 

o postępach wojsk, skazani są na jednostkową, choć niekiedy zapośredniczoną 

przez zwiadowców i kurierów percepcję bitwy: dlatego właśnie zdarza im się 

mylić. Rozgrywająca się na oczach czytelnika historia jest chaosem, wypad-

kową poczynań pojedynczych ludzi – przykładowo klęska Nilfgaardu jest re-

zultatem osobistego tchórzostwa dowódcy zwiadu – i dopiero po dokonaniu 

utrzymanej w duchu ideologicznym syntezy zyskuje sens, podporządkowany 

przyjętemu przez historyka zamysłowi.

Fragmentacja narracji nie służy jednak wyłącznie powyższej konkluzji, 

prezentowane punkty widzenia są bowiem skażone ideologicznym subiek-

tywizmem w tym samym stopniu co historyczne syntezy. Wszyscy uczestni-

cy starcia pozostają w niewoli swoich wyobrażeń: ideologiem jest zarówno 
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lekarz-niziołek, z jego niekończącymi się, pacyfi stycznymi tyradami wymie-

rzonymi przeciw sztuce wojennej, jak i dowódca chorągwi, ukształtowany 

przez dziedzictwo pokoleń przodków-żołnierzy. Dziecięca niemal naiwność, 

manifestowana wiarą we własną nietykalność, zaburza percepcję nastoletnie-

go kuriera, a militarny pragmatyzm dyktuje słowa przemowy bohaterskiego 

wojewody, stojącego na czele piechoty – podczas gdy słuchający go Jarre, póź-

niejszy kronikarz, powodowany jest przede wszystkim grupową solidarnością 

i konformizmem, nakazującym podporządkowanie własnego zachowania re-

akcjom oddziału. Różnice te są również widoczne w sposobie myślenia dowód-

ców: gdy nilfgaardzki marszałek porządkuje bitewny chaos zgodnie z myślą 

wojskową, zastępując walczących ludzi numerami ich oddziałów, król Foltest 

i jego konetabl zachowują perspektywę feudalną, kilkakrotnie wzywając do 

dzielności pojedynczych wojowników i identyfi kując oddziały z ich dowód-

cami. Ta sama zresztą dystynkcja różnicuje historyczną relację nilfgaardzką, 

pełną numerów i nazw dywizji, oraz kwiecistą kronikę Jarrego, w której wojsko 

jest tylko narzędziem w rękach heroicznych dowódców.

Wrażenie nieadekwatności kolejnych perspektyw spotęgowane jest dzięki 

zastosowaniu stylizacji: bohaterowie nie tylko artykułują odmienne poglądy, 

ale i posługują się różną poetyką, jawnie zresztą anachroniczną. Lekarz zatem 

nasyca swoje wypowiedzi medycznymi profesjonalizmami, stosuje też całko-

wicie współczesne kategorie myślenia o wojnie w perspektywie ekonomicznej, 

gdy rozważa problem szczególnie śmiercionośnego oręża: „Wyprodukował to 

cacko rzemieślnik, dzięki produkcji utrzymując liczną rodzinę, nadto przy-

czyniając się do rozwoju drobnej wytwórczości, a więc i ogólnego dobroby-

tu, i powszechnego szczęścia. A sposób, w jaki to cudeńko trzyma się ludz-

kich trzewi, niechybnie chroniony jest patentem. Niech nam żyje postęp”33. 

Pacyfi styczna diatryba nosi rys nieomal publicystyczny, a dzięki zachowaniu 

całkowicie współczesnej poetyki, zastosowanej wobec archaicznego rekwizy-

tu, dystansuje się względem realiów powieści. Całkowita nieadekwatność po-

między kategoriami myślenia niziołka a estetyką, w której rzecz jest osadzona, 

z jednej strony przydaje jego wypowiedzi prostego uniwersalizmu, ułatwiając 

pozapowieściowe odniesienie – wszakże czytelnik nie ma się tu niczego do-

myślać, wystarczy, by pojął aluzję – z drugiej natomiast eksponuje rozdźwięk 

pomiędzy faktycznym przebiegiem zdarzeń i sposobem ich rozumienia. Lekarz 

tworzy łańcuch przyczynowy w sposób całkowicie dowolny, znajdujący nader 

wątłe oparcie w konstrukcji zmyślonego świata. Jego ideologia jest arbitralna 

i nie wynika wcale z porządku świata – przeciwnie, to ona narzuca światu spo-

sób organizacji znaczeń. Językowa stylizacja pozwala ją zatem wyodrębnić, styl 

mówienia okazuje się manifestacją dyskursu, z którym niziołek się identyfi kuje, 

33 Ibidem, s. 310.
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a który dotyka świata tylko w wybranych, zgodnych z przyjętymi założeniami 

punktach.

Finałowym epizodem bitwy pod Brenną jest próba ucieczki podjęta przez 

nilfgaardzkiego marszałka – by przedostać się przez zagony wroga, dowódca 

ubiera płaszcz zwyczajnego żołnierza i rusza w stronę pozornie bezpiecznej 

łąki, która okazuje się zdradliwym bagniskiem. Tam grzęźnie i zostaje za-

skoczony przez wrogich kuszników, którzy – nie rozpoznawszy w nim wo-

dza przeciwnej armii – mordują go, by zemścić się za nieznanego marszał-

kowi kompana. Ciało tonie w trzęsawisku i nigdy nie zostaje odnalezione, co 

prowadzi do spekulacji na temat losów błyskotliwego wodza: historia i baśń 

przypisują mu miejsce w zbiorowej mogile, ucieczkę do Brokilonu i żywot pu-

stelnika34, a nawet powrót na pole bitwy, gdzie niby pogromiony w Lesie Teuto-

burskim Warus miałby rozpaczać nad swoimi legionami, a potem odebrać so-

bie życie35. Sekwencja ta wyostrza fragmentaryczny charakter przyjmowanych 

ideologii, które nie potrafi ą opisać świata w całej jego złożoności. Rozumujący 

wedle kategorii militarnych marszałek pada ofi arą własnego sposobu myśle-

nia: w swoich kalkulacjach uwzględnia wyłącznie reakcje własnego i wrażego 

wojska, mylnie identyfi kuje zatem pusty obszar jako rezultat militarnego błędu 

przeciwnika – jego światopogląd nie dopuszcza scenariusza, w którym śmierć 

jest spowodowana czynnikami pozawojskowymi. Analogiczny błąd popełniają 

kusznicy, nie rozpoznając dumnego wodza w tonącym nieprzyjacielu, którego 

identyfi kują na podstawie kawaleryjskiego, pozbawionego dystynkcji unifor-

mu. W ten sposób podstęp udaje się aż nazbyt dobrze, gdy zacietrzewieni wo-

jacy, stojąc przed wyborem dalszej identyfi kacji lub jej zaprzestania, dają wiarę 

militarnym oznaczeniom, a nie słowom marszałka. Owa podwójna omyłka 

stanowi przyczynę dalszych fałszywych spekulacji, pośród których można wy-

bierać dowolnie, zależnie od doraźnego zapotrzebowania.

Ironiczną kodą bitwy jest pozornie nieznaczący epizod umieszczony po-

śród sekwencji prezentujących chwalebne triumfy zwycięzców i pokojowe ro-

kowania, które wydają się wyznaczać koniec historii. Oto w dokach portowego 

miasta kot zagryza szczura, następnie sam umiera, zaraziwszy się pchłami gry-

zonia. Insekty migrują z kociego truchła na ciało jego właścicielki, zarażając 

ją Czerwoną Śmiercią. W ten sposób ironicznie zakwestionowana zostaje za-

sadność pompatycznych obchodów, stanowiących projektowane zwieńczenie 

34 To aluzja do analogicznych spekulacji związanych z losem Władysława Warneńczyka, 

rzekomego ocalałego z bitwy pod Warną i ukrywającego się w pustelni na Maderze.
35 Przy czym rzymska klęska stanowi tu podstawową ramę fabularną, uzupełnioną o detale 

wykraczające poza biografi ę nieszczęsnego wodza, choć częściowo z nią zbieżne. Marszałek 

miałby zatem powtarzać słowa wypowiadane nie przez Warusa, lecz cezara Augusta: „Zwróć 

legiony”, sposób zaś samobójstwa odchodzi od metody rzymskiej – dowódca miałby powiesić 

się na suchej gałęzi niczym Judasz albo Zygfryd de Löwe.
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historycznego tumultu, po którym ma nastąpić wiek złoty. Historii nie da się 

zatrzymać, ani nawet zaobserwować in statu nascendi – wydarzenie o epoko-

wym znaczeniu jest tak niepozorne, że nie sposób wyłowić go spośród zgiełku 

rozgrywanych w tym samym momencie wypadków. Tym daremniejsze wydają 

się próby podporządkowania dziejów unifi kującej perspektywie, która nieza-

leżnie od swoich pretensji do uniwersalizmu nieodmiennie pozostaje wybiór-

cza i podatna na ideologiczne manipulacje.

Batalia jest niewątpliwym elementem wątku ogólnego, historycznego – sta-

nowi wszakże jego kulminację. A jednak w jej prezentacji Sapkowski wydaje 

się odrzucać tradycyjną perspektywę wszechwiedzącego narratora, przynaj-

mniej w zakresie konkluzji dotyczących całości przebiegu starcia. Odchodzi 

zatem od epickiej poetyki, którą proponuje Władca Pierścieni, tak w zakre-

sie narracyjnej perspektywy, jak i na poziomie estetycznym, wojenne męstwo 

konfrontując z krwawym rzemiosłem, a wzniosłość z obsceną. Rozstrzygnię-

cie takie nie jest oczywiście obce literaturze i wydaje się kolejnym nawiąza-

niem Sienkiewiczowskim, zwłaszcza że jedna z perspektyw jawnie do stylizacji 

tego rodzaju nawiązuje. Konfrontując dwa sposoby prezentacji starcia, narra-

cja wiąże jeden z nich z relacją o bitwie pod Grunwaldem, tworzącą kulmina-

cję Krzyżaków – zapowiadając ją zresztą poprzez odwołanie do podwójnego 

nazewnictwa. Drugi biegun narracyjny to poetyka perspektywy indywidu-

alnej, która również nie jest Sienkiewiczowi obca: klęska wojsk koronnych 

pod Żółtymi Wodami jest relacjonowana z punktu widzenia przebywającego 

w obozie kozackim Skrzetuskiego. Przyjmując go, Ogniem i mieczem zapewnia 

emocjonalne oparcie dla obrazu militarnej katastrofy i stanowi kontrapunkt 

dla relacjonowanej z perspektywy wszechwiedzącego obserwatora batalii pod 

Beresteczkiem. W ten sposób tekst sprzęga klęskę z perspektywą indywidu-

alną, relatywizuje ją, relacjonując jednocześnie zwycięstwo w kategoriach zo-

biektywizowanych, nieuzależnionych od przyjętej perspektywy, a zatem bez-

sprzecznych.

Analogiczna konfrontacja przyjmuje u Sapkowskiego inne nieco znaczenie: 

w pierwszym rzędzie narracja wskazuje, że pozornie zobiektywizowana relacja 

kronikarsko-historyczna jest równie zależna od perspektywy indywidualnej, 

a osoby autora, pośredniczącego w wydobywaniu sensu z chaosu wydarzeń, 

nie sposób usunąć. Relację przerażonego chłopca, broniącego się piką przed 

nilfgaardzką jazdą, różni od narracji uśmiechającego się do chwalebnej prze-

szłości weterana dystans czasowy i kontekst sytuacyjny, obydwie są jednak ska-

żone partykularyzmem. Rozbijając sekwencję batalistyczną na rozmaite punkty 

widzenia i lokując je po obydwu stronach frontu, saga uchyla zatem prawo-

mocność poziomu historycznego, sprowadzając go do gry perspektyw indy-

widualnych. Konkluzji tej sprzyja również zrelatywizowane, niejednoznacz-

ne rozwiązanie tego poziomu fabuły: nie dość, że świat utrzymuje status quo,
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to jeszcze nie sposób wyróżnić zwycięzcy konfl iktu Północy, która triumfuje 

militarnie, z Południem, szykującym grunt pod zwycięstwo ekonomiczne.

Rozwiązanie fabuły poziomu indywidualnego stanowi wyraźną opozycję dla 

niedopowiedzeń płaszczyzny historycznej: poszukiwania Geralta uwieńczone 

zostają sukcesem, niegodziwiec Vilgefortz ginie od wiedźmińskiego miecza, 

kompani bohatera odchodzą w glorii chwalebnego poświęcenia. Wiedźmińska 

rodzina zostaje zintegrowana, i choć ponury epilog uniemożliwia bohaterom 

życie długie a szczęśliwe, pogrom Rivii nie należy już do głównego wątku, two-

rzy tylko jego ironiczne podsumowanie. Szturm na zamek Stygga proponuje 

tymczasem rozwiązanie optymistyczne, choć niepozbawione melancholii bę-

dącej rezultatem zgonu szeregu pozytywnych bohaterów drugiego planu: oto 

wiedźmin zwycięża czarnoksiężnika, potem zaś cesarz Nilfgaardu nie dość, że 

pozwala bohaterom żyć, to jeszcze wypuszcza z rąk Ciri, zadowalając się so-

bowtórem. Ta dziwaczna decyzja, wyraźnie sprzeczna z politycznym pragma-

tyzmem prezentowanym przez władcę we wcześniejszych partiach powieści, 

ostatecznie potwierdza konkluzję wywiedzioną z analizy bitwy nad Brenną: 

oto poziom wielkiej historii, w którym Emhyr jest monarchą, musi ustąpić 

przed osobistym, nadającym temu dwuznacznemu bohaterowi funkcję ojca 

litującego się nad dzieckiem i dawnego przyjaciela spełniającego prośbę swego 

niegdysiejszego dobroczyńcy. 

Arbitralność rozstrzygnięcia wskazuje zatem jednoznacznie, że podstawo-

wym motorem wprowadzenia walterskotowskiej dwoistości fabularnej staje się 

przede wszystkim wskazanie fundamentalnej tożsamości pozornie niemożli-

wych do uzgodnienia poziomów. Tak jak rozmaite dyskursy defi niujące rolę 

Ciri za pomocą innych poetyk dają się zredukować do tej samej fabuły, dwa po-

ziomy opowieści zostają sprowadzone do jednego, osobistego. Warstwa histo-

ryczna, pełna sugestii politycznych, ekonomicznych czy ewolucyjnych, okazuje 

się nie tyle opowieścią o narodach, ile relacją o królach, których od bohaterów 

wędrujących po gościńcach różni wprawdzie skala działania, lecz nie motywa-

cje czy sposoby postępowania. Historyczność zostaje zdemaskowana jako ko-

lejna blaga, wytwór przyjętej ideologii: fi nał przywraca perspektywę opowiada-

nia Wiedźmin, w którym monarcha jest przede wszystkim zatroskanym ojcem, 

a wojna z Vizimirem Novigradzkim zostaje zrelacjonowana w kategoriach bija-

tyki dwóch rycerzy, a nie dziejowej, fi nansowej czy biologicznej konieczności.

Konkluzja sagi jest zatem następująca: rozmaite opcje ideologiczne, wraz 

z wynikającą z nich normatywną etyką oraz historiozofi ą, mają charakter ilu-

zoryczny oraz arbitralny. Świat jest jednak dostępny i podporządkowany zasa-

dom (wszakże wszystkie przepowiednie sprawdzają się co do joty), te jednak 

niewiele mają wspólnego z ludzkimi kategoriami rozumowania, są bowiem 

częścią przyrody. Przyjęcie perspektywy ideologicznej utrudnia funkcjonowa-

nie w świecie, przede wszystkim inicjując konfl ikty z dysponentami innych 
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sposobów opisu: aby działać poprawnie, należy – niczym wiedźmin Geralt 

– ulokować się na zewnątrz narracyjnych struktur, przekraczać ideologiczne 

uprzedzenia. Oto lekcja drużyny wiedźmina, w której bohaterskich szeregach 

jest miejsce dla nilfgaardzkiego rycerza (więc wroga), wampira (potwora), 

niekobiecej kobiety (odmieńca) czy wulgarnego dziecka-bandyty (wyrzutka 

społecznego). Więzy, w formowaniu których nie pośredniczy etos wynikający 

ze sposobu opisywania świata, okazują się trwałe, w przeciwieństwie do ilu-

zorycznych relacji tożsamości i podległości, znajdujących oparcie w ideologii. 

W ten sposób raz jeszcze zostaje wprowadzony komentarz do legendy Graala: 

dezintegracja bractwa Okrągłego Stołu jest rezultatem faktu, że kielicha muszą 

poszukiwać ludzie, nie rycerze (czy wiedźmini – Geralt odnosi wszakże suk-

ces, zrezygnowawszy ze swojej profesji), a więzy łączące Arturowych rycerzy 

mają charakter pozorny, co uwidoczni ponury koniec Camelotu.

Refl eksja ta wydaje się całkowicie sprzeczna z fundamentami gatunku: 

tam, gdzie Tolkien i jego epigoni proponują jedną, uniwersalną perspektywę, 

do której daje się sprowadzić zarówno sens procesu historycznego, jak i in-

dywidualnych losów bohaterów, Sapkowski wprowadza miriady sprzecznych 

dyskursów, trwale rozbijając jednorodność świata. A jednak konkluzja zbliża 

się do konstatacji Tolkienowskiej: w trylogii angielskiego profesora fi asko po-

noszą przecież projekty ideologiczne oparte na poznawczym zniewoleniu – 

Mordor Saurona, Shire Sarumana, a nawet wizja historii Denethora – a treścią 

podróży Froda jest rezygnacja z władzy na rzecz wolności wyboru. Eksponując 

rozmaite sposoby rozumienia świata poprzez rozmyślnie wprowadzane ana-

chronizmy, motta zaczerpnięte z rzekomych bajek, kronik i encyklopedii, Sap-

kowski zapewnia też narzędzie do ich redukcji: różnica w sposobie ujmowania 

rzeczywistości leży w poetyce, nie treści obserwacji. W ostatecznym zatem 

rozrachunku świat okazuje się równie jednolity jak Śródziemie, a propozycja 

aksjologiczna zbliżona do tej wyrażonej przez Władcę Pierścieni: wyzwania 

moralne mają charakter indywidualny i rozgrywają się pomiędzy ludźmi – zło 

natomiast rodzi się z utraty tej perspektywy: „W każdym państwie spotkać 

można ludzi, którzy są ślepymi fanatykami idei społecznego ładu. Oddani tej 

idei, gotowi są dla niej na wszystko. Na zbrodnię również, albowiem cel uświę-

ca środki i zmienia znaczenie pojęć. Oni nie mordują, oni ratują porządek. Oni 

nie torturują, nie szantażują: oni zabezpieczają rację stanu i walczą o ład. Życie 

jednostki, jeśli jednostka narusza dogmat ustalonego porządku, nie jest dla ta-

kich ludzi warte grosza i wzruszenia ramion. Tego, że społeczeństwo, któremu 

służą, składa się właśnie z jednostek, ludzie tacy nie przyjmują do wiadomości. 

Tacy ludzie dysponują tak zwanym szerokim spojrzeniem... a spojrzenie takie 

to najpewniejszy sposób, by nie dostrzec innych ludzi”36.

36 A. Sapkowski, Wieża jaskółki, Warszawa 1999, s. 279.
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W ten sposób proza Sapkowskiego staje się antytetyczna wobec Tolkie-

nowskich epigonów, przenoszących ciężar rozstrzygnięć etycznych na prob-

lematykę historycznej konieczności, wybiera bowiem konsekwentnie opcję 

indywidualnej przyzwoitości, zbliżając się w ten sposób do projektu literac-

kiego autora Władcy Pierścieni. Sugeruje jednak przy tym moralność doraź-

ną, powstającą ad hoc, w dekonstrukcyjnej pasji dekonspirując jako fałszywe 

wszystkie idee tworzące bazę etyczną dla moralnych rozstrzygnięć: konfl ikt 

pomiędzy biologiczną koniecznością, stanowiącą zasadę świata, a indywidu-

alną niezgodą na zło nie znajduje rozstrzygnięcia. Narracja ideologiczna jest 

niezbędna, by zachowywać się właściwie – fi gurą tej koncepcji jest rzekomy 

kodeks wiedźminów, zmyślony przez Geralta, by stanowić oparcie dla jego 

prywatnej moralności. Ponieważ jednak indywidualnej moralności nie sposób 

dzielić, projekt okazuje się w gruncie rzeczy daremny. Wiedźmin, poświęciw-

szy życie ochronie ludzi, ginie podczas zamieszek, ugodzony widłami. Ironicz-

ny koniec szermierza stawia zatem ostatnie pytanie: saga wydaje się sugero-

wać, w jaki sposób postępować należy, nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego tak czynić warto.

A.8

Cykl wiedźmiński, lokując się w centrum polskiej literatury fantasy zarówno 

gdy idzie o poczytność, jak i krytyczne uznanie, przesądza, jak się zdaje, o jej 

osobliwościach. Najbardziej może charakterystyczną różnicą wobec głównego, 

międzynarodowego nurtu jest niechęć polskich autorów do ambitnych pro-

jektów fi kcyjnych realiów, będących specjalnością anglojęzycznych autorów. 

Wyjąwszy pracę Feliksa W. Kresa, próżno szukać w polskiej fantasy zgrabnie 

wyłożonych i opisanych za pomocą narzędzi kartografi cznych uniwersów: 

Krainy Czarów sprawiają raczej wrażenie bądź to tworzonych na bieżąco, 

rozrastających się w miarę fabularnych potrzeb, bądź to ukrywających przed 

czytelnikiem nie tylko prawidła rządzące historią, lecz i kulturę oraz topogra-

fi ę. W efekcie zostaje uchylona konieczność wyposażenia zmyślonych realiów 

w wymiar historyczny, którego spójność partnerowałaby koherencji realiów, 

tłumacząc rozmaite kulturowe fenomeny. Motywacje zyskują w znacznej mie-

rze charakter lokalny, osobisty: nawet jeżeli w toku rozwoju fabuły losy boha-

tera splatają się z losami świata, polska fantasy nie gustuje w prototypowym 

rozwiązaniu, nakładającym na Wybrańca osobistą lub dziejową odpowiedzial-

ność za bieg historii. Powstają zatem realia rozczłonkowane i cząstkowe, po-

zbawione epickiej perspektywy charakterystycznej dla fantasy tolkienowskiej, 
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której projekt, powszechnie realizowany w nurcie światowym, wydaje się 

w Polsce niemożliwy do podjęcia.

Fragmentaryczność jest skorelowana z przeobrażeniem ulubionej meto-

dy twórczego wyrazu, którą w kręgach anglosaskich pozostaje wielotomowa 

powieść, w Polsce natomiast – znów z pewnymi wyjątkami – opowiadanie, 

łączone wedle wypracowanej przez Sapkowskiego formuły w chronologicz-

nie spójny cykl. Nie znaczy to wprawdzie, że nie powstają w języku polskim 

obszerne sagi, jednak droga wyznaczona przez pierwszych rodzimych pisarzy 

wiedzie raczej od opowiadania poprzez serię nowel ku powieści. Formuła ta, 

skorelowana z niekompletnością realiów, sprzyja dodatkowo ich wielostronnej 

obserwacji, wprowadzaniu kolejnych perspektyw odbierających światu jedno-

znaczność właściwą fantasy tolkienowskiej. Wprawdzie większość fi kcyjnych 

rzeczywistości jest poddana działaniu możliwych do rozpoznania sił, zwykle 

jednak mają one charakter ambiwalentny i podlegają różnym interpretacjom 

– innymi słowy, zamiast wielkiego, aksjologicznego konfl iktu motywującego 

większość anglojęzycznej literatury magii i miecza, opcja polska proponuje 

rozważania o bardziej osobistym charakterze, w których bohaterowie są nie 

tyle elementami odwiecznej, kosmicznej gry, ile samodzielnymi podmiotami, 

doraźnie oraz wedle własnego rozeznania rozwiązującymi lokalne konfl ikty. 

Froda Bagginsa, który pomimo przeciwności losu pielgrzymuje ku przezna-

czeniu, dźwigając brzemię losów świata, zastępuje postać niejednoznaczna, 

spragniona doraźnych korzyści dla siebie lub swoich mocodawców, w gruncie 

rzeczy poszukująca jednak zagubionej tożsamości. 

Rezygnacji z budowania modelu fi kcyjnego świata towarzyszy brak roz-

strzygnięć dotyczących praprzyczyny jego istnienia, wielkiej, uniwersalnej 

koncepcji, do której można sprowadzić bieg dziejów. Nawet najpilniej skon-

struowana czasoprzestrzeń, Szerer Feliksa W. Kresa, nie ujawnia swojej mo-

tywacji, eksponując jedynie jej fenomeny: oto bowiem przyczyną istnienia 

rozumnego życia jest tajemnicza, kosmiczna substancja zwana Szernią, która 

obdarzyła inteligencją trzy rodzaje istot – ludzi, koty oraz sępy – i z jakichś 

powodów wpływa co jakiś czas na ich życie. Przyczyna tej ingerencji i zamia-

ry Szerni pozostają całkowicie nieprzeniknione: unosząca się na niebie sub-

stancja jest równie tajemnicza co solaryjski ocean z powieści Lema, nijak się 

z ludźmi nie komunikuje i nie stara się zarysować sensu ich bytowania. Znów 

zatem, podobnie jak u Sapkowskiego, motywacja świata sprowadzona zostaje 

do dynamiki biologicznej, która niewiele ma wspólnego z moralnością. Cykl 

szererski jest przy tym całkowicie nihilistyczny, pozbawiony perspektyw ak-

sjologicznych i metafi zycznych – skoro bowiem życie jest rezultatem działania 

kosmicznego pasożyta, który z jakichś powodów żeruje na świecie, nie istnieje 

żadna sankcja nakazująca, by czynić inaczej. Rezultatem jest amoralne okru-

cieństwo fabuł i bohaterów, którzy żyją po to, by zaspokajać swoje pragnienia 
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oraz ambicje. Zwykle z marnym zresztą skutkiem, gdyż tekst chętnie znęca się 

nad swymi protagonistami, by tym mocniej wyeksponować całkowitą przy-

godność zdanego na kaprysy ludzi oraz Szerni świata.

A zatem nawet w powieściach, które nie rezygnują z koncepcji spójnej rze-

czywistości, przedstawianej na przestrzeni kilkutomowego cyklu, uderza nie-

chęć do rozstrzygnięć etycznych o charakterze uniwersalnym: dobro i zło, po-

jęcia kluczowe dla nurtu posttolkienowskiego, stanowią w rodzimej odmianie 

literatury miecza i czarów obszar zakazany, a gdy problematyka tego rodzaju 

zostanie zasygnalizowana, zazwyczaj towarzyszy jej zamysł demaskatorski, 

mierzący w ekspozycję relatywności koncepcji etycznych. Ulubiony bohater 

jest w najlepszym wypadku moralnie dwuznaczny, a jego kodeks postępowa-

nia ma zazwyczaj charakter sytuacyjny, wyrażając się w stosunku do konkret-

nych osób, a nie ocenie określonych zespołów zachowań. Podobną niechęcią 

darzy zresztą polska fantasy inne koncepcje uniwersalne, w rodzaju władzy 

oraz instytucji o charakterze naukowym lub religijnym, czyli dążących do opi-

su rzeczywistości w kategoriach powszechnych. W rodzimych światach fi k-

cyjnych nie ma zatem miejsca na pozytywny model władcy – król jest zawsze 

cyniczny i amoralny – czy autorytetu instytucji. Nawet ciepła, adresowana do 

młodszego czytelnika proza Ewy Białołęckiej za fabularny wehikuł przyjmu-

je bunt nastoletnich magów wobec instytucji nauczających i konserwujących 

czarodziejską wiedzę oraz utworzenie przez nich rodzaju komuny, przeciwsta-

wionej negatywnie nacechowanej hierarchii żyjących zgodnie z tradycją cza-

rowników. Próby porządkowania świata okazują się zatem albo śmieszne, albo 

niemoralne, trudno jednak o wizję harmonijnego ładu, która byłaby odpo-

wiednikiem złotego wieku z głównego nurtu powieści fantasy, a powrót króla 

nie niesie nadziei na odbudowę świata wedle sprawiedliwszych reguł.

Nie znaczy to jednak, że polskiej fantasy obca jest perspektywa historycz-

na i koncentruje się wyłącznie na doraźnych, utworzonych na podobieństwo 

przygód Conana, perypetiach bohaterów. Przeciwnie, presja dziejowych prze-

obrażeń jest zwykle wszechobecna i nawet cykle, które rozpoczęły się od pre-

zentacji bardzo osobistych przeżyć bohatera, zmierzają w stronę historycznych 

konstatacji. Wizja dziejów jest jednak odmienna niż w nurcie światowym: za-

miast sprowadzać ich sens do antagonizmu sił kosmicznych, prezentuje świat, 

gdzie działają anonimowe i wszechogarniające procesy, których nie sposób 

skorelować ze stronami konfl iktu czy przypisać działaniu boskich konspiracji. 

Postać świata ulega nieodwołalnemu przeobrażeniu, które nie podlega war-

tościowaniu – pojawienie się broni palnej, emancypacja spod wszechwładzy 

bogów, wzrost znaczenia czynników ekonomicznych kosztem militarnego he-

roizmu czy przeobrażenia ustrojowe nie są rezultatem działań Nieprzyjaciela, 

zmierzającego do destrukcji tego, co dobre i piękne. Przemiany cywilizacyjne 
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zachodzą na dobre i na złe, a pojedynczy człowiek nie jest w stanie ich zatrzy-

mać – może co najwyżej prywatnie opierać się ich wpływowi.

Problem relacji między jednostką a historią ulega zatem przeformułowaniu, 

a kwestie zobowiązań wobec kultury zostają zastąpione problemem koniecz-

ności odnalezienia swojego miejsca w bezustannie zmieniającym się świecie. 

Bohaterowie polskiej fantasy rzadko znajdują oparcie w którymś z systemów 

motywujących nurt światowy, zakwestionowana została przecież etyka, trady-

cja oraz nieuchronność losu, stanowiące najczęstsze jego zręby. Sens świata nie 

jest zatem dany, należy go odszukać i się do niego odnieść – to właśnie staje 

się najważniejszym problemem rodzimej literatury magii i miecza. Wyprawa 

może prowadzić w dwóch kierunkach: ku wykształceniu osobistego kodu mo-

ralnego, którego bazę stanowi nie tyle etyka, ile doświadczenie, lub w stronę 

realizacji ambicji. Pierwsza opcja skutkuje alienacją i utratą poczucia przyna-

leżności, niekiedy kompensowaną wytworzeniem nowej wspólnoty. Druga 

okazuje się przyczyną zła, gdy nieskrępowane normatywną moralnością i ob-

darzone potęgą jednostki eksponują całą galerię swych wad, szukając zaspo-

kojenia. W tym przypadku dochodzi do korelacji pomiędzy amoralną ambicją 

a sposobnością korzystania z dokonujących się w świecie zmian: innymi słowy, 

lekcja polskiej fantasy poucza, że w czasach przeobrażeń ludzie pozbawieni 

skrupułów mogą wiele zyskać – natomiast osoby o mocnym kręgosłupie mo-

ralnym muszą się znaleźć na duchowej emigracji.

Ta nieco publicystyczna teza współbrzmi z kolejną osobliwością rodzimej 

odmiany gatunku, jaką jest świadomość zobowiązań wobec rzeczywistości, 

wyrażająca się w upodobaniu dla estetyki maski. Rzecz pozostaje w korelacji 

z brakiem zapału wobec tworzenia światów odznaczających się po Tolkienow-

sku rozumianą spójnością i przejawia się chętnym eksponowaniem fi kcyjności 

oraz umowności czasoprzestrzeni. O ile więc nurt światowy zazwyczaj posłu-

guje się kulturowym nawiązaniem dla przydania zmyślonym realiom wiary-

godnego kontekstu i traktuje je z całkowitą powagą, jako twór samodzielny – 

to zabieg konieczny, by zachowana została stawka fabularna, jaką są losy świata 

– o tyle polskie teksty korzystają z tej techniki, by eksponować własną fi kcjo-

nalność, wskazywać literac kie pochodzenie motywów, a w najlepszym wypad-

ku rościć sobie pretensje do wskazywania nieadekwatności tradycyjnych fabuł. 

Redukują tym samym Tolkienowski projekt alternatywnej historii kultury do 

gry cytatu oraz komentarza do rzeczywistości społecznej, wyrażonego często 

językiem satyrycznym lub zgoła komediowym. Bo i humoru polskiej odmianie 

fantasy nie brakuje – przy czym jest to zwykle żart zbudowany na konfrontacji 

znanych wątków, umieszczaniu kulturowych klisz i cytatów w zaskakujących 

kompozycjach czy konfrontacji stylizacji staropolskiej z nowoczesną treścią, 
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poparty niekiedy burleskowymi sekwencjami fabularnymi37. Z drugiej stro-

ny w rozważaniach historiozofi cznych dominuje przedstawiona wyżej opcja 

cyniczna, stanowiąca najpoważniejszy rys polskiej odmiany fantasy. W rezul-

tacie pretekstowy, skomponowany z literac kich nawiązań i eksponujący fakt 

swej fi kcyjności świat staje się alegorią rzeczywistości, którą rządzą ponure, 

nieodgadnione mechanizmy nagradzające polityczny i moralny oportunizm. 

Jedyne schronienie przed nimi można znaleźć w obszarze kulturowej ułudy: 

nieautentycznej, zapożyczonej i zazwyczaj ludycznej.

Istnieją zatem w polskiej fantasy wyznaczone przez Sapkowskiego obszary 

zakazane, których powieść rodzima wydaje się unikać pod groźbą pomówie-

nia o rozstrzygnięcia banalne bądź śmieszne. Prócz słowiańskiej estetyki, wy-

kpionej przez koryfeusza gatunku tak gorliwie, w strefi e tej lokują się również 

rozważania etyczne, dla których rozwiązaniem nie jest konstatacja o prymacie 

ludzi pozbawionych skrupułów nad spętanymi przez moralne okowy. Dobro 

to w polskiej fantasy towar wyraźnie defi cytowy, a pośród najcięższych oskar-

żeń czytelniczych znajduje się zarzut o konstrukcję czarno-białą (czyli etycznie 

wyrazistą), w opozycji wobec szarości, jak zwykle nazywa się postawę cynicz-

ną. Ta druga opcja nosi pozór prawdziwości – tylko dezawuowanie wartości 

przynieść może środowiskowe uznanie38. Wedle tej samej reguły trzon gatunku 

unika motywacji świata i bohaterów innych niż wyrażonych w kategoriach de-

terminizmu ekonomicznego lub biologicznego. Wobec tak szerokiego obszaru 

tematów zakazanych twórca staje zatem na rozdrożu, z którego najszersze goś-

cińce prowadzą w stronę ironicznej makabreski, noszącej pozór tekstu ambit-

nego39, lub lekkiej humoreski, której przecież o banał pomówić nie wypada.

W ten sposób trwale zablokowana zostaje opcja tolkienowska, obciążona 

wszakże wszystkimi powyższymi mankamentami. Jednocześnie ekspozycja 

własnej fi kcyjności otwiera przed gatunkiem interesujące perspektywy, kodą 

dla których – i być może dla polskiej fantasy w ogóle – jest zbiór opowiadań 

Wita Szostaka Ględźby Ropucha. Składające się na niego teksty nie łączą się 

w cykl: splata je raczej tożsamość realiów niż chronologia czy osoby bohate-

rów, co jest na polskim rynku literac kim niejakim ewenementem. Przyjęcie 

innego rozwiązania okazuje się niemożliwe, właściwym tematem książki jest 

bowiem jednostkowość i niepowtarzalność sposobu doznawania świata oraz 

37 Wprawdzie kuszącą wydaje się teza, że przesadne okrucieństwo i operetkowa momentami 

makabra powieści Kresa mają podobny cel, wydaje się jednak, że teksty te traktują się całkowicie 

poważnie.
38 Najjaskrawszym może przykładem tej postawy jest wysoko oceniania przez popularnych 

czytelników, trzytomowa powieść Andrzeja Ziemiańskiego Achaja, oferująca prócz koszarowego 

humoru, erotyki i brutalności triumf oportunizmu nad „naiwnymi” zasadami.
39 „Ironia daje łatwy patent na głębokość, historiozofi czną zadumę, tragiczność, drapieżność 

i temu podobne liczmany” – konstatował Piotr Kuncewicz. Zob. idem, Samotni wobec historii, 

op. cit., s. 19.
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towarzyszący jej niepokój o autentyczność tegoż przeżycia. Świat, rozszerzają-

cy skądinąd czasoprzestrzeń przygotowaną na potrzeby dwóch wcześniejszych 

powieści, łączących estetykę fantasy z folklorem podhalańskim, jest wpraw-

dzie w kolejnych opowiadaniach rozpoznawalny jako tożsamy, jego prawdzi-

wość podlega jednak bezustannemu zakwestionowaniu. Szostak unika przy 

tym najpopularniejszego chwytu, jakim jest prezentacja materiału kulturowe-

go, z którego rzecz jest utkana. Chętniej sięga po paradoks, uniemożliwiający 

rozwiązanie fabuły wedle kategorii przyczynowo-skutkowej, jak motyw kata, 

którego tożsamość jest tajemnicą dla wszystkich obywateli miasta, strzeżoną 

tak głęboko, iż pewnego dnia ścina samego siebie, nie rozpoznawszy własnej 

identyczności z zakapturzonym oprawcą. Na płaszczyźnie fabularnej rzecz 

rozwija się achronologicznie wprawdzie, lecz całkowicie czytelnie: oto cieszący 

się do tej pory łaską miejskich włodarzy władca półświatka zostanie pojmany 

i bez sądu ścięty – a że nikt nie wie, iż to właśnie ów łotr pełni funkcję miej-

skiego kata, paradoks całej sytuacji pozostaje nieomal niedostrzeżony. Przy-

ziemni mieszczanie skonfrontowani z niemożliwym zdarzeniem po prostu je 

ignorują, a nad paradoksem będą sobie łamać głowy wyłącznie opiekunowie 

rzeczy ostatecznych: pustelnik, kapłan i grabarz. W ten sposób zarysowuje się 

oś napięcia, którą wyznacza z jednej strony świat materialny, z drugiej nato-

miast przestrzenie duchowości.

Pierwsza perspektywa zostaje zakwestionowana za pomocą znanego to-

posu subiektywności percepcji: oto bowiem nie sposób rozróżnić, czy świat 

z całym jego bogactwem jest rzeczywistością autonomiczną, czy też wytworem 

poznającego go umysłu. Do takiego przekonania dochodzi bytujący na samot-

nej wysepce mnich, powątpiewający w istnienie czegokolwiek poza wyspą, 

a wreszcie czegokolwiek poza nim samym. Do tej konkluzji prowadzi zakonni-

ka opcja realistyczna: wpierw wyobraża sobie obce kraje, gdyż do nich tęskni, 

z tej natomiast tęsknoty rodzi się przeczucie, iż świat jest tożsamy z wyobraże-

niem. Być może jednak jest to wyobrażenie cudze? Tego rodzaju pytanie staje 

przed innym mnichem, który wybrany zostaje do strzeżenia straszliwej praw-

dy o świecie i pokonując kolejne stopnie wtajemniczenia, dowiaduje się nie-

odmiennie, że poprzednia tajemnica stanowiła wyłącznie parawan dla prawdy 

dostępnej wybrańcom kolejnych, jeszcze bardziej wewnętrznych kręgów – aż 

do momentu konfrontacji z konfratrem twierdzącym, iż sam cały świat zmy-

ślił i to właśnie tej prawdy pilnuje zakon. Okazuje się zatem, że w mniejszym 

lub większym stopniu rzeczywistość zawsze stać się musi kreacją artystyczną, 

a elementów zmyślonych nie sposób odróżnić od obiektywnych.

Wydawać się zatem może, że Szostak okazuje się orędownikiem jeżeli nie 

poznawczego solipsyzmu, to przynajmniej prymatu duchowości nad paradyg-

matem pozytywnym. A jednak i poziom duchowy zostaje zakwestionowany 

w tym samym duchu, pomówiony o analogiczną nieautentyczność. Lamentuje 
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nad nią trubadur, który – wyczerpawszy wszystkie tematy – w tajemnicy kom-

ponuje niezmiernie autentyczną pieśń o wyczerpaniu kultury tylko po to, by 

tuż przed jej ukończeniem usłyszeć własne nuty w ustach wędrownego że-

braka. Doświadcza jej również dotknięty amnezją nieszczęśnik, wyposażany 

przez gęślarza w coraz to nowe tożsamości, za każdym razem zapewniające 

inne wyjaśnienie dla jego choroby. Inny z kolei wędrowny poeta na polecenie 

koronowanego zleceniodawcy fałszuje jego życiorys, a prawda ustępuje przed 

fi kcją: nudna tożsamość monarchy rozpuszcza się w heroicznych wersach, 

prowadząc do śmierci, która przychodzi po króla w chwili przeznaczonej mu 

przez minstrela. Świat okazuje się zatem nieprawdziwy, uzależniony od ludz-

kiej percepcji, ta natomiast zostaje narzucona z zewnątrz, jest zatem równie 

nieautentyczna. 

Pułapki czyhające na przekonanych, że natura i kultura – a więc to, co przy-

rodzone i elementy wytworzone przez człowieka – dają się oddzielić, relacjo-

nuje tekst Kłopoty z błaznem, który za punkt wyjścia przyjmuje rywalizację 

monarchy z jego złośliwym trefnisiem. Rzecz najpierw zaprezentowana zostaje 

z perspektywy błazna: powszechnie uznawany za idiotę Gacuś uważa się za po-

wiernika króla i boli go, że ten nocą urządza sobie tajemnicze wycieczki. Śledzi 

zatem monarchę, by odkryć, że przenosi się on do alternatywnej rzeczywisto-

ści, tożsamej z pierwotną we wszystkim prócz obecności króla i błazna. Zaczy-

na więc Gacuś wędrować wraz ze swym chlebodawcą, jednak pewnego razu 

król nieszczęśliwie ginie, a błazen nie jest pewny, czy wrócił do świata pier-

wotnego, czy też został na zawsze uwięziony w kopii. Rzecz okazuje się jednak 

kpiną przygotowaną przez władcę: dopuszczony do głosu oznajmia, iż pragnął 

zemsty na złośliwym żartownisiu i udał, że istnieje inny świat – tajemne drzwi 

nie prowadzą na drugą stronę muru, lecz obracają się wedle własnej osi. Jed-

nak również monarcha ma zaburzoną percepcję, a trzecia relacja, prowadzona 

z perspektywy kronikarza, opowiada o jego ciężkim umysłowym schorzeniu. 

Oto władcy zwiduje się, że jest jednocześnie błaznem, a cały dramat rozgrywa 

się wyłącznie w jego głowie. Na cóż jednak zdaje się trzeźwy osąd uczonego, 

gdy król ulega wypadkowi, a nad jego ciałem dwór znajduje zrozpaczonego 

błazna, będącego wszakże produktem monarszej imaginacji? W ostatecznym 

zatem rozrachunku to rzeczywistość ulega przekonaniom, a nie odwrotnie.

Opowiadania Szostka, choć zachowują konwencjonalną estetykę fanta-

sy oraz korzystają obfi cie z kojarzonych z gatunkiem rekwizytów, odchodzą 

daleko od podstawowej problematyki miecza i czarów, którą wydaje się rela-

cja między jednostką a historią. Perspektywa epicka czy romansowa zostaje 

zredukowana niemal całkowicie, topos rycerza, który sprostać musi próbom 

o charakterze fi zycznym bądź duchowym, ulega wyeliminowaniu na rzecz eto-

su zdziwionego światem intelektualisty, niepewnego, czy żyje, czy tylko czyta 

– nawet gdy treścią opowiadania jest wyprawa na smoka, żaden bohater nie 
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staje do walki. W ten sposób wprowadzony przez Tolkiena kanon intertekstów, 

w których cnota objawia się w działaniu, zostaje zastąpiony przez opowiada-

nia Borgesa. Ich obecność sygnalizuje otwierające zbiór opowiadanie o poszu-

kiwaczu księgi absolutnej, wyjętej wszak z Biblioteki Babel. Wyraźnie Borge-

sowski charakter mają również rozważania o pozorności świata i niemożności 

dotarcia do prawdy o nim: wieloznaczne zakończenie Świata Sverrira, którego 

treść można wybrać zależnie od ulubionej literac kiej konwencji, przypomina 

eksponujący piętrową literackość fi nał Dociekań Awerroesa, a w historii nie-

szczęsnego, skazanego na wieczne kopiowanie istniejących już tekstów min-

strela wydaje się pobrzmiewać echo przygody Pierre’a Menarda, choć ironicz-

nie odwróconej.

Lektura tytułowego artefaktu z opowiadania Księga przynosi poznawcze 

rozczarowanie: oto uczony Korab znajduje w niej wprawdzie historię własnego 

życia, różni się ona jednak od pierwotnej rozmaitymi detalami. Analogicznie 

zdumiony jest Korab literac ki, gdy w relacjonowanej w tomie historii trafi a na 

księgę i odczytuje w niej swoje dzieje, rozbieżne z jego własnymi wspomnie-

niami. I w tym tekście czai się kolejny, historia następnego Korabia, znów nie-

co różna oraz zakończona prezentacją kolejnej – i tak w nieskończoność. Je-

dynym więc rezultatem poszukiwania prawdy w księdze zawierającej rzekomo 

treści absolutne jest fraza stanowiąca klamrę opowiadania: „Niedomarszczony 

jak na swój wiek Korab ostatniej zimy posędziwiał raptownie i rozrzutnie”40. 

Bezowocne dociekanie za jedyny rezultat ma destrukcję cielesności oraz wy-

obcowanie. Stylizacja nie jest wszak przypadkowa i partneruje konkluzji: oto 

bowiem intelektualizm Borgesa skonfrontowany zostaje z metafi zycznym nie-

pokojem Leśmiana, gdy kolejni uczeni, oddalając się od namacalnej rzeczywi-

stości, odkrywają wyłącznie coraz to nowe rodzaje nieistnienia, niezapewnia-

jące żadnego oparcia wobec egzystencjalnych wątpliwości. Zawrócić jednak 

niepodobna, skażony wątpliwością umysł nie potrafi  czerpać z sensualności 

świata radosnej pociechy, niepewny, czy zmysłowość jest autentyczna, czy tyl-

ko zmyślona. Próby zrozumienia świata prowadzą zatem na manowce, zew 

prawdy okazuje się syreni – a jedyny sposób mówienia o rzeczywistości, który 

można posądzić o uniwersalizm, jest całkowicie pozawerbalny, realizuje się 

bowiem w tańcu i muzyce tanecznej. To taniec wygasza spory i uwalnia cieles-

ną energię, która pozwala stłumić eschatologiczny niepokój, rozniecony przez 

niewczesne rozważania w opowiadaniu Gospoda na rozstaju. Jest to jednak 

czynność ostateczna: w ferworze zabawy roztańczeni dyskutanci nie dostrze-

gają płomieni pożaru i dołączają do korowodu Leśmianowskich pląsających 

zmarłych.

40 W. Szostak, Księga [w:] idem, Ględźby Ropucha, Warszawa 2005, s. 7 i 12.



402  

Ględźby Ropucha są unikatowym i być może najciekawszym polskim gło-

sem w łonie gatunku: autor całkowicie odchodzi od odziedziczonych zarówno 

po Tolkienie, jak i po prozie awanturniczej schematów fabularnych, rezygnuje 

też z charakterystycznej dla trzonu rodzimych tekstów polemiki z gatunko-

wymi wzorcami. Trudno tu mówić o odrzuceniu kpiarskiej maniery, która za 

pomocą ludycznie aplikowanych nawiązań łagodzi skrajnie pesymistyczną hi-

storiozofi ę – Szostak po prostu tej tematyki nie podejmuje. Zamiast tego zwra-

ca się ku korzeniom powieści magii i miecza, by znaleźć oparcie dla swojej 

prozy w artystycznym manifeście Tolkiena. Wydaje się bowiem, że Ględźby są 

rezultatem refl eksji nad wyłożoną w O baśniach koncepcją subkreacji, wtórne-

go stworzenia, którego dokonuje artysta. I koniecznej w warunkach literatury 

polskiej konkluzji, iż modelem subkreatora jest Pan Błyszczyński.



Dodatek B.

Kalendarium literatury fantasy

1925 – Czasopismo „Weird Tales” publikuje debiutanckie opowiadanie Rober-

ta E. Howarda Spear and Fang (Włócznia i kieł). 

1932 – W magazynie „Weird Tales” można przeczytać opowiadanie Feniks na 

mieczu Roberta E. Howarda. Po raz pierwszy pojawia się w nim Conan z Cy-

merii.

1934 – W opowiadaniu Catherine L. Moore pt. Black God’s Kiss (Pocałunek 

czarnego boga) po raz pierwszy pojawia się Jirel z Joiry, uznawana przez kryty-

ków za żeński ekwiwalent Conana, choć jej przygody są osadzone w średnio-

wiecznej Francji.

1935–1936 – Robert E. Howard publikuje w odcinkach pierwszą powieść 

o Conanie Barbarzyńcy zatytułowaną Godzina smoka.

1936 – W magazynie „Weird Tales” ukazuje się esej Roberta E. Howarda Era 

Hyboryjska, przedstawiający fi kcyjną epokę stanowiącą tło przygód Conana. 

W tym samym roku autor umiera śmiercią samobójczą.

1937 – John R.R. Tolkien, profesor języka anglosaskiego Pembroke College 

w Oksfordzie, publikuje w wydawnictwie Allen and Unwin powieść dla dzieci 

pt. Hobbit, czyli tam i z powrotem. Autor niemal natychmiast przystępuje do 

prac nad kontynuacją.

1938 – Terence Hanbury White ożywia legendę arturiańską w powieści Miecz 

dla króla.

1939 – J.R.R. Tolkien wygłasza gościnny wykład z cyklu Andrew Lang’s Lecture 

na Uniwersytecie St. Andrews. Poświęca go baśniom.

1939–1958 – Kolejne tomy arturiańskiego cyklu T.H. White’a porzucają lekki 

ton pierwszej części i stawiają coraz bardziej pesymistyczne konkluzje.
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1939–1988 – Fritz Leiber, zasłużony autor science fi ction, tworzy cykl opowia-

dań i powieści o Fafrydzie i Szarym Kocurze, ironizując na temat poetyki i to-

piki literatury magii i miecza.

1947 – Rozszerzona wersja wykładu Tolkiena O baśniach ukazuje się drukiem.

1950 – Godzina smoka Howarda ukazuje się po raz pierwszy w wydaniu książ-

kowym, nakładem wydawnictwa Gnome Press. Nosi tytuł Conan the Con-

queror.

1950 – Tolkien popada w spór z wydawnictwem Allen and Unwin, gdyż nie 

chce ono poprzedzić powieści, nad którą autor pracuje od 1937 roku, obfi tym 

zbiorem fi kcyjnych legend elfów. Proponuje publikację tekstu wydawnictwu 

Collins.

1950–1956 – Clive Staples Lewis, angielski mediewista i publicysta chrześci-

jański, tworzy Opowieści z Narnii, adresowaną do młodego czytelnika serię 

siedmiu powieści rozgrywających się w tytułowej magicznej krainie.

1952 – Th e Sword of Conan, zbiór opowiadań Howarda pod redakcją 

L. Sprague’a de Campa, na nowo budzi zainteresowanie barbarzyńcą z Cyme-

rii. 

1952 – Wydawnictwo Collins domaga się od Tolkiena radykalnego skrócenia 

powieści. Autor wraca do Allen and Unwin, gotów opublikować tekst niepo-

przedzony zbiorem legend elfów, o ile pozostanie w niezmienionej postaci.

1954 – Powieść Tolkiena Władca Pierścieni zostaje podzielona na trzy części, 

publikowane w kilkumiesięcznych odstępach.

1955 – Ostatni, trzeci tom Władcy Pierścieni opuszcza drukarnię. Powieść, za-

planowana jako jednorodna całość, od tej pory zawsze nazywana będzie „try-

logią Tolkiena”.

1955 – Wydawnictwo Gnome Press publikuje Th e Tales of Conan, zbiór opo-

wiadań o Cymeryjczyku autorstwa de Campa. Większość z nich to przeróbki 

opowiadań Howarda traktujących o innych bohaterach.

1957 – Ukazuje się Th e Return of Conan, powieść o barbarzyńcy z Cymerii au-

torstwa Björna Nyberga. To pierwsza książka o Conanie nieoparta na tekstach 

Howarda.

1959–1982 – Ukazuje się fanzin „Amra” poświęcony fantasy barbarzyńskiej.

1960 – Wydawnictwo Iskry publikuje polski przekład Hobbita Tolkiena. Au-

torką tłumaczenia jest Maria Skibniewska.
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1961 – Opowiadanie Th e Dreaming City otwiera cykl Michaela Moorcocka 

o księciu Elryku, początkowo parodiujący prozę Roberta E. Howarda, z cza-

sem jednak zmieniający się w część obejmującej liczne serie powieściowe sagi 

Wiecznego Wojownika. Moorcock wielokrotnie powraca do niej, wprowadza-

jąc poprawki, uzupełnienia i dopisując nowe fragmenty – ostatnia powieść 

ukazała się w 2005 roku.

1961 – W lipcowym numerze fanzinu „Amra” Fritz Leiber odpowiada na list 

młodego brytyjskiego pisarza Michaela Moorcocka, postulującego stworzenie 

nazwy na gatunek, który zapoczątkował Robert E. Howard. Proponuje „sword 

and sorcery”, czyli „miecz i czary”.

1961–63 – Publikacja polskiego wydania Władcy Pierścieni w przekładzie Ma-

rii Skibniewskiej.

1963–2005 – Brytyjska pisarka Alice Mary Norton, publikująca pod męskim 

pseudonimem Andre Norton, kreuje Świat Czarownic, fantastyczną rzeczywi-

stość, w której magią potrafi ą władać wyłącznie kobiety. Seria liczy 38 tomów 

pogrupowanych w trzy cykle tematyczne.

1965 – Lin Carter publikuje Czarnoksiężnika z Lemurii, pierwszą powieść 

utrzymaną w poetyce Howarda nieosadzoną w Erze Hyboryjskiej, lecz w au-

torskich realiach.

1965 – Wydawnictwo Ballantine Books wydaje ofi cjalną amerykańską edycję 

Władcy Pierścieni. Rozpoczyna się hippisowska moda na Tolkiena.

1965 – Wydawnictwo Ace Books wypuszcza na amerykański rynek księgarski 

piracką wersję Władcy Pierścieni. Tolkien apeluje do fanów, by jej nie kupowa-

li, póki wydawca nie ureguluje należności fi nansowych. Apel jest tak skutecz-

ny, że wydawca wycofuje nieautoryzowany nakład z księgarń.

1966 – W eseju On Th ree Ways of Writing for Children C.S. Lewis stosuje nazwę 

„fantasy” w odniesieniu do pisarstwa przypominającego jego własne Opowie-

ści z Narnii czy powieści Tolkiena.

1966–1977 – L. Sprague de Camp i Lin Carter przygotowują dwunastotomo-

we wydanie opowiadań o Conanie autorstwa Howarda i jego epigonów, łącząc 

teksty zgodnie z wewnętrzną chronologią cyklu, a nie wedle autorstwa. Ich 

zamiarem jest stworzenie kanonicznej wersji biografi i barbarzyńcy.

1968 – Czarnoksiężnik z Archipelagu Ursuli Le Guin proponuje zmianę tema-

tyki i poetyki powieści fantasy.

1969 – Powstaje Nuda Pierścieni (Bored of the Rings), pierwsza humory-

styczna parodia trylogii Tolkiena autorstwa Henry’ego N. Bearda i Douglasa 
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C. Kenneya, późniejszych założycieli amerykańskiego magazynu satyrycznego 

„National Lampoon”. 

1969 – Powstaje Th e Tolkien Society, międzynarodowe towarzystwo miłośni-

ków prozy autora Władcy Pierścieni o ambicjach naukowo-edukacyjnych.

1969 – We wpływowej analizie trylogii Tolkiena zatytułowanej Tolkien: świat 

„Władcy Pierścieni” Lin Carter zwraca uwagę na podobieństwo między prozą 

autora Hobbita i pisarstwem Howarda. Postuluje ich gatunkową tożsamość, 

nadając tej odmianie literatury nazwę „heroic fantasy” – „fantazji bohaterskiej”.

1970 – W pierwszym tomie Fantastyki i futurologii Stanisław Lem wprowadza 

do polskiego języka krytyki literac kiej termin „fantasy”.

1970–1978 – Kroniki Amberu Rogera Zelaznego proponują opowieść magii 

i miecza w duchu Kronik Szekspira.

1970–1985 – Karl Edward Wagner pisze opowiadania i powieści o antyboha-

terze imieniem Kane – Kain.

1971–1976 – Michael Moorcock publikuje cykl sześciu powieści o księciu Co-

rumie, Wiecznym Wojowniku.

1972 – Ursula Le Guin publikuje Grobowce Atuanu, kontynuację Czarnoksięż-

nika z Archipelagu.

1973 – Umiera Tolkien. Jego syn i spadkobierca Christopher przystępuje do 

redakcji niezliczonych, nieukończonych tekstów ojca. Współpracuje z nim 

późniejszy pisarz fantasy, Guy Gavriel Kay.

1974 – Najdalszy brzeg Ursuli Le Guin zamyka trylogię Ziemiomorze.

1974 – Gary Gygax i Dave Arneson publikują Dungeons & Dragons, będącą 

nie tylko pierwszą grą fabularną, ale i swoistą encyklopedią motywów fantasy. 

Wielu przyszłych autorów sag zaczyna kontakt z konwencją miecza i czarów 

od tej właśnie formy rozrywki.

1977 – Christopher Tolkien publikuje Silmarillion, zbiór elfi ch legend, nad któ-

rymi J.R.R. Tolkien pracował do końca życia. 

1977 – Powstaje pierwsza adaptacja fi lmowa powieści Tolkiena, Hobbit – ani-

mowany fi lm telewizyjny w reżyserii Julesa Bassa i Arthura Rankina Jr. Otwie-

ra on serię w większości nieudanych, a przynajmniej budzących kontrower-

sje prób adaptacji tekstów Tolkiena, z których najsławniejszą jest animowany 

Władca Pierścieni Ralpha Bakshiego z 1978 roku.

1977 – Terry Brooks pisze Miecz Shannary, pierwszą powieść jawnie epigoń-

ską wobec Władcy Pierścieni, kładąc przy okazji podwaliny pod główny nurt 

gatunku.
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1977–? – Cykl Shannary Brooksa rozrasta się do obejmującego 25 tomów cy-

klu powieściowego.

1977–1979 – Stephen R. Donaldson pisze Kroniki Th omasa Covenanta, wczes-

ną realizację głównego nurtu powieści fantasy. Jej bohater nie potrafi  uwie-

rzyć, że oto przeniósł się do świata magii i miecza, uznając go za majaki swoje-

go dotkniętego chorobą umysłu.

1978 – Andre Norton pisze Quag Keep, pierwszą powieść fantasy osadzoną 

w realiach świata opracowanego na potrzeby Dungeons & Dragons.

1978 – Esej Michaela Moorcocka Epic Pooh po raz pierwszy poddaje systema-

tycznej krytyce pisarstwo J.R.R. Tolkiena, do tej pory powszechnie uznawane 

za niedościgły wzór powieści miecza i czarów.

1978 – Ukazuje się powieść Michaela Moorcocka Gloriana inspirowana 

Th e Faerie Queene Edmunda Spensera – uchodzi ona za pierwszy tekst nurtu 

New Weird.

1980–1983 – Stephen R. Donaldson powraca do świata Kronik Th omasa Cove-

nanta, tworząc drugą trylogię.

1982 – A Reader’s Guide to Fantasy autorstwa Bairda Searlesa, Beth Meacham 

i Michaela Franklina proponuje popularny (i niestosowany w niniejszej pracy) 

podział literatury fantasy na powieść magii i miecza (sword and sorcery), fan-

tazję heroiczną (heroic fantasy) oraz naukową (science fantasy), rezerwując je 

dla powieści podobnych do, odpowiednio, prozy Howarda, Tolkiena i Le Guin. 

Na polski grunt przeniesie go w swoich artykułach krytycznych Andrzej Nie-

wiadowski.

1982 – Conan Barbarzyńca, fi lm Johna Miliusa z Arnoldem Schwarzeneg-

gerem w roli tytułowego bohatera, przenosi na wielki ekran wybrane wątki 

opowiadań Howarda. Bohater wygłasza tam słynną kwestię, będącą parafrazą 

rzekomych słów Czyngis-chana: zapytany, co jest ważne w życiu, odpowiada: 

„Rozgromić wroga, oglądać jego hańbę i słyszeć lamenty jego kobiet”.

1982 – Gry komputerowe Shadowfax, Moria i Th e Hobbit otwierają Tolkienow-

skiej narracji dostęp do nowego, potężnego medium.

1982 – Ukazuje się numer miesięcznika „Fantastyka” poświęcony literaturze 

fantasy. Zawiera opowiadania oraz teksty krytyczne.

1982–? – Powstaje cykl Rift war Raymonda E. Feista, obejmujący – na razie 

– 30 tytułów pogrupowanych w tematyczne cykle. Towarzyszy im gra kom-

puterowa z roku 1993, uchodząca za kamień milowy rozwoju elektronicznej 

rozrywki. 
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1982–1985 – David Eddings publikuje pięciotomowy cykl przygód wybrańca 

Belgariona, zatytułowany Belgariada.

1983 – Ukazuje się opowiadanie Jarosława Grzędowicza Twierdza Trzech Stud-

ni, pierwszy polski tekst z gatunku miecza i czarów.

1983 – Wydawnictwo Literac kie publikuje Czarnoksiężnika z Archipelagu Ur-

suli Le Guin w przekładzie Stanisława Barańczaka.

1983 – Wydawnictwo TSR, wydawca Dungeons & Dragons, zleca Margaret 

Weis i Tracy’emu Hickmanowi opracowanie nowego świata gry, który ma zo-

stać zaprezentowany nie tylko w podręcznikach, ale i serii powieści. Trylogia 

Smocza Lanca, która ukazuje się w latach 1984–1985, cieszy się uznaniem czy-

telników i otwiera drogę dla setek powieści pisanych na potrzeby promocji gry.

1983–2003 – Wydawnictwo Tor Press publikuje serię powieści o Conanie roz-

maitego autorstwa. Prezentuje ona losy barbarzyńcy w okresie, którego nie 

opisuje zestawienie de Campa i Cartera. Obejmuje 49 tomów.

1983–? – Terry Pratchett pisze 39 tomów satyrycznego cyklu Świat Dysku, po-

czątkowo wykorzystując go do szyderstwa z toposów fantasy, później nato-

miast jako wehikuł krytyki społecznej.

1984 – Conan pojawia się w grze komputerowej Conan: Hall of Volta, będącej 

elementem promocji fi lmu Conan Niszczyciel Richarda Fleischera.

1984 – W powieści Legenda David Gemmell przedstawia autorską reinterpre-

tację toposu barbarzyńskiego herosa, integrując związaną z nim odmianę pi-

sarstwa fantasy z głównym nurtem gatunku.

1984–? – Glen Cook relacjonuje historię Czarnej Kompanii, najemnej armii 

początkowo służącej Władcy Ciemności. Pierwotnie zaplanowany jako trylo-

gia, cykl rozrasta się do 12 tomów.

1984–1986 – Współredaktor Silmarilliona, Guy Gavriel Kay, publikuje kon-

wencjonalny cykl fantasy Fionavarski gobelin.

1985 – W miesięczniku „Fantastyka” ukazują się dwa opowiadania o Conanie 

– Wieża słonia R.E. Howarda i Spotkanie w krypcie L.S. de Campa i L. Cartera 

w przekładzie Zbigniewa Andrzeja Królickiego. Na okładce znajduje się plakat 

fi lmu Conan Niszczyciel z 1984 roku. To pierwsze spotkanie polskiego czytel-

nika z barbarzyńcą z Cymerii.

1985 – W opowiadaniu Feliksa W. Kresa Prawo sępów po raz pierwszy pojawia 

się ponury świat Szereru, w którym osadzona będzie akcja cyklu powieściowe-

go tego autora.
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1985–1991 – Roger Zelazny ulega pokusie powrotu do Amberu, tworząc drugi 

cykl Kronik.

1986 – Andrzej Sapkowski debiutuje opowiadaniem Wiedźmin, które zajmuje 

trzecie miejsce w konkursie miesięcznika „Nowa Fantastyka”.

1987 – Jacek Piekara publikuje Imperium: smoki Haldoru, pierwszą polską po-

wieść fantasy.

1987–? – Cykl Glena Cooka o prywatnym detektywie nazwiskiem Garrett 

łączy konwencję magii i miecza z czarnym kryminałem w typie Raymonda 

Chandlera. Czternasta część serii – w zapowiedziach.

1987–1991 – Belarion powraca w cyklu Th e Malloreon, liczącym kolejne pięć 

tomów. Prócz tego David Eddings napisze jeszcze trzy powieści luźno związa-

ne z cyklem.

1988 – W serii Biblioteka fantastyki wydawnictwa Alfa ukazuje się wybór opo-

wiadań R.E. Howarda zatytułowany Conan z Cimmerii. Autorem przekładu 

jest Zbigniew Andrzej Królicki.

1988–1994 – trylogia Tada Williamsa Smoczy tron pozwala sobie na nieco od-

ważniejszą grę z konwencją gatunkową fantasy, pozostając jednak w obrębie 

głównego nurtu.

1989–1991 – David Eddings proponuje nową czasoprzestrzeń magii i miecza 

w trylogii Elenium. Jego innowacją jest wprowadzenie instytucji zakonów ry-

cerskich.

1990 – Guy Gavriel Kay pisze powieść Tigana, w której konwencja miecza 

i czarów zostaje wykorzystana jako wehikuł prezentacji pseudonimowanych 

wydarzeń historycznych, co stanie się jego pisarską metodą.

1990 – Ursula Le Guin powraca do Ziemiomorza, by poddać je feministycznej 

korekcie w powieści Tehanu.

1990 – Ukazują się Skarby Stolinów Rafała A. Ziemkiewicza, próba rodzimej 

literatury magii i miecza, której zaplecze kulturowe miałyby stanowić wyobra-

żenia o Polsce przedchrześcijańskiej.

1990–2013 – Trwają obroty Koła Czasu Roberta Jordana. Autor umiera w 2007 

roku, a ostatnie trzy tomy liczącego 14 powieści cyklu opracowuje na podsta-

wie jego notatek Brandon Sanderson.

1991–? – Uznany autor science fi ction i scenarzysta seriali telewizyjnych George 

R.R. Martin publikuje niezmiernie poczytną serię Pieśń Lodu i Ognia. Od roku 

2011 telewizja HBO produkuje na jej podstawie wysokobudżetowy serial Gra 

o tron.
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1992–1994 – Zgodnie ze swoją pisarską metodą David Eddings tworzy kolejną 

trylogię o rycerzach-zakonnikach, zatytułowaną Tamuli.

1993 – Michael Swanwick próbuje przywrócić konwencji fantasy ideową noś-

ność wywrotową powieścią Córka żelaznego smoka.

1993 – Publikowane do tej pory w miesięczniku „Nowa Fantastyka” opowiada-

nia Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie ukazują się w dwóch zbio-

rach, nakładem ofi cyny wydawniczej superNOWA.

1993 – W majowym numerze miesięcznika „Nowa Fantastyka” ukazuje się 

programowo-krytyczny esej Sapkowskiego Piróg, albo Nie ma złota w Szarych 

Górach.

1993–1995 – Robert Salvatore, autor dziesiątków powieści osadzonych w świe-

cie Dungeons & Dragons, pisze niezwiązaną z grą trylogię, w której do Krai-

ny Czarów zostaje przeniesiony miłośnik literatury fantasy, przesadnie wręcz 

świadomy konwencji fabularnych tego gatunku.

1994–1999 – Andrzej Sapkowski pisze pięciotomowy cykl powieściowy 

o wiedźminie Geralcie.

1995 – Lwy Al-Rassanu Guya Gavriela Kaya relacjonują w poetyce fantasy hi-

storię Rodriga Díaza tak, jak mogłaby się wydarzyć.

1995–2000 – Powstaje trylogia Mroczne materie Philipa Pullmana, ateistyczna 

polemika literacka z Opowieściami z Narnii C.S. Lewisa.

1997 – Andrzej Sapkowski nagrodzony Paszportem Polityki.

1997 – Ukazuje się Tkacz iluzji, zbiór opowiadań Ewy Białołęckiej, otwierający 

jej autorski cykl fantasy inspirowany wyraźnie twórczością Ursuli Le Guin.

1997–2007 – Młodzieżowy cykl powieściowy Joanne K. Rowling Harry Potter, 

proponujący konspiracjonistyczną wizję Krainy Czarów jako ukrytej społecz-

ności magów, na trwałe wprowadza do języka recenzji prasowych frazę „przy-

gody małego czarodzieja”.

1998 – Opowiadaniem A kochał ją, że strach debiutuje Anna Brzezińska.

1998 – Ukazuje się mniej eksponowana, lecz bardzo interesująca próba prze-

wartościowania toposów fantasy w konfrontacji z tradycją powieści popular-

nej XIX wieku, czyli Śmierć nekromanty Marthy Wells.

1998–? – Uznanie czytelników zdobywa Miecz prawdy, cykl Terry’ego Good-

kinda. Liczy on, jak dotąd, 11 tomów pierwszego cyklu i dwa tomy cyklu dru-

giego. Nic nie zapowiada rychłego zakończenia.
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1998–2000 – Dylogia Guya Gavriela Kaya Sarantyńska mozaika wykorzystuje 

relację z panowania Justyniana I do rozważań nad relacjami między sztuką 

i procesem historycznym.

1999 – W „Nowej Fantastyce” ukazuje się debiutanckie opowiadanie Wita Szo-

staka Kłopoty z błaznem.

1999–2011 – Kanadyjski autor Steven Erikson pisze dziesięciotomową serię 

Malazańska Księga Poległych, która rywalizuje w środowisku miłośników fan-

tasy z cyklem George’a R.R. Martina o tytuł najlepszej serii współczesnej. O dzi-

wo, świat cyklu stanowił pierwotnie tło dla rozgrywek w Dungeons & Dragons.

2000 – Ukazuje się Dworzec Perdido Chiny Miéville’a, wyznaczając kierunek 

rozwoju coraz bardziej oddalonego od poetyki miecza i czarów nurtu New 

Weird.

2001–2003 – Filmowa adaptacja Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona 

ożywia zainteresowanie konwencją fantasy.

2001 – Kolejna powieść Ursuli Le Guin, Inny wiatr, ma przynieść defi nitywne 

zakończenie cyklowi Ziemiomorza.

2002–2004 – Andrzej Ziemiański publikuje trylogię Achaja, zdając sprawę 

z fetyszy seksualnych nastoletniego czytelnika magii i miecza, zakamufl owa-

nych jako fabuła powieści.

2002–2004 – China Miéville pisze dwie powieści osadzone w świecie Bas-Lag, 

gdzie rozgrywała się akcja Dworca Perdido, czyniąc tym samym zadość wymo-

gom wiecznie głodnego kontynuacji gatunku.

2003 – Inne Pieśni Jacka Dukaja wprowadzają do polskiej powieści fantastycz-

nej wątki nurtu New Weird.

2003 – Th e Tolkien Society organizuje pierwszy międzynarodowy Dzień Czy-

tania Tolkiena.

2004 – W powieści Jonathan Strange i pan Norrell brytyjska autorka Susanna 

Clarke łączy to, co rozdzielił Tolkien: konwencję fantasy z powieścią okresu 

regencji, konstruując narrację o brytyjskich czarodziejach doby napoleońskiej 

językiem Jane Austen.

2004–2013 – Ostatnie kroniki Th omasa Covenanta Stephena R. Donaldsona 

liczą, jak na razie, cztery tytuły.

2005 – Wydawnictwo RUNA publikuje tom opowiadań Wita Szostaka Ględźby 

Ropucha, zawierający refl eksję nad mechanizmem kreowania autorskiej czaso-

przestrzeni oraz jej artystycznymi możliwościami. Po jej ukazaniu się Szostak 

zrezygnuje z pisarstwa fantasy.
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Zelazny Roger 256–260, 262, 304, 310, 

311, 324, 406, 409

Zgorzelski Andrzej 29, 30, 40, 41, 95

Ziemiański Andrzej 398, 411

Ziemkiewicz Rafał A. 409
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