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Wstęp
Zarówno w Chorwacji, jak i w Serbii, coraz większym zainteresowaniem cieszy się
obecnie rodzima fantastyka. Choć wśród krytyków literackich i literaturoznawców wciąż
dominuje podejście, które za Lindą Hutcheon można określić jako „imperializm realistyczny”1,
wzrost popularności fantastyki wskazuje na konieczność zweryfikowania nawyków
polegających na przyznawaniu uprzywilejowanego statusu tekstom odnoszącym się do
rzeczywistości empirycznej. O tym, jak długotrwały jest proces zmiany przyzwyczajeń
świadczy wciąż stosowany w tych krajach dychotomiczny podział na literaturę głównego nurtu
oraz literaturę gatunkową, szczególnie fantastykę. Tendencja ta uwidacznia się w fakcie, że
utwory uznanych twórców literackiego mainstreamu postrzegane są odmiennie niż te tworzone
przez pisarzy z „fantastycznego getta”, jak często jest określane to stosunkowo hermetyczne
środowisko miłośników i autorów takich gatunków, jak fantastyka naukowa, fantasy czy
fantastyka grozy2. Utwory twórców fantastyki spoza głównego nurtu znacznie rzadziej stają się
przedmiotem interpretacji, szczególnie zaś pogłębionej analizy literaturoznawczej. Tymczasem
wbrew opinii krytyków literackich deprecjonujących te utwory ze względu na ich rzekomą
ludyczność, coraz większe grono literaturoznawców formułuje zupełnie odmienne tezy. Darko
Suvin, Rosemary Jackson czy Fredric Jameson uważają, że utwory fantastyczne posiadają
wyjątkową wartość literacką dzięki swojemu subwersywnemu potencjałowi, możliwości
ukazywania tego, co w naszej kulturze stłumione i wyparte. Zdaniem tych badaczy fantastyka
posiada o wiele większy potencjał zaświadczania o współczesnym świecie niż utwory
mimetycznie odwzorowujące rzeczywistość.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie nurtu literatury fantastycznej pozostającego nadal
na obrzeżach pola literackiego3. Aby pokazać potencjał fantastyki jako opowieści o świecie
empirycznym, ale także dokonać rozpoznań dotyczących jej możliwych funkcji, bez
uprzedniego opowiadania się po którejkolwiek stronie ideologicznego sporu o jej
subwersywność, wybrałam lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Dla chorwackiej, jak i serbskiej

1

Por. L. Hutcheon, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: On Referring in Literature, red. A.
Whiteside, M. Issacharoff, Indiana University Press, Bloomington 1987, s. 1-13
2
Por. np. tytuł pracy Katarzyny Kaczor o polskiej literaturze fantasy: K. Kaczor, Z „getta” do mainstreamu.
Polskie pole literackie fantasy (1982-2002), Universitas, Kraków 2017.
3
Rozumienie pola literackiego przyjmuję za Pierrem Bourdieu, jako umownej, względnie autonomicznej
przestrzeni, w której ścierają się instytucje oraz poszczególni aktorzy (m. in. wydawcy, krytycy, redaktorzy,
pisarze), reprezentujący często odmienne interesy zwłaszcza w kontekście ekonomicznym. P. Bourdieu, Reguły
sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001, s. 84-177.
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fantastyki jest to okres, w którym po wielu latach istnienia wspólnej, jugosłowiańskiej sceny
literackiej i wspólnego rynku wydawniczego, wraz z upadkiem Socjalistycznej Federacyjnej
Republiki Jugosławii [w dalszej części tekstu stosuję skrót SFRJ – A. W.] dochodzi do nagłego
ograniczenia kontaktów między chorwackimi i serbskimi pisarzami, tłumaczami, redaktorami
i uczestnikami życia literackiego.
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to także czas zmiany paradygmatu fantastyki –
wypracowane wówczas przez twórców modyfikacje, zarówno genologiczne, jak i tematyczne,
mają dzisiaj kluczowe znaczenie dla charakteru tej literatury.
Ponadto, rok 1991 jako data oznaczająca rozpad Jugosławii i początek wojen, stanowi
istotną cezurę nie tylko w życiu literackim obu tych krajów. Ostatnia dekada XX wieku to okres
gwałtownych politycznych, społecznych i ekonomicznych przemian, czas transformacji,
zastępowania jednych kategorii poznawczych innymi, przewartościowywania takich pojęć jak
naród, inność czy tożsamość, ponownego namysłu nad własną historią. Rozpad
dotychczasowego organizmu państwowego i pojawienie się nowych państw wymusiło
konieczność redefinicji rozmaitych kategorii związanych z przestrzenią. Jak stwierdza Sylwia
Nowak-Bajcar, ten charakterystyczny dla lat dziewięćdziesiątych w Serbii stan „nazwać by
można umownie stanem konfrontacji z rozpadem mapy i koniecznością ponownego jej
uporządkowania”4. Analogiczny proces widoczny jest także w Chorwacji. Wskazując na
przemiany kulturowe, jakie zachodziły w tym kraju Magdalena Dyras zwraca uwagę, że próby
samookreślania się i wytwarzania tożsamości mają źródło w „procesie różnicowania i
wytyczania granic”5. Uporządkowywanie mapy wiąże się z koniecznością reinterpretacji
imaginarium spacjalnego oraz wpisania w przestrzeń nowych znaczeń – możemy zatem
powiedzieć, że w latach dziewięćdziesiątych w obu krajach obserwujemy kształtowanie się
nowych kulturowych reprezentacji miejsc, krajobrazów czy określonych obszarów – geografii
wyobrażonych, tak jak rozumie je za Edwardem Saidem Elżbieta Rybicka6.
Tymczasem wśród zabiegów stosowanych przez pisarzy fantastyki duże znaczenia ma
możliwość modyfikacji znanych z rzeczywistości empirycznej relacji przestrzennych.
Przestrzeń okazuje się jedną z kluczowych kategorii, która pozwala zarówno na interpretację
S. Nowak-Bajcar, Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 40.
5
M. Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 7.
6
E. Rybicka, Literatura, geografia: wspólne terytoria, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk
i E. Sidoruk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 20. Szczegółowo koncepcję geografii
wyobrażonej omawiam w części teoretycznej pracy.
4
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utworów, jak i zrozumienie charakteru poszczególnych gatunków fantastycznych. Zwracał na
tę kwestię uwagę Fredric Jameson, definiując nawet fantastykę naukową jako „gatunek
przestrzenny”7. Ważnym horyzontem odniesień dla opisanej w dysertacji literatury są także
gatunki fantastyczne. Nie sposób poddać konkretnych utworów precyzyjnej analizie bez
odwołania się do gatunków, rozumianych za Fredricem Jamesonem i Stanisławem Balbusem
pragmatycznie – w kontekście omawianej tu fantastyki jest to szczególnie istotne, gdyż
tworzący w tym nurcie autorzy wykształcili w XX wieku własne sposoby komunikacji
literackiej.
Przedmiotem analizy i interpretacji w niniejszej pracy jest nurt literatury fantastycznej,
który w Polsce nie posiada adekwatnej nazwy i obejmuje takie gatunki, jak: science fiction,
fantasy, horror, utopia i dystopia oraz historia alternatywna, dlatego bywa określany mianem
fantastyki gatunkowej. Ogląd, jakiemu zostały poddane należące do niej wybrane utwory
prozatorskie powstałe w Chorwacji i Serbii w ostatniej dekadzie XX wieku, dokonany został z
perspektywy geopoetyki jako literaturoznawczej orientacji badawczej oraz z punktu widzenia
genologii. Refleksja nad literackimi geografiami wyobrażonymi pozwala na zadanie pytań o
stosunek fantastyki tego okresu do kluczowych problemów współczesności oraz określenie jej
subwersywnego lub koncyliacyjnego charakteru wobec dominujących wówczas ideologii8, a
zatem namysł nad funkcjami tego nurtu fantastyki.
Rozdział pierwszy pt. Fantastyka – kwestie teoretyczno-genologiczne podzielony został
na trzy podrozdziały. W pierwszym z nich określam przedmiot badań poprzez przywołanie
najważniejszych współczesnych teorii dotyczących fantastyki. Zaprezentowane koncepcje w
dużym stopniu dzieli problem nomenklatury – tymi samymi pojęciami bywają określane różne
zjawiska, zaś analogiczne fenomeny otrzymują odmienne nazwy. Aby uniknąć częstej konfuzji,
polegającej na łączeniu ze sobą rozbieżnych kategorii, dokonuję także podziału na fantastykę

7

F. Jameson, Science fiction jako gatunek przestrzenny: The Exile Waiting Vondy McIntyre, w: idem, Archeologie
przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011, s. 351-372.
8
Ideologię rozumiem za Sacvanem Bercovitchem. Krytyk definuje ją w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych
jako „podstawę i materię konsensusu”, czyli „system idei wplecionych w kulturową symbologię”. Dzięki temu
systemowi idei słowa, takie jak Chorwacja czy Serbia mogą dostarczać sposobów na określenie tożsamości i
spójności: „…ideologia powstaje z okoliczności historycznych, a potem przedstawia je, retorycznie i pojęciowo,
tak jakby były one czymś naturalnym, powszechnym, nieuniknionym i właściwym…”. Bercovitch pisze, że
ideologia jest z gruntu konserwatywna, dlatego mówiąc o subwersywności wobec ideologii odnoszę się przede
wszystkim do sprzeciwu pisarzy wobec przekształcania historii i rzeczywistości w symbole oraz elementy
tożsamości w duchu polityki nacjonalistycznej i konserwatywnej. S. Bercovitch, Problem ideologii w czasach
niezgody, tłum. A. Preis-Smith, w: Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. M. P.
Markowski, Universitas, Kraków 2004, s. 136-137.
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głównonurtową oraz fantastykę gatunkową. W podrozdziale drugim pt. Genologia fantastyki
gatunkowej uzasadniam potrzebę pragmatycznej refleksji genologicznej w badaniach nad
fantastyką gatunkową i przywołuję pokrótce najważniejsze teorie związane z kluczowymi,
silnie skonwencjonalizowanymi gatunkami fantastycznymi – fantastyką naukową, fantasy i
fantastyką grozy. Pomimo hybrydyczności genologicznej utworów powstałych w latach
dziewięćdziesiątych,

gatunki

pozostają

istotnym

horyzontem

interpretacyjnym,

wykorzystywanym przeze mnie wielokrotnie w analizie wybranych dzieł. W ostatnim
podrozdziale teoretycznym koncentruję się na problematyce przestrzeni – omawiam
najważniejsze założenia zwrotu przestrzennego, gdyż związana z nim metodologia jest
podstawowym narzędziem interpretacji utworów. Staram się także pokazać, że przestrzeń jest
kategorią, dzięki której możliwe jest zrozumienie konstrukcji i funkcji poszczególnych
gatunków fantastycznych.
Kolejny, drugi rozdział rozprawy został poświęcony historii fantastyki gatunkowej w
Chorwacji i w Serbii, od przypadających na przełom XIX i XX wieku początków tego nurtu aż
po rok 1989, który stanowi istotną dla fantastyki gatunkowej cezurę. Przemiany dotyczące
okresu socjalistycznej Jugosławii zdecydowałam się opisać bez podziału na literatury narodowe
ze względu na ówczesne intensywne kontakty i współpracę twórców fantastyki gatunkowej z
obu krajów, które można określić mianem wspólnego życia literackiego. Opisuję tę
problematykę szczegółowo, gdyż do tej pory, poza encyklopedycznymi opracowaniami
dziejów fantastyki naukowej, nurt ten nie doczekał się pogłębionej uwagi tamtejszych
literaturoznawców, o czym świadczy zaprezentowany w podrozdziale pierwszym stan badań
nad fantastyką. Ponadto, zrozumienie współczesnych procesów zachodzących w obrębie
fantastyki gatunkowej nie jest możliwe bez wcześniejszej refleksji nad jej historią.
W podrozdziale czwartym i piątym prezentuję procesy, jakim literatura gatunkowa
podlegała w okresie dookreślonym w tytule niniejszej rozprawy, a więc w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Daje się wówczas zaobserwować spadek ilości dominujących
dotąd utworów reprezentujących science fiction, przede wszystkim zaś tzw. hard SF i wzrost
ilości dzieł spod znaku fantastyki (post)gatunkowej, utworów hybrydycznych czy też nurtu
slipstream9. Istotne zmiany pojawiają się także w obrębie samych dzieł literackich i dotyczą
tematyki – twórcy coraz chętniej sytuują akcję utworów w przestrzeniach rodzimych: w
Dowodzą tego podtytuły antologii i nazwy czasopism, w których pojawiają się takie sformułowania, jak
„spekulativna fikcija”, alternativna fantastika”, „(post)žanrovska fantastika” lub też po prostu „fantastika” –
działające w czasach socjalistycznej Jugosławii czasopisma i alamanachy („Sirius”, „Andromeda”) miały w
nazwach po prostu określenia science fiction lub znanstvena/naučna fantastika.
9
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miejscach znanych z rzeczywistości chorwackiej lub serbskiej. Jednocześnie, do utworów
wprowadzane są elementy serbskiej i chorwackiej historii, mitologii słowiańskiej oraz
bezpośrednie nawiązania do wydarzeń lat dziewięćdziesiątych. Rozważam możliwe przyczyny
zaistnienia tych przemian, analizując jednocześnie konsekwencje zachodzących procesów oraz
oddziaływanie powstałego wówczas modelu fantastyki gatunkowej na obecny kształt
twórczości literackiej w obu krajach.
W

następującym

po

części

historycznoliterackiej

rozdziale

analityczno-

interpretacyjnym wydzieliłam trzy podrozdziały. Podział ten służyć ma wskazaniu dominanty
prezentowanej tematyki, jednak granice pomiędzy poszczególnymi podrozdziałami są do
pewnego stopnia płynne ze względu na fakt obecności w niektórych dziełach problematyki
związanej z wszystkimi wyodrębnionymi przeze mnie tematami, a więc: globalizmu, lokalności
i problematyki narodowej. Utwory Gorana Konvični, Nevena Jovanovicia, Mileny Benini,
Aleksandra Žiljaka, Dalibora Perkovicia, Mariny Jadrejčić, Gorana Skrobonji, Iliji Bakicia,
Vladimira Lazovicia, Zorana Jakšicia, Bobana Kneževicia i Dragana Filipovicia
wyselekcjonowane zostały ze względu na sposób prezentowania w nich problemu
przestrzenności w kontekście takich zjawisk, jak: globalizm, imperializm, pamięć, nowy
regionalizm czy (re)konstruowanie tożsamości narodowej. Wybrane utwory są najbardziej
reprezentatywnymi przykładami dokonujących się w ostatniej dekadzie XX wieku zmian
paradygmatu fantastyki gatunkowej. Wyróżnia je także wysoki poziom artystyczny, zaś ich
autorzy uważani są za najważniejszych twórców fantastyki gatunkowej tego okresu.
Zaprezentowany wybór utworów poprzedziła lektura dokonań autorów nie
uwzględnionych w niniejszej pracy. Pomimo zróżnicowania tych dzieł, uwidacznia się w nich
powtarzalność pewnych tematów i schematów konstrukcyjnych, podobny jest też stosunek ich
autorów do matryc genologicznych, dlatego uważam, że przywoływanie większej ilości
materiału literackiego nie wpłynęłoby na wnioski końcowe.
Utwory zorganizowane wokół tematyki swój-obcy, imagologii terytorialnej i
wytwarzania obrazu własnej wspólnoty w odniesieniu do inności analizuję w podrozdziale
zatytułowanym: Globalizm: centrum w oczach peryferii. Tymczasem dzieła opisujące przede
wszystkim wyobrażenia o własnej wspólnocie w kontekście konstruujących ją wydarzeń
pozaliterackich, takich jak wojna w byłej Jugosławii, oraz utwory prezentujące wizje własnej
historii przedstawiam w podrozdziale pt. Przestrzeń narodu: ziemia przesiąknięta krwią i
historią. Ostatni podrozdział interpretacyjno-analityczny poświęcony jest obrazom regionu –
podejmuję tu próbę omówienia utworów Mariny Jadrejčić i Dragana Filipovicia w kontekście
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wyobrażeń konstruujących przestrzeń regionalną oraz metodologii nowego regionalizmu,
szczególnie zagadnień poświęconych związkom pamięci z miejscem.
W analizie utworów skupiam się na sposobie konstruowania w nich przestrzeni oraz
zastosowania topiki spacjalnej – nie tylko w kontekście odniesień do rzeczywistości
empirycznej, ale także obecnych w sferze publicznej (mediach, wypowiedziach polityków)
narracji na temat własnej tożsamości i przeszłości. Drugą analizowaną w niniejszej rozprawie
kwestią jest strategia wykorzystania kategorii przestrzennych w odniesieniu do matryc
przynależących do poszczególnych gatunków fantastycznych. Jak próbuję wykazać, określenie
sposobu traktowania przez poszczególnych twórców utrwalonych struktur gatunkowych
pozwala na uchwycenie najważniejszych znaczeń zawartych w utworach i jest niezbędne, aby
w pełni zrozumieć ich przekaz oraz zawarty w nich ładunek ideologiczny.
W zakończeniu dokonuję analizy porównawczej wybranych tekstów pod kątem
ujawniających się w nich wyobrażeń, przekonań, stereotypów, które często stają się wyrazem
określonego światopoglądu czy uwikłań ideologicznych twórcy. Badam zatem relacje
chorwackiej i serbskiej fantastyki gatunkowej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku do
rzeczywistości pozaliterackiej.
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I.

Fantastyka – kwestie teoretyczno-genologiczne

1. Problem definicji
„Jaki język wybrać do opisania świata, którego nie ma?”10
Większość prac naukowych poświęconych fantastyce rozpoczyna się od próby
zdefiniowania tego pojęcia, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę gąszcz rozmaitych
narosłych wokół niego teorii, a w efekcie jego mgławicowość i niejednoznaczność. Refleksja
nad fantastyką jest uważana za jeden z najtrudniejszych pod względem teoretycznym
problemów współczesnego literaturoznawstwa11. Sytuacji nie ułatwia z pewnością fakt, że
wiele definicji funkcjonujących równolegle we współczesnym dyskursie teoretycznym i
krytycznym wyklucza się wzajemnie, choć niewątpliwie część różnic dotyczy kwestii
nazewnictwa poszczególnych zjawisk, a nie głębokiego przeświadczenia o ich odmiennej
naturze. Małgorzata Niziołek wskazuje na kilka podstawowych problemów, z którymi musi się
zmierzyć badacz literatury fantastycznej usiłujący odnaleźć adekwatne pojęcia do opisu
przedmiotu swoich badań. Kłopotliwa okazuje się przede wszystkim ewolucja znaczenia tego
słowa i różnorodnych jego synonimów, ogromna liczba definicji, a także „nadużywanie
terminologii”, czyli stosunkowo dowolne żonglowanie przez badaczy wieloznacznymi
pojęciami12. Dodałabym do tego wyliczenia jeszcze jedną problematyczną kwestię – w
opracowaniach dotyczących fantastyki powszechny jest brak wyraźnego rozgraniczenia
wypowiedzi stricte teoretycznych i omówień o charakterze krytycznoliterackim, co – ze
względu na odmienność założeń i celów obu tych działów nauki o literaturze – prowadzi do
niemożności ustalenia wspólnego zakresu badań.
W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowany aktualny stan badań nad fantastyką, ze
względu na ogromną ilość opracowań oraz rozmiary tej pracy ograniczony do koncepcji
uznanych za najistotniejsze oraz najbardziej trafne z punktu widzenia porządku wywodu, z

M. Niziołek, Zdefiniować fantastykę, czyli „fantastyczne" (i nie tylko) teorie literatury fantastycznej,
„Przestrzenie Teorii”, 2005, nr 5, s. 277.
11
P. Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 11.
12
M. Niziołek, op. cit., s. 267-268.
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pełną świadomością faktu, że wybrane idee stanowią jedynie ułamek wypracowanej przez
ostatnie dziesięciolecia, szczególnie na Zachodzie, aparatury pojęciowej.
Ze względu na fakt, że powołuję się także na badaczy anglojęzycznych, niezbędne będzie
dokonanie pewnych uściśleń terminologicznych. Terminu fantastyka używam również tam,
gdzie w pracach takich badaczek jak Rosemary Jackson, Kathryn Hume czy Farah Mendlesohn
pojawia się słowo „fantasy”. Pojęcie fantasy ma bowiem w polskiej tradycji krytycznej i
literaturoznawczej zazwyczaj znacznie węższe znaczenie i odnosi się do konkretnego gatunku,
którego kanonicznym tekstem jest Władca pierścieni J. R. R. Tolkiena. Natomiast w krytyce
anglojęzycznej termin fantasy jest niespójny i niejasny, u niektórych badaczy obejmuje szeroki
korpus tekstów, inni zaś znacznie go zawężają na podstawie dobranych przez siebie kryteriów,
dlatego w niniejszym przeglądzie wybranych definicji zastępuję go polskim terminem
fantastyka, aby fantasy zarezerwować dla gatunku, którym zajmę się w kolejnej części pracy.

Fantastyka jako wahanie, strach, szczelina (Tzvetan Todorov, Roger Caillois, Zygmunt
Freud)
Choć Tomasz Majkowski13 upatruje początków terminu „fantastyka” w rozróżnieniu
dokonanym przez Platona w Sofiście14, a Kathryn Hume właśnie tego greckiego filozofa i jego
ucznia Arystotelesa oskarża o faworyzowanie sztuki mimetycznej, które – jej zdaniem – w
zachodniej kulturze doprowadziło do dalekosiężnych konsekwencji w postaci pogardy i awersji
do fantastyki literackiej15, przedstawienie współczesnej dyskusji wokół definicji fantastyki
należałoby rozpocząć od najszerzej dyskutowanej wśród literaturoznawców XX-wiecznej
koncepcji autorstwa Tzvetana Todorova. Wyłożona w książce z 1970 roku Introduction à la
littérature fantastique16, zyskała zarówno licznych zwolenników, jak i żarliwych

T. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 26.
14
Platon dowodzi dwubiegunowego charakteru sztuki przedstawieniowej, którą dzieli na ikoniczną i fantastyczną
właśnie (phantasma) – mówi o „stwarzaniu podobizn i stwarzaniu złudnych wyglądów”, Platon, Sofista. Polityk,
tłum. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kęty 2002, s. 33.
15
K. Hume, Fantasy and mimesis. Responses to Reality in Western World, Methuen, London 1984, s. 5-6 .
16
Ponieważ książka Introduction à la littérature fantastique nie doczekała się polskiego wydania, w jej omówieniu
posłużę się polską terminologią, której systematyzację zawdzięczamy polemice Stanisława Lema z Tzvetanem
Todorovem. Omawiam ją w dalszej części podrozdziału.
13
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przeciwników, kontynuatorów oraz krytyków17. Todorov fantastykę rozumie jako gatunek,
którego istnienie warunkowane jest przez trzy czynniki, z których dwa są warunkami
koniecznymi. Pierwszy z nich to poznawcza niepewność czytelnika, dotycząca ontycznego
statusu prezentowanych w tekście wydarzeń (sen, halucynacja), drugi – niemożność
alegorycznego lub poetyckiego ich odczytania. Trzeci warunek to manifestowana w tekście
ontyczna niepewność bohatera, która, choć zdaniem Todorova nie jest konieczna, występuje w
większości utworów fantastycznych.
Badacz znacząco zawęża granice tego, co zwykło się uznawać za fantastykę – zalicza do
niej jedynie dzieła, które wywołują wspomniane wahanie, niepewność, wzbudzają wątpliwości:
In a world which is indeed our world, the one we know, a world without devils, sylphides, or vampires,
there occurs an event which cannot be explained by the laws of this same familiar world. The person
who experiences the event must opt for one of two possible solution […] The fantastic occupies the
duration of this uncertainty. Once we choose one answer or the other, we leave the fantastic for a
neighbouring genre: the uncanny or the marvellous18.

Ostatecznym arbitrem staje się zatem czytelnik, przy czym Todorov zaznacza, że nie ma
na myśli konkretnego czytelnika, ale czytelnika jako immanentną funkcję tekstu (być może
moglibyśmy za Umberto Eco posłużyć się pojęciem czytelnika modelowego). Co istotne,
punktem odniesienia ma być rzeczywistość empiryczna – analizując Rękopis znaleziony w
Saragossie Todorov wspomina o „prawach przyrody, jakie znamy z doświadczenia”, mówi
także o „naszym świecie, takim, jaki znamy”, czy „prawach tego samego znanego nam
świata”19.
Koncepcja fantastyki Todorova jest zatem stosunkowo wąska i wyklucza wiele dzieł,
które zwykło się klasyfikować jako fantastyczne. Badacz broni jej twierdząc, że dotychczasowe
szerokie postrzeganie fantastyki pozwalające zaklasyfikować do niej tak różne dzieła jak
Hamlet, Wehikuł czasu czy Folwark zwierzęcy, jest operacyjnie zupełnie bezużyteczne.

Zob. np. S. Lem, Tzvetana Todorova fantastyczna teoria literatury, „Teksty Drugie”, 1973, nr 5 (11), s. 22-44;
Ch. Brooke-Rose, A Rhetoric of the Unreal. Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic,
Cambridge University Press, Cambridge 1983; J. Reichert, More Than Kin and Less Than Kind: The Limits of
Genre Theory, w: Theories of Literary Genre, red. J. Strelka, Pennsylvania State Press, University Park 1978, s.
57-79; R. Jackson, Fantasy: The literature of subversion, Methuen, London and New York 1981; I. Bessière, Le
récit fantastique. La poétique de l’incertain, Larousse, Paris 1974; J. Malrieu, Le fantastique, Hachette, Paris 1992.
18
T. Todorov, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, tłum. R. Howard, Cornell University
Press, New York 1975, s. 25.
19
Ibidem, s. 24-40.
17
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Zgodnie z koncepcją Todorova, do fantastyki nie możemy zatem włączyć chociażby dzieł z
gatunku science fiction, choć polska oraz chorwacka i serbska nazwa tego gatunku poświadcza
uzus klasyfikowania fantastyki naukowej jako jednego z gatunków przynależących do
fantastyki. Todorov klasyfikuje jednak fantastykę naukową jako przynależącą wraz z baśnią do
innej kategorii – cudowności (fr. merveilleux), charakteryzującej się tym, że zaprezentowane w
utworach wydarzenia, przedmioty czy postaci nie wzbudzają w czytelniku wahania co do ich
charakteru: są ewidentnie nadnaturalnej proweniencji. Badacz wyróżnia cztery rodzaje
cudowności: hiperboliczną, wyolbrzymiającą niektóre elementy świata przedstawionego,
egzotyczną, która rozgrywa się w niedostępnych dla czytelnika światach, instrumentalną, w
której główną rolę odgrywają przedmioty przekraczające zasady znane z empirycznego świata
oraz naukową, która w sposób racjonalny objaśnia zjawiska pozostające poza współczesnymi
czytelnikowi możliwościami nauki.
Dychotomia fantastyka-cudowność jest w polskim, ale także chorwackim i serbskim
dyskursie praktycznie nieobecna poza nielicznymi pracami naukowymi dotyczącymi
bezpośrednio definicji fantastyki. Warto przy tym pamiętać, że podział ten nie jest oryginalnym
dziełem Todorova. Rozróżnienia dokonał już Zygmunt Freud w swoim eseju Das Unheimliche.
O tytułowym określeniu, które pozwala uznać tekst za fantastyczny pisał: „Das deutsche Wort
»unheimlich« ist offenbar der Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut und der Schluß liegt
nahe, es sei etwas eben darum schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut ist [podkreślenie
– A. W.]”20. Aby jednak to poczucie mogło się narodzić w stosunku do tekstu literackiego musi
zaistnieć opisywane także przez Todorova wahanie co do istoty zjawiska, wątpliwość
względem możliwości jego zaistnienia w empirycznym świecie, nieobecne chociażby podczas
lektury baśni.
Kwestię nazewnictwa nieco komplikuje fakt, że w polskim przekładzie eseju Freuda
Unheimliche tłumaczone jest jako niesamowitość (ang. uncanny)21. Tymczasem Todorov, obok
fantastyki i cudowności, wyróżnia wspomnianą trzecią kategorię – w polskim piśmiennictwie
naukowym tłumaczoną za Lemem także jako niesamowitość. Według Todorova jest ona
charakterystyczna dla dreszczowców: wydarzenia budzą co prawda w czytelniku lęk (ponownie
Freud: „Kein Zweifel, daß es zum Schreckhaften, Angst- und Grauenerregenden gehört…”22),
jest on jednak przekonany o możliwości ich zaistnienia w świecie pozaliterackim. Fantastyka
S. Freud, Das Unheimliche, „Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die
Geisteswissenschaften”, 1919, nr V, s. 299.
21
S. Freud, Niesamowite, w: idem, Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.
22
S. Freud, Das Unheimliche…, s. 298.
20
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byłaby w jego ujęciu zatem stanem pośrednim między cudownością (ewidentnie nadnaturalny
charakter zjawisk) a niesamowitością (zjawiska przerażające, jednak możliwe w znanym nam
empirycznie świecie) opartym na wspomnianym wcześniej wahaniu. Dla porządku
przywołajmy zatem wielokrotnie już analizowany schemat, który wyłania się z lektury
Introduction à la littérature fantastique: niesamowitość czysta, następnie niesamowitość
fantastyczna, która budzi w czytelniku wahanie, a jednak lektura ostatecznie przynosi naturalne
wyjaśnienie wypadków, cudowność fantastyczna, gdzie po początkowych wahaniach
ostatecznie zdarzenia otrzymują wyjaśnienia lokujące się poza porządkiem naszej empirii,
wreszcie czysta cudowność.
Jako gatunek traktuje fantastykę także inny francuski badacz, Roger Caillois, który opiera
się przede wszystkim na analizach dzieł sztuki plastycznej. Jego praca W sercu fantastyki
ukazała się pięć lat wcześniej niż Introduction à la littérature fantastique Todorova. Todorov
w wielu miejscach krytykuje koncepcję Cailloisa, której zarzuca wewnętrzne sprzeczności i
niejasność, choć ewidentnie przejmuje niektóre jej założenia. Caillois także postrzega
fantastykę jako rodzaj wtargnięcia elementu nadnaturalnego w empiryczną rzeczywistość oraz
dokonuje surowej selekcji utworów tradycyjnie uważanych za fantastyczne. Odrzuca wszelkie
dzieła, które określa fantastyką „z założenia” czy też zinstytucjonalizowaną, uważa bowiem, że
jeśli twórca świadomie lub nawet bezwiednie decyduje się na wykorzystanie chwytów
mających wywołać w widzu wrażenie nierealności, prawdziwa fantastyczność ginie: „żadne
dzieło, które świadomie oddala się od rzeczywistości lub systematycznie się jej przeciwstawia,
nie jest fantastyczne”23. Fantastyka zaś w jego ujęciu jest „zerwaniem z ustalonym ładem,
wkroczeniem do niezmiernej legalności dnia tego, co niedopuszczalne, a nie zastąpieniem
świata przez świat wyłącznie cudowny”24, co zbliża go do rozróżnienia na fantastykę i
cudowność dokonanego przez Todorova.
Caillois w obrazach szuka szczeliny, przez którą sączy się „jad fantastyki”. Winna ona
wywoływać w widzu poczucie absolutnej dziwności, „wydawać się skandalem nie do
przyjęcia”25, rodzić niepokój. Freud we wspomnianym eseju pokazywał, jak pozornie oswojona
przestrzeń domu poprzez zaburzenie naturalnego porządku łatwo może wywołać efekt
niesamowitości. Podobnie Caillois daje przykład zwierzęcia domowego zaprezentowanego w
nieoczekiwanej sytuacji, co sprawia, że jawi się ono jako bardziej niepokojące niż wiele

R. Caillois, W sercu fantastyki, tłum. M. Ochab, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 117.
Ibidem, s. 149.
25
Ibidem, s. 26.
23
24
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nienaturalnych, potwornych kreatur. Badacz podkreśla przy tym, że wrażenie fantastyczności
nie zawsze zależy od intencji malarza czy tematu obrazu, lecz, podobnie jak u Todorova, od
sposobu percypowania dzieła przez odbiorcę.
Elementem wspólnym koncepcji zarówno Cailloisa, Todorova oraz Freuda, jak i innych
francuskich badaczy fantastyki tego okresu (m.in. Louis Vax czy Jean Fabre) jest wspomniane
już postrzeganie fantastyki jako swego rodzaju rysy, pęknięcia, szczeliny na dotychczas
niewzruszonym monolicie empirycznej rzeczywistości. We wszystkich pracach przeważa
obraz zerwania lub załamania dotychczasowych reguł, anomalii, która rodzi strach lub wahanie,
dziwność i niesamowitość. Punktem odniesienia dla fantastyki we wszystkich tych koncepcjach
jest zatem empiryczna rzeczywistość, w dodatku postrzegana jako spójna: „realizm jest
konieczny, ponieważ nie będzie poczucia zerwania, jeśli nie ma nic do zerwania (uszkodzenia).
Trzeba tkać rzeczywistość, zanim spowoduje się jej uszkodzenie” 26.

Krytyka i modyfikacje koncepcji Todorova (Stanisław Lem, Suzana Reisz, Christine
Brooke-Rose)
Definicja autorstwa francusko-bułgarskiego wówczas strukturalisty27 okazała się na tyle
wpływowa, że odtąd nie mogła się bez niej obejść prawie żadna poważna rozmowa o fantastyce.
W polskim piśmiennictwie terminologię spopularyzował polemiczny wobec koncepcji
Todorova tekst Stanisława Lema28 – polski pisarz wybrał zresztą akurat tę pracę o fantastyce,
aby zaatakować strukturalizm w ogóle. Lem zarzucił Francuzowi między innymi brak precyzji
terminologicznej (pomimo ostrych granic teorii wytyczanych przecież zazwyczaj przez
strukturalizm) i stosunkowo dowolne stosowanie takich kluczowych opozycji, jak racjonalne –
irracjonalne czy przyrodzone – nadprzyrodzone. Ponadto, polski pisarz wskazał przykłady
licznych podgatunków fantastyki, które nie mieszczą się na osi Todorova rozpiętej pomiędzy
cudownością i niesamowitością. Zdaniem Lema, większość utworów literackich wymusza na

M. Niziołek, op. cit., s. 273.
Choć jego wczesne prace, a także tłumaczenia rosyjskich formalistów niewątpliwie przyczyniły się do ekspansji
„strukturalistycznej zarazy” we Francji, w książkach Todorova z XXI wieku widać gwałtowny zwrot ku
humanizmowi. Zob. np. Z. Mitosek, Tzvetan Todorov – transfiguracja strukturalisty, „Teksty Drugie”, 2007, nr
4, s. 165-174.
28
S. Lem, Wycieczka w genologię, w: idem, Filozofia przypadku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 444473. Podobne wątpliwości wobec Todorova Lem ogłosił także w artykule: S. Lem, Tzvetana Todorova…, s. 2244.
26
27

14

czytelniku podjęcie całego szeregu decyzji, jak odebrać przedstawione w utworze zdarzenia –
to wybór nie tylko pomiędzy opozycjami „racjonalne – irracjonalne”, ale także „ironia –
powaga”,

„prognoza

–

diagnoza”

czy

„narracja

konwencjonalna

–

narracja

niekonwencjonalna”, przy czym decyzje te są zwykle nierozstrzygalne, gdyż jeden utwór może
zawierać w sobie jednocześnie elementy sprzeczne: ironię wraz z powagą, alegoryczność,
poetyckość i fantastyczność29. W efekcie klasyfikacji Todorova uznającej tylko podział na
racjonalne i irracjonalne objaśnienie wydarzeń w utworze, wszelkie zamierzone gry z
konwencją, mieszanie gatunków czy ironia powodują, że teoria ta przestaje być funkcjonalna.
Z tymi wnioskami polskiego pisarza nie zgadza się Neil Cornwell30, zarzucający krytyce Lema
niezwykły u niego tradycjonalizm i nazbyt maksymalistyczne podejście, które „pozostawia
teorii bardzo małą przestrzeń manewru”31. Krytykę teorii Todorova ze względu m.in. na
nadmierny formalizm można znaleźć także w pracach Harolda Blooma32, Johna Reicherta33 czy
Antoniego Risco34.
Lem zarzuca także Todorovowi stronniczy dobór tekstów, które mają potwierdzić zadaną
tezę. Pisarz pokazuje abstrakcyjność jego teorii, konfrontując ją z żywą materią literacką i
oskarżając o nadmierne uproszczenie skomplikowanego przecież i tworzącego się wciąż na
naszych oczach zjawiska literackiego. Tę mającą miejsce niemal pół wieku temu polemikę
przywołuję ze względu na to, że przedstawione w niej tezy nie straciły dotąd aktualności. Z
zarzutami Lema polemizuje z kolei współczesny badacz Neil Cornwell: jego zdaniem niewielka
liczba przykładów literackich wcale nie musi dyskwalifikować teorii Todorova, która w
przeciwieństwie

do

większości

innych

propozycji

jest

rzeczywiście

modelem

teoretycznoliterackim, nie zaś krytycznym35. O problematyczności definicji Todorova, której
powodem jest dobór utworów, pisze także Piotr Stasiewicz: „(…) swoją definicję fantastyki
buduje on [Todorov – przyp. A.W.] w oparciu nie o teksty faktycznie fantastyczne, ale o teksty
realistyczne, w których pojawiają się motywy fantastyczne, a więc utwory Gogola, Jamesa czy
Kafki. To klasyczny przykład pomylenia the fantastic z fantasy mode, na który w swoich
pracach wskazywali Attebery i Stableford”36.

S. Lem, Wycieczka…, s. 449-450.
Polemika z tezami Lema zob. także: Ch. Brooke-Rose, op. cit., s. 51-61.
31
N. Cornwell, The literary fantastic: from Gothic to Postmodernism, Harvester Wheatsheaf, London 1990, s. 11.
32
H. Bloom, AGON: Towards a Theory of Revisionism, Oxford University Press, New York-Oxford 1982.
33
J. Reichert, op. cit., s. 57-79.
34
A. Risco, Literatura y Fantasia, Taurus, Madrid 1982.
35
N. Cornwell, op. cit., s. 11-15
36
P. Stasiewicz, op. cit., s. 283.
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Do rozróżnienia przywołanego przez Stasiewicza przyjdzie nam jeszcze powrócić, ale
warto odnotować, że istotnie teoria Todorova, jak pisze sam Lem, jest „zawężona i nieco
niewygodna – wręcz Prokrustowa”37, gdyż faktycznie istniejące utwory przykrawane są na
potrzeby teorii lub też pod nią dobierane. Swoje spostrzeżenia opiera on na utworach, które
moglibyśmy określić jako klasyczne lub „głównonurtowe”, zawierające jedynie nieliczne
elementy w potocznym rozumieniu uznawane za fantastyczne (poza wspomnianym Gogolem,
Jamesem i Kafką Todorov nawiązuje także do dzieł takich autorów jak Jan Potocki, Théophile
Gautier, Guy de Maupassant, E. T. A. Hoffman i Edgar Allan Poe), na próżno zaś szukać w
nich współczesnych badaczowi utworów należących do science fiction czy fantasy. Problem
zasadności wyznaczania sztywnych i apriorycznych granic fantastyki pozostaje otwarty.
Hiszpańska badaczka Suzana Reisz wskazuje przykłady utworów fantastycznych
(autorstwa Cortazara, Borgesa, Kafki), do których odnieść moglibyśmy uwagi skierowane pod
adresem literackiego wyboru Todorova38. Nawiązuje ona nie tylko do prac Todorova i
Cailloisa, ale także francuskiej teoretyczki Irène Bessière 39. Reisz decyduje się dotychczasowe
opozycje (naturalne–nienaturalne, realne–wyobrażone itp.) zamienić wariantem możliwe–
niemożliwe, a następnie oddziela utwory fantastyczne od legendy i baśni charakteryzujących
się „skodyfikowanym nieprawdopodobieństwem”, które nie zagraża, a wręcz potwierdza i
konstytuuje naturalny porządek, społeczne i uniwersalne wartości. Według Reisz do fantastyki
należą przede wszystkim utwory, które niemożliwe przedstawiają jako prawdopodobne.
Dlatego, w przeciwieństwie do Todorova, także Przemianę Kafki uznaje ona za dzieło
fantastyczne – fantastyczność miałaby w niej wynikać jednak nie tyle z samego faktu
przemiany Gregora Samsy w robaka, ile z braku reakcji bohaterów na to wydarzenie i
przedstawienia transformacji jako obiektywnego faktu. Funkcją niemożliwego w bajce jest
usuwanie chaosu codziennego świata i ponowne zaprowadzanie idealnego porządku, podczas
gdy niemożliwe w fantastyce jest źródłem zagrożenia, zaburza ustalony porządek, podważa
niekwestionowane prawdy, na których opiera się nasza egzystencjalna pewność 40.

S. Lem, Wycieczka…, s. 459.
S. Reisz, Fantastična fikcija i njezina povezanost s drugim tipovima fikcije, tłum. D. Poljak, w: O fantastici i
fantastičnom. Izbor teorijskih rasprava o fantastičnoj književnosti, red. T. Peruško, Hrvatska sveučilišna naklada,
Zagreb 2017, s. 149-174.
39
Interesująca praca Irène Bessière Le Recit fantastique: La poetique de I'incertain wydana w 1974 roku w Paryżu
nie doczekała się niestety tłumaczenia na inny język niż francuski. Jej fragmenty dostępne są jednak w języku
chorwackim w antologii tekstów teoretycznych dotyczących fantastyki: I. Bessière, Fantastična pripovijest –
hibridni oblik kazusa i zagonetke, tłum. M. Paprašarovski, w: O fantastici i fantastičnom..., s. 131-148.
40
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Podobnie Christine Brooke-Rose zasadniczo akceptuje teorię Todorova, wprowadza
jednak do niej pewne modyfikacje i zastrzeżenia dotyczące przede wszystkim kwestii wahania
zamienionego przez nią absolutną nieokreślonością fantastycznych utworów. Interesują ją
także gatunki pokrewne fantastyce, które dzieli na dwie główne grupy: utwory oparte na
strategii „nierealne jako realne” (przede wszystkim fantastycznonaukowe) oraz te, których
autorzy stosują chwyt „realne jako nierealne” polegający na udziwnieniu i dystansie wobec
rzeczywistości (chociażby Przemiana Kafki czy Nos Gogola)41.

Poszerzanie zakresu fantastyki (Rosemary Jackson, Kathryn Hume)
Zarzutu ekskluzywności i aż tak dalece posuniętej selekcji utworów nie można postawić
jednej z najważniejszych prac powstałych na kanwie teorii Tzvetana Todorova, czyli Fantasy.
The Literature of Subversion Rosemary Jackson z 1981 roku. Jackson wzbogaca teoretyczną
podstawę swoich rozważań o koncepcje zaczerpnięte z psychoanalizy, przede wszystkim z prac
Zygmunta Freuda i Jacquesa Lacana. Dzięki temu możliwa staje się refleksja nie tylko nad
poetyką fantastyki, jak miało to miejsce u Todorova, ale także politycznością jej różnorodnych
manifestacji42. Od Todorova, ale także Freuda i Cailloisa, Jackson zapożycza wahanie oraz
niepokój (anxiety) wzbudzane u czytelnika jako istotne dla ukonstytuowania się fantastyki,
którą postrzega jako ulokowaną pomiędzy mimetyzmem a – także zapożyczoną od Todorova –
cudownością (the marvellous).
Fantastyka to zatem, według badaczki, rodzaj połączenia przeciwstawnych elementów,
szczeliny w mimetyzmie, przez którą sączy się to, co wykracza poza empirię: „They pull the
reader from the apparent familiarity and security of the known and everyday world into
something more strange, into a world whose improbabilities are closer to the realm normally
associated with the marvellous”43. Jednak, co niezwykle istotne, Jackson nie postrzega
fantastyki jako gatunku, ale jako tryb (mode), z którego dopiero powstają różnorodne gatunki
(rozróżnienie na genre i mode zaczerpnęła od Fredrica Jamesona). Fantastyka rozumiana jest
tu analogicznie do langue, podczas gdy jej różnorodne przejawy, czyli powstające w
określonym kontekście i momencie gatunki, miałyby stanowić paroles44. Fantastyka jako tryb
41

Zob. Ch. Brooke-Rose, op. cit.
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miałaby zatem być przeciwstawiona dwóm innym trybom: mimetyzmowi i cudowności oraz
lokować się pomiędzy nimi, nie zaś, jak chciał Todorov, pomiędzy cudownością i
niesamowitością, a jednocześnie być zbudowana z elementów zaczerpniętych z obydwu
pozostałych trybów.
Sama definicja fantastyki nie jest u Jackson szczególnie nowatorska i tylko częściowo
modyfikuje koncepcję Todorova – znacznie ciekawsze są jej wnioski na temat „polityczności”
fantastyki i jej funkcji. Badaczka nie szuka uniwersalnej zasady mającej konstruować całość
literatury fantastycznej – wskazuje jedynie, że często bardzo odmienne teksty fantastyczne
posiadają pewne wspólne cechy i podobieństwa. Dzieje się tak dlatego, że za ich powstanie
odpowiedzialne są podobne nieświadome pragnienia. Zdaniem Jackson, fantastyka jest
subwersywnym rodzajem literatury, który unaocznia to, co w naszej kulturze stłumione,
wyparte, niewypowiedziane i niewidoczne: otwiera się na porządek pozostający poza uznanymi
społecznymi hierarchiami wartości.
Taksonomia Jackson wpisuje się zatem we wspomniany we wstępie nurt wartościujący,
nacechowany do pewnego stopnia ideologicznie – badaczka poszukuje dzieł „wywrotowych”,
subwersywnych, zaburzających to, co nasza w przeważającym stopniu mieszczańska kultura
uważa za normę społeczną czy kulturową, opartą na odwzorowaniu „realnego”45.
Subwersywnego potencjału nie mają z kolei (a na pewno nie w równym stopniu) utwory
przynależące do cudowności, czyli chociażby baśnie Andersena czy powieści Tolkiena.
Tworząc alternatywne światy, spełniają one przede wszystkim funkcje eskapistyczne:
transcendencji, ucieczki od ograniczeń rzeczywistości, potrzeby ładu i sensowności.
Tymczasem dzięki swojemu usytuowaniu pomiędzy, na granicy cudowności i realizmu,
fantastyka podważa istniejące kategorie, także literackie. Rozmontowuje ona znane nam
koncepcje czasu, przestrzeni czy jednostki, wyraża frustracje wywołane zaistniałym
porządkiem kulturowym, odmawiając jednocześnie sięgnięcia po zawartą w cudowności
kompensującą, transcendentalną inność46.
Definicję najbardziej otwartą na różnorodne gatunki stworzyła Kathryn Hume, która w
pracy Fantasy and Mimesis. Responses to Reality in Western Literature (1984) krytykuje
wcześniejsze teorie próbujące uchwycić istotę fantastyki. Założenia badaczki są odwrotne do
tych przyświecających Todorovowi – zamiast ograniczać ilość tekstów i wykluczać z niej
większość dzieł, pragnie ona stworzyć jak najbardziej inkluzywną i możliwie elastyczną
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definicję fantastyki. Hume otwarcie diagnozuje problem, który wielu czytelników potocznie
rozumianej fantastyki odczuwa podczas zetknięcia z teoriami sztywno i jednoznacznie
określającymi (nierzadko wąskie) granice fantastyki:
They [krytycy – A. W.] assume that fantasy is a pure phenomenon, that a few clear rules will delimit it,
and that the result will be a genre or form which can be called fantasy. They frame their definition in
such a way as to exclude as many works as possible. What remains, for most of these critics, is a small
corpus of texts, all fairly uninform in their uses of departure from consensus reality, and this small corpus
is duly declared to be >>fantasy<<…47.

W innym miejscu badaczka podkreśla jeszcze wyraźniej rozbieżność między
czytelniczym odczuciem a definicjami: „Too frequently, studies based on exclusive definitions
rouse a sense of frustration, for most stories generally called fantasy simply do not fit their
definitions”48.
Dla Hume fantastyka nie jest zatem gatunkiem, ale nie jest także trybem, jak chciałaby
tego Jackson. Badaczka uważa literaturę za rezultat dwóch podstawowych impulsów:
pragnienia naśladownictwa rzeczywistości, a zatem mimesis, oraz chęci jej zmiany czy też
przekształcenia – fantastyki49. Większość gatunków czerpie zarówno z jednego, jak i drugiego
porywu, stąd potrzeba możliwie szerokiej definicji. Hume proponuje system pięciu elementów,
które czynią literaturę. Posiłkuje się podziałem Meyera Howarda Abramsa na autora tekstu,
samo dzieło (wraz z jego wewnętrznym światem i bohaterami) i publiczność, czyli ogół
czytelników, ale pojęcie Abramsa „universe” rozbija na dwa różne, nawet jeśli osadzone w
podobnym czasie i kontekście kulturowym, światy: ten, w którym funkcjonuje autor dzieła (a
więc wszystko, co na niego świadomie lub nieświadomie wpływa) oraz świat czytelników
mający przełożenie na ich recepcję utworu50.
Analizując wcześniejsze definicje fantastyki, Hume stwierdza, że im więcej elementów
uwzględnionych w definicji, tym operacyjnie jest ona użyteczniejsza – dlatego odrzuca
zupełnie tezy Todorova, opierające się tylko na dwóch z nich (dziele i czytelniku). Przyznaje
natomiast, że w swoim marksistowskim51 i freudystycznym podejściu Rosemary Jackson
47
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wzięła pod uwagę wszystkie wymienione elementy – tym niemniej, jej definicja pozostaje
ekskluzywna, a zatem niewystarczająca. Hume proponuje, aby fantastykę potraktować jako
drugi podstawowy dla twórczości literackiej bodziec, w żadnym wypadku nie marginalny, choć
w niektórych epokach obecny nieco rzadziej, ujawniający się praktycznie w każdym utworze:
„Fantasy is any departure from consensus reality, an impulse native to literature and manifested
in innumerable variations, from monster to metaphor”52.

Fantastyka jako czynnik paragenologiczny (Andrzej Zgorzelski, Umberto Eco)
Dla naszych dalszych rozważań, szczególnie związanych z kwestią przestrzeni, istotne są
także refleksje autorstwa polskiego badacza Andrzeja Zgorzelskiego oparte na semiotycznym
modelu literackiej i nieliterackiej komunikacji lingwistycznej. W przeciwieństwie do Hume,
Zgorzelski odżegnuje się od opozycji fantastyczne–mimetyczne, a zatem postrzegania
literatury fantastycznej przez pryzmat dzieł niemieszczących się w szeroko pojętej kategorii
utworów „realistycznych”. Taki sposób rozumowania prowadzi bowiem do uznania za element
fantastyczny wszystkiego, co nie należy do kolektywnie postrzeganej rzeczywistości
empirycznej, jest więc oparte o nieustające kontrastowanie fikcji z empirią53. Tymczasem
Zgorzelski wskazuje na liczne różnice pomiędzy literackim i nieliterackim sposobem
komunikowania. Tekst literacki, w przeciwieństwie do języka naturalnego, posiada dodatkowy
system organizacji – rodzaj super-kodu, który, jak wskazywał Łotman54, buduje dodatkowe
„semy”, naddane znaczenia, a zatem dąży do wieloznaczności, a nie jednoznaczności znaku,
jak w przypadku tekstu naturalnego. Tekst literacki posiada swój własny, jednostkowy
paradygmat, który czytelnik rekonstruuje, zanurzając się w nieznane mu dotąd uniwersum –
świat fikcyjny.
Zgorzelski komplikuje prosty podział na literaturę realistyczną i fantastyczną,
wyróżniając kilka supragenologicznych typów. Każdy z nich zakłada „kompetencję językową
odbiorcy określającą jego wiedzę o porządku empirii”55, jednak inny rodzaj „umowy” zawartej

Warszawa 1979; T. Bennett, Formalism and marxism. Routlege, London 1979, F. Jameson, Marxism and
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między implikowanym autorem a implikowanym czytelnikiem, to znaczy presupozycji
sposobu rozumienia związku doświadczanej i fikcyjnej rzeczywistości: kodu znanego z empirii
oraz superkodu tekstu. O ile literatura mimetyczna presuponuje jedynie rozpoznanie porządku
rzeczywistości empirycznej, stwarzając świat fikcyjny na podobieństwo świata empirycznego,
literatura paramimetyczna zakłada „alegoryczny lub metaforyczny przekład porządku fikcji na
stosunki panujące w świecie otaczającym”56, co w oczywisty sposób prowadzi do odczytania
świata fikcji jako metaforycznego lub alegorycznego przedstawienia empirii. Literatura
antymimetyczna zakłada z kolei korektę naszej niepełnej wiedzy o świecie empirycznym,
oferuje zatem magiczny i ponadnaturalny, ale uznawany za słuszny i prawdziwy model świata
innego niż ten empiryczny (z tego typu wyrastają na przykład baśń magiczna i powieść
okultystyczna). Badacz wspomina także o literaturze metagenologicznej zawierającej
autoreferencjalny komentarz: nie tylko zakłada ona znajomość empirii i językową kompetencję
odbiorcy, ale także jego wiedzę na temat sposobów konwencjonalnej komunikacji literackiej,
dzięki czemu możliwe staje się ich przywołanie, często w formie parodii.
W klasyfikacji tekstów, o których mowa w niniejszej dysertacji, najistotniejsze są jednak
dwa następujące typy: literatura fantastyczna i literatura egzomimetyczna. Literatura
fantastyczna presuponuje konfrontację rzeczywistości empirycznej z innymi możliwymi
porządkami, pokazując wewnątrz tekstu zderzenie praw różnych systemów, zetknięcie się
różnych modeli światów, przy czym modele odmienne od empirii ukazane są jako dziwne i
obce. Zdaniem Zgorzelskiego, gatunki fantastyczne, takie jak utopia, romans gotycki czy
fantastyczna powieść przygodowa wywołują u czytelnika uczucie dziwności i niecodzienności
– podobnie twierdzili Todorov, Caillois czy nawet Freud. Z kolei literatura egzomimetyczna,
do której należą takie gatunki lub konwencje jak science fiction czy fantasy, nie posługuje się
zabiegiem fantastyki wewnątrz samego utworu, ale tworzy poprzez ekstrapolację lub analogię
alternatywne wobec empirii modele rzeczywistości i presuponuje spekulatywne rozważania
nad nimi57. Widać tu wyraźnie strukturalistyczne uwikłania Zgorzelskiego, jego podział na
literaturę fantastyczną i egzomimetyczną nieco przypomina rozróżnienia Todorova dotyczące
fantastyki i cudowności, kluczem do koncepcji badacza jest jednak porzucenie dystynkcji
pomiędzy rzeczywistością empiryczną a fikcyjną na rzecz określenia rodzaju fikcji przy
pomocy refleksji nad wewnątrztekstowym stosunkiem znanego oraz naddanego kodu
(superkodu).
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Literatura egzomimetyczna analogiczna jest także do allotopii Umberto Eco, zakłada
bowiem świat alternatywny „bardziej realny od świata realnego”58, o znaczącym stopniu
„strukturalnej odmienności od świata realnego”59, którego relacja ze światem rzeczywistym (u
Zgorzelskiego: porządek empirii oparty o naszą kompetencję językową) przestaje być dla
czytelnika istotna. Poza allotopiami, Eco wyróżnia także utopię, uchronię, metatopię i
metachronię jako możliwe typy literatury fantastycznej. Allotopie szczegółowo opracował w
Polsce Krzysztof Maj, tłumacząc je za Eco jako rodzaj narracji światotwórczej (fikcyjnej
transfiguracji rzeczywistości) – wyobrażony świat, którego cechą charakterystyczną jest
właśnie brak wewnątrztekstowej konfrontacji z innym światem, dwudzielności prowadzącej od
empirycznego Tu do kontrempirycznego Tam60. Taki dychotomiczny podział powoduje z
reguły uprzywilejowanie ontologicznie i epistemologicznie świata pierwotnego poznawczo dla
czytelnika: świata empirii, podczas gdy allotopia, dzięki wywołaniu wrażenia zanurzenia w
fikcyjnym świecie, zawiesza poczucie jego nieautentyczności, zmienia stosunek do tego, co
obce i nieznane, pozwala przezwyciężyć „realistyczny imperializm”61 i dystansuje wobec
przekonania, że określone światy, realności – kategorie poznawcze – są z założenia słuszniejsze
lub bardziej trafne62.
Zgorzelski postrzega gatunki w perspektywie historycznej, zauważa, że nie zawsze
współistnieją one czy też powstają w tym samym okresie, lecz następują po sobie w czasie w
efekcie rozwoju lub też antytezy wobec wcześniejszych typów i konwencji (odnosi się to
zresztą nie tylko do gatunków, ale też do wskazanego przez niego podziału, w którym określa,
jak je nazywa „typy supragenologiczne”, z których wyodrębnić można gatunki). Ostrzega więc,
że zaproponowana przez niego klasyfikacja stanowi „otwarty horyzont odniesienia”,
skomplikowaną siatkę diachronicznych cech. Badacz zwraca uwagę na fakt niezwykle doniosły
dla przedstawionych tu interpretacji utworów: odbiór pojedynczych dzieł przez implikowanego
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czytelnika odbywa się wewnątrz galaktyki innych tekstów przynależących do tego samego
gatunku, konwencji czy typu:
Czytanie literatury w świetle tych obserwacji ujawnia się bowiem nie tylko jako r e k o n s t r u k c j a
unikalnego superkodu bezpośrednio ze związków syntagmatycznych tekstu, lecz także w dużym stopniu
jako r o z p o z n a n i e l i t e r a c k i c h (a nie jedynie językowych!) p a r a d y g m a t ów gatunkowych
i ponadgatunkowych. Innymi słowy, właściwa i rozumiejąca lektura wymaga nie tylko kompetencji
językowej (aby zrozumieć jeden z subkodów utworu), nie tylko też umiejętności analizy unikalnych
reguł tekstu (aby zrozumieć superkod), lecz także kompetencji literackiej (aby zrozumieć systemowe
prawa gatunkowe i supragenologiczne)63.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku takich gatunków jak fantastyka naukowa,
czyli wywodzących się z korzeni pulpowych i trafiających przeważnie do określonej grupy
czytelników lub wręcz fanów. Liczni twórcy dzieł przynależących do sciene fiction posługują
się utartymi, charakterystycznymi motywami mając świadomość, że implikowany czytelnik
posiada narzędzia (kompetencję literacką), aby „zrozumieć systemowe prawa gatunkowe i
supragenologiczne”,

to
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fantastycznonaukowego, a często szerszego, egzomimetycznego uniwersum. Poprzez
odwołanie do gatunku zmianie ulega nie tekst utworu, ale nastawienie czytelnika wobec niego:
„Genres are more than mere classificatory devices for literary critics; they also enable readers
to orient themselves and to understand the context in which they must situate the referent”64.

Fantastyka jako gatunek retoryczny (Farah Mendlesohn, Rosalba Campra)
Choć w pierwszym zdaniu Rhetorics of Fantasy z 2008 roku Farah Mendlesohn zaznacza,
że nie jest to książka o definiowaniu fantastyki 65, rozważania angielskiej badaczki i pisarki są
dla nas interesujące z kilku powodów – między innymi w kontekście analizy problemu
przestrzeni w fantastyce. Mendlesohn przyznaje, że współcześnie większość badaczy akceptuje
konsensus, zgodnie z którym fantastyka jest „zbiorem rozmytym” (fuzzy set)66, a z rozmaitych
A. Zgorzelski, SF jako…, s. 147.
L. Hutcheon, op. cit., s. 4.
65
F. Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, Wesleyan University Press, Middletown 2008, s. 12.
66
Koncepcję zbioru rozmytego (fuzzy set) zaproponował Brian Attebery w książce Strategies of Fantasy, Indiana
University Press, Bloomington 1992. Jego zdaniem, granice fantastyki należy wyznaczać w odniesieniu nie tyle
do tekstów znajdujących się na pograniczu, ile archetypicznych i centralnych. Centralnym utworem tak
63
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istniejących teorii (Mendlesohn wspomina Hume, Jackson, Todorova i nieomówionego przeze
mnie Williama Roberta Irwina) wybierają oni te najlepiej przystające do obszaru fantastyki,
którym się zajmują lub użytego przez nich ideologicznego filtra. Trudno odmówić tej opinii
słuszności, ponieważ podobna strategia selektywności pozwalająca zdefiniować rozległy
przedmiot badań, stosowana jest w większości prac poświęconych fantastyce, również
poniekąd w niniejszej dysertacji. Tym samym jednak Mendlesohn celowo unika odpowiedzi na
pytanie, jak rozumie fantastykę – czy jako tryb (mode), kategorię kulturową opozycyjną wobec
mimesis, czynnik supragenologiczny czy też gatunek? Zwraca uwagę na tę nieścisłość Grzegorz
Trębicki, podkreślając, że choć Mendlesohn w swojej pracy używa terminu genre, unika
udzielenia jasnej odpowiedzi także odnośnie przyjętej przez nią definicji gatunku literackiego67.
Badaczka opiera się jednak na szerokim i różnorodnym zestawie tekstów obejmujących
zarówno współczesne dzieła literatury popularnej, jak i realizm magiczny czy utwory z
pogranicza fantastyki i mimetyzmu. Podejście Mendlesohn nie jest także nacechowane
ideologicznie – nie wartościuje konkretnych utworów ze względu na ich jakość, subwersję, czy
też reakcję, jaką wzbudzają one w czytelniku68.
Mendlesohn dostarcza, jak sama mówi, krytycznych narzędzi do dalszych analiz
fantastyki. Uznaje fantastykę za „gatunek” (genre)69 retoryczny – jego poszczególne realizacje
są zaprojektowane tak, aby w określony sposób wpływać na czytelnika, który posiada swój
zbiór przekonań o świecie, ale także określone oczekiwania wobec gatunków (a badaczka jest
świadoma, że czytelnik swoje przyzwyczajenia kształtuje głównie na literaturze realistycznej).
Dlatego analizuje ona sposób, w jaki zostały skonstruowane utwory – przede wszystkim ich
język i przyjętą przez autorów taktykę oddziaływania na czytelnika, która związana jest z
pytaniem o to, jak w tekst wkracza fantastyka oraz relacją protagonisty i świata
przedstawionego. W swoich rozważaniach uwzględnia zatem zarówno czytelnika i jego zbiór
przekonań na temat świata i literatury, ale także narratora, bohatera i świat przedstawiony
dzieła.

pojmowanego zbioru fantastyki (lub w tym wypadku fantasy) jest dla Attebery’ego Władca Pierścieni J. R. R.
Tolkiena.
67
G. Trębicki, Narratologiczna taksonomia fantasy: propozycje teoretycznoliterackie Farah Mendlesohn,
„Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2014, nr 57 (113), s. 107-117.
68
Ibidem, s. 110.
69
Jak wcześniej wspomniałam, Mendlesohn nie definiuje fantastyki jako gatunku, posługuje się bowiem pojęciem
„genre” w sposób nieuporządkowany, nieodwołujący się do żadnej definicji. Dlatego zdecydowałam się na taki
zapis.
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Podejście Mendlesohn do fantastyki jest zatem narratologiczne – właśnie na sposobie
prowadzenia narracji oparta jest zaproponowana przez badaczkę taksonomia. Taksonomia jest
tu rozumiana przede wszystkim jako narzędzie mające otwierać nowe pytania dotyczące
sposobu interpretacji utworów fantastycznych: „Taxonomy, however needs to be understood as
a tool, not as an end in itself, and it needs to be understood in the modern context that
taxonomical practices are increasingly polysemic and multiplex, generated by acknowledged
questions and capable of existence alongside other configurations”70. Na podstawie
wyłożonych tu pokrótce założeń Mendlesohn wyróżnia cztery główne kategorie, które
szczegółowo omawiam w części poświęconej związkom fantastyki i przestrzeni.
Zarzutem, który można postawić Mendlesohn jest ahistoryczność jej teorii – podobnie
jak Brian Attebery, nie poświęca ona uwagi ewolucji rozwoju poszczególnych typów czy też
gatunków prozy fantastycznej. Przeciwne stanowisko zajmuje argentyńska badaczka Rosalba
Campra. Jej zdaniem zarówno pojęcie fantastyki, jak i rzeczywistości podlegają znaczącym
przemianom w czasie. Wbrew prognozom Todorova, literatura fantastyczna jest więc dziś
równie żywa jak w XVIII wieku, nie zmieniła się też jej główna funkcja jako gatunku
transgresyjnego, przekraczającego granice pomiędzy opozycyjnymi pojęciami konkretne–
abstrakcyjne i żywe–nieżywe oraz wykraczającego poza przyjęte ramy w kategoriach
podmiotu, czasu i przestrzeni. Szczególnie właśnie zaburzenie porządku przestrzennego,
czasowego i podmiotowego uważa Campra za typowe dla współczesnej fantastyki 71.
Transgresja może przy tym obejmować różne poziomy utworu: treść (temat, motywy), składnię
czy też dyskurs. Praca Rosalby Campry stanowi interesujący przyczynek ro rozważań przede
wszystkim nad funkcją fantastyki, ale też sposobem jej konstruowania w utworze na jego
różnych poziomach, warto jednak zauważyć, że argentyńska badaczka opiera swoje
spostrzeżenia na temat fantastyki niemal wyłącznie na dziełach pisarzy iberoamerykańskich,
przede wszystkim Julio Cortazara i Jorge Luisa Borgesa.
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F. Mendlesohn, op. cit., s. 14.
Campra nie zalicza do niej fantastyki naukowej, choć ten gatunek przekracza programowo granice wszystkich
wspomnianych kategorii. Zdaniem badaczki transgresja nie wywołuje jednak w science fiction skandalu, ale jest
efektem poznania określonego mechanizmu lub częścią naturalnego porządku, który po prostu nie przynależy do
ziemskiej empirii. Por. R. Campra, Fantastika kao izotopija transgresije, tłum. T. Peruško, w: O fantastici i
fantastičnom..., s. 185.
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Problem nomenklatury? (Brian Attebery, Brian Stableford, Neil Cornwell, John Clute)
Wśród opisanych tu teorii dotyczących sposobu definiowania fantastyki, oprócz licznych
różnic, widoczne są także pewne podobieństwa. Istotnym punktem odniesienia jest w nich
czytelnik – jego emocje (strach, wahanie, niepewność), przyzwyczajenia lekturowe i
rozpoznawanie kodów gatunkowych, przekonania na temat porządku empirii oraz szereg
decyzji podejmowanych przez niego w trakcie odbioru dzieła. Wspólna jest także w
przedstawionych teoriach świadomość, że nawet najodleglejsze fantastyczne światy, dalece
egzomimetyczne i immersyjne, zawsze zbudowane są z elementów rzeczywistości wspólnej
dla autora i czytelników, bez względu na czas i przestrzeń, które ich dzielą. Podkreśla to między
innymi Rosemary Jackson zaznaczając, że fantastyka zniekształca rzeczywistość, ale jej nie
umyka, funkcjonuje w stosunku symbiotycznym lub pasożytniczym wobec rzeczywistości, nie
może jednak istnieć bez niej. Od referencyjności nie ma bowiem ucieczki, a budować
rzeczywistość utworu można jedynie ze znanych sobie elementów, także językowych. Ten
problem języka fantastyki opisuje także polski badacz Ryszard Hanke:
(…) jak przedstawić świat, którego nie ma, nigdy nie było i ledwie być może, choć i to niepewne, bo
wynika z cienia poszlak, domyślnych skutków przypuszczalnych przyczyn. Czym wypełnić jego pustkę,
by dawał się wyobrazić jak świat przedstawiony utworów korzystających z czytelniczej znajomości
realiów świata rzeczywistego, apelujących do doświadczeń, pamięci osobistej lub znajomości
świadectw historii. „Świat ze słów” znajduje się tu w sytuacji krańcowej, by nie rzec: w ostatecznej
opresji72.

Zajmujący się fantastyką teoretycy i krytycy podzielają także przekonanie, że mimesis
rozumiana jako naśladowanie rzeczywistości ostatecznie jest jedynie jej złudnym odbiciem,
każdy bowiem stworzony przez pisarza świat stanowi fikcję, iluzję opowiadającą jedynie o
sposobie postrzegania rzeczywistości. Ponadto, w większości przytoczonych prac dostrzegalne
jest stanowisko uznające fantastykę za opozycyjną wobec realizmu literackiego, stąd częste
postrzeganie jej jako narzędzia subwersji i kompensacji, służącego do obnażania tego, co
znajduje się poza ustalonym porządkiem społecznym, choć oczywiście fantastyka służyć może
także umacnianiu norm kulturowych i społecznych, nie tylko w swym eskapistycznym
wariancie, o czym będzie jeszcze mowa w niniejszej pracy.
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Skąd zatem tak duże rozbieżności w rozumieniu pojęcia fantastyki? Dlaczego dla
niektórych badaczy jest ona gatunkiem, podczas gdy dla innych trybem, podstawowym
impulsem kształtującym literaturę czy też czynnikiem supragenologicznym istotnym dla
rozwoju gatunków? Jednym z powodów jest wspomniany na początku tego rozdziału problem
nieadekwatności nazewnictwa – analogiczne zjawiska bywają przez różnych badaczy określane
w odmienny sposób, podczas gdy całkiem odmienne pojawiają się czasem pod tymi samymi
terminami. Ze względu na fakt zdominowania badań nad fantastyką przez badaczy
anglojęzycznych, konieczne wydaje się prześledzenie nieścisłości terminologicznych obecnych
w tym języku.
Tej kwestii poświęcają uwagę trzej uznani badacze fantastyki: Neil Cornwell, Brian
Attebery i Brian Stableford. Brian Attebery w pracy Strategies of Fantasy (1992) twierdzi, że
dotychczasowe ogólne definicje fantastyki, ujmujące ją przede wszystkim w opozycji wobec
realizmu, możemy odnieść do całego spektrum różnorodnych dzieł, natomiast dokładniejsze
definicje mają zastosowanie tylko do części utworów, podczas gdy inne wykluczają.
Tymczasem, teksty fantastyczne mają różnorodne funkcje i „strategie” – w różnych utworach
odmiennie konstruowane są znaczenia. Dlatego badacz proponuje wprowadzenie trzech
terminów – fantasy mode, fantasy formula i fantasy genre. Fantasy mode oznacza popularny w
drugiej połowie XX wieku tryb pisania, świadomie opozycyjny wobec literackiego realizmu,
dążący do wywrócenia dotychczasowych sposobów myślenia, stylu czy strategii tworzenia,
subwersywny,

autorefleksyjny
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jednocześnie

odwołujący
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do

wcześniejszych

niemimetycznych form (takich jak epos czy romans). Fantasy formula to zaś rodzaj literatury
eskapistycznej, silnie skonwencjonalizowanej, z typowymi postaciami i schematyczną fabułą,
kojarzony zwykle z kulturą popularną. Pomiędzy tymi dwiema skrajnościami lokuje się zaś
fantasy genre. Attebery podkreśla, że granice te nie są ostre ani niezmienne, dlatego wprowadza
jeszcze jeden termin – fuzzy set, zbiór rozmyty, aby zaakcentować możliwe trudności w
dokładnym zaklasyfikowaniu wielu dzieł73.
Do rozróżnienia dokonanego przez Attebery’ego nawiązuje Brian Stableford. Uważa on,
że musimy dokonać wyraźnego podziału na the fantastic, czyli motyw fantastyczny obecny w
literaturze od jej samych początków, oraz fantasy, a więc świadome użycie fantasy mode –
strategii i zabiegów oddalających tekst od literackiego realizmu, który stanowi naturalny punkt
odniesienia dla utworów fantastycznych. Zauważmy jednak, że Stableford postrzega fantasy w
perspektywie zdecydowanie historycznej, o czym świadczy sam tytuł jednej z jego kluczowych
73
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prac naukowych: Historical Dictionary of Fantasy Literature, w której dowodzi, że o fantastyce
(fantasy, nie the fantastic) możemy mówić dopiero wówczas, gdy twórcy świadomie kreują
swoje dzieła jako opozycyjne wobec realizmu literackiego – podobnie jak Attebery wskazuje
Władcę Pierścieni J. R. R. Tolkiena jako kluczowy utwór, a esej programowy tego pisarza On
Fairy Tales za wyraźny przełom w kształtowaniu się gatunku74.
Na problemy terminologiczne zwraca uwagę także Neil Cornwell, który swoje
rozważania
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teorii

fantastyki

rozpoczyna

od
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najpopularniejszych

dotychczasowych definicji, poczynając od Todorova, późniejszych badaczy zaś postrzega
często w kontekście pozycji jaką zajęli wobec definicji autora Introduction à la littérature
fantastique75. Cornwell zwraca uwagę na problematyczność używanych wymiennie pojęć
fantastic, the fantastic i fantasy. Jego zdaniem termin fantasy jest stosunkowo szeroki i oznacza
właśnie tryb lub impuls przeciwny mimesis (choć przypomina, że termin ten bywa używany
także jako nazwa dla podgatunku/gatunku fikcji wywodzącego się od Tolkienowskiego
Śródziemia). Tak szeroko rozumiane fantasy Cornwell wiąże z cudownością u Todorova, co
odpowiada czytelniczym intuicjom widzącym dziś fantastykę, zwłaszcza w jej popularnych
odmianach, przede wszystkim w kontekście gatunków, które jednoznacznie stoją w
sprzeczności z empirycznym doświadczeniem czy też czytelniczymi przyzwyczajeniami
ukształtowanymi w kontakcie z literackim realizmem. Tymczasem fantastic (lub, jak w
oryginale dzieła Todorova, fantastique) odnosi się przede wszystkim właśnie do gatunku, tak
jak widział go Todorov – zawieszonego pomiędzy niesamowitością a cudownością, opartego o
nierozstrzygnięte wahanie, co do przyczyn zadziwiających wypadków 76.
Te nieścisłości są oczywiście niemożliwe do przełożenia na grunt języka polskiego. Na
początku rozdziału uściśliłam, że termin fantasy tłumaczę w tym rozdziale jako fantastykę,
gdyż wymienieni tu badacze rozumieją go znacznie szerzej niż ma to miejsce w przypadku
polskiego użycia pojęcia fantasy, oznaczającego gatunek literacki, którego klasykiem i
centralnym miejscem w „rozmytym zbiorze” pozostaje J. R. R. Tolkien77. Takie rozumienie
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tego terminu w języku polskim zawdzięczamy zapewne Stanisławowi Lemowi, który w
Fantastyce i futurologii podzielił fantastykę na ludową baśń, bajkę literacką, opowieść grozy i
fantazję naukową, czyli kolejno „Weird Tale, Fantasy, Horror Story i Science Fiction”78. Na
podobne problemy napotykamy w języku chorwackim i serbskim, w których także występuje
znacząca odmienność od anglojęzycznej terminologii. Angielski fantastic odpowiada
przymiotnikowi fantastičan, ale i rzeczownikowi fantastično, podczas gdy fantasy zależnie od
kontekstu mogłoby odnosić się do analogicznego wobec polskiego słowa fantastyka terminu
fantastika, ale także podgatunku fantasy, określanego czasem także, zwłaszcza w języku
serbskim, jako epska fantastika79.
Z tej odmienności terminologicznej obecnej w językach słowiańskich skorzystał pisarz,
krytyk i redaktor John Clute, lansując termin fantastika oparty właśnie o analogiczne słowo
istniejące w polskim, czeskim, rosyjskim czy serbskim i chorwackim. Clute jest pisarzem
fantastiki, nie zadowala się jednak zdawkowymi, cynicznymi odpowiedziami innych twórców,
którzy podkreślają komercjalizację tego nurtu, twierdząc, że „[j]eśli na grzbiecie książki, u
samej góry tuż pod logo sklepu towarowego figuruje małymi literkami „fantasy” to dana
książka należy do gatunku fantasy”80 czy też „science fiction is anything published as science
fiction”81. W tekście Fantastika w świecie targanym burzą82 (Fantastika in the World Storm)
Clute argumentuje, że ta odmiana sposobu tworzenia fikcji literackiej powstaje w literaturze
angielskiej od XVIII wieku, a zatem od oświecenia – wówczas zaczęto bowiem oddzielać dzieła
mimetyczne, zgodne z racjonalnymi wartościami, od tych pełnych irracjonalności, mitów czy
magii, ale także celowo tworzyć utwory, w których zostaje odwrócony oświeceniowy porządek
i wizja świata pozbawionego elementów wymykających się ratio. Fantastika posiada trzy
główne modele, określane przez Clute’a jako gramatyki narracyjne lub „heurystyczne iteracje

postmodernizm w literaturze fantasy przyjmuje strategię odmienną i posługuje się terminem fantasy, pisząc o
pracach m.in. Rosemary Jackson, Farah Mendlesohn czy Kathryn Hume.
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fabuły postrzeganej jako dyskurs”83: fantasy, science fiction i horror (choć Clute chętniej
nazywa go terrorem). Clute, podobnie jak wielu badaczy przed nim, widzi w fantastice
narzędzie subwersji: jego zdaniem wszystkie opisane fabuły fantastyczne łączy bunt przeciwko
post-oświeceniowym monopolistom prawdy, wprowadzanie tłumionego, irracjonalnego,
koszmarnego czy też magicznego, dzięki którym dostrzegamy pęknięcia na, wydawałoby się,
niewzruszonym monolicie rzeczywistości, „odkrywając przerażające, ale rzeczywiste
podszycie świata Zachodu, w który wkroczyliśmy”84.

Fantastyka gatunkowa
Wśród omówionych problemów terminologicznych kłopotliwą kwestią pozostaje nie
tylko definicja fantastyki i oddzielenie jej od szeroko pojmowanej twórczości mimetycznej czy
też realistycznej, ale i podziały wewnątrz samej fantastyki. Wspominane rozróżnienie
Attebery’ego na fantasy mode i fantasy formula pokrywa się w dużej mierze z podziałem
funkcjonującym w wielu literaturach – na wysokoartystyczną, postmodernistyczną i
eksperymentującą fantastykę spod znaku przede wszystkim Jorge Luisa Borgesa (a w Serbii
Milorada Pavicia) oraz nieambitną i powielającą schematy gatunkowe literaturę wywodzącą się
z pulpowych korzeni. Bez względu na fakt, że podział taki jako wartościujący i polaryzujący
jest często niesprawiedliwy, pozwala on zastosować odmienne narzędzia do analizy zazwyczaj
bardzo różnych tekstów.
Współcześni krytycy anglojęzyczni w odniesieniu do tekstów kultury (oprócz
utrzymanych w tym nurcie powieści, opowiadań i serii literackich, niezwykłą popularność
zyskały w ostatnich dekadach także filmy i seriale oraz gry komputerowe) opowiadających o
wydarzeniach i światach nieprzystających do czytelniczego postrzegania empirii używają
często pojęcia speculative fiction rozumianego jako „a super category for all genres that
deliberately depart from imitating ‘consensus reality’ of everyday experience” 85. Termin ten
obejmuje nie tylko najpopularniejsze gatunki, ale także liczne pochodne warianty i podgatunki
(wymieńmy kilka najpopularniejszych: weird fiction, fikcja postapokaliptyczna, opowieści
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superbohaterskie, historia alternatywna, urban fantasy, steampunk itd.), których tempo rozwoju
często wyznaczają wymogi rynku, aby sprostać wyraźnie sprofilowanym zainteresowaniom
czytelników.
Speculative fiction jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia terminu, który obejmowałby
różnorodne teksty połączone subwersywnym stosunkiem do post-oświeceniowej racjonalności,
jego wadą jest jednak duża niejednoznaczność (bywa używany także na określenie podgatunku
fantastyki naukowej lub paralelnego wobec niej gatunku, opisującego „what if”, a więc
przewidywania dotyczące możliwych wariantów czekającej człowieka przyszłości). Termin ten
przyjął się jednak w dużym stopniu w tzw. fandomie, a zatem wśród wielbicieli i czytelników
literatury ogniskującej się wokół science fiction, fantasy i horroru w ich różnorodnych
wariantach. O ile w latach dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznych w Zagrzebiu
wydawane były „zbirke hrvatskog SF-a”, od 2009 roku kolejne antologie noszą podtytuł
„zbirka hrvatske spekulativne fikcije”. W przypadku wychodzącej w Serbii antologii Tamni
vilajet (dotąd ukazały się cztery tomy w latach 1989, 1992, 1993 i 1996) w podtytule
pierwszego i drugiego tomu znajdujemy „izbor jugoslavenskog SF-a”, podczas gdy w trzecim
i czwartym tomie „izbor jugoslavenske fantastike”.
W polskich dyskusjach fandomowych, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych,
pojawiało się czasem określenie „fantastyka gatunkowa“86, nie zostało jednak przeniesione na
grunt piśmiennictwa naukowego. W Chorwacji i Serbii fantastykę podobnego typu zazwyczaj
określa się nazwą žanrovska fantastika, ale podobnie jak w Polsce, termin ten funkcjonuje
częściej w dyskursie krytycznoliterackim albo dyskusjach wielbicieli nurtu niż wśród
literaturoznawców. Źródeł takiego podziału należy prawdopodobnie szukać w latach
dwudziestych XX wieku i działalności wydawniczej Hugo Gernsbacka ogniskującej się wokół
magazynów pulpowych, takich jak „Amazing Stories” czy „Wonder Stories”. Ustalono
wówczas pewne cechy i zestawy rekwizytów, uważane za typowe dla poszczególnych
gatunków (w latach dwudziestych przede wszystkim fantastyki naukowej). W efekcie, w The
Encyclopedia of Science Fiction pod terminem Genre SF odnajdujemy wyjaśnienie: „sf that is
either labelled science fiction or is instantly recognized by its readership as belonging to that
category – or (usually) both. The implication is that any author of genre sf is conscious of

86

Za tę informację dziękuję Tomaszowi Majkowskiemu oraz członkom grupy dyskusyjnej Zona.

31

working within a genre with certain habits of thought, certain "conventions" – some might even
say "rules" – of storytelling”87.
Podział na fantastykę wysokoartystyczną oraz gatunkową wciąż trudno jest osadzić w
refleksji teoretycznej, tym niemniej poszczególne dzieła literackie należące do jednego z typów
funkcjonują w zupełnie odmiennych obiegach literackich. Pomimo zacierania się podziału na
literaturę wysoką i niską, dzieła fantastyczne twórców przynależących do głównego nurtu
literackiego są recenzowane przez krytyków literackich na łamach czasopism, zajmują wysokie
pozycje w książkowych rankingach, są także nagradzane. Tymczasem dzieła fantastyki
gatunkowej znacznie trudniej torują sobie drogę na łamy prasy krytycznoliterackiej i często
ukazują się wyłącznie w wydawnictwach, periodykach czy antologiach specjalizujących się w
takim właśnie typie literatury. Pomimo tego, fantastyka gatunkowa posiada liczne grono
wiernych czytelników, którzy zrzeszeni w tzw. fandomach podczas regularnie organizowanych
konwentów prowadzą dyskusje na temat dzieł przynależących do tego nurtu, a współcześnie
nierzadko posiada szersze grono odbiorców niż tzw. literatura piękna.
Ciekawą egzemplifikacją opisanego tu zjawiska jest rozkwit popularności dystopii w
Chorwacji po 2015 roku. Utwory pisarzy dotąd tworzących w nurcie neorealistycznym, takich
jak Josip Mlakić czy Edo Popović, pomimo ich niewątpliwej przynależności do fantastyki
gatunkowej, są postrzegane jako usytuowane w głównym nurcie literackim, podczas gdy
równie interesująca powieść Aleksandra Žiljaka, twórcy związanego ze sceną science fiction i
fantasy, pozostała na marginesie obiegu literackiego, niedostrzeżona przez krytyków i badaczy.
W Serbii te podziały nie są aż tak ścisłe, a tamtejsi twórcy fantasy i historii alternatywnych
cieszą się obecnie niezwykłą popularnością wśród czytelników i otrzymują prestiżowe
wyróżnienia literackie (vide nagroda Miloš Crnjanski w 2009 roku dla Dejana Stojiljkovicia za
Konstantinovo raskršće, powieść na pograniczu historii alternatywnej i horroru). Szerzej nad
możliwymi przyczynami tego zróżnicowania zajmę się w rozdziale poświęconym historii
chorwackiej i serbskiej fantastyki.
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Podsumowanie – teoria fantastyki
Celem dokonanej w niniejszym rozdziale prezentacji najważniejszych koncepcji
teoretycznych pretendujących do miana definicji fantastyki jest ukazanie na złożoność
problemu wyboru adekwatnych narzędzi badawczych. Dlatego podczas selekcji utworów
literackich miałam na względzie przede wszystkim fakt, że powstawały one w szczególnym
kontekście literackim i pozaliterackim wywołanym przede wszystkim rozpadem państwa,
krwawą wojną oraz powojennym kryzysem. Przyjęcie wąskiej, ekskluzywnej definicji
fantastyki, która nie pokrywa się z odczuciami czytelniczymi, byłoby w pracy uwzględniającej
także socjologię literatury fantastycznej bezzasadne. Fantastykę uznaję zatem wzorem
Rosemary Jackson za tryb (mode), z którego biorą początek liczne gatunki, jednak ostateczną
definicję, możliwie inkluzyjną, zapożyczam od Kathryn Hume, z którą dzielę poczucie
nieadekwatności ekskluzywnych definicji, których celem jest klasyfikacja nie poddających się
uproszczającym klasyfikacjom złożonych i różnorodnych form fantastycznych. W niniejszej
rozprawie uwzględniam zatem zarówno dzieła przynależące według Todorova i jego
naśladowców do fantastyki, jaki i te, w przypadku których czytelnik nie ma wątpliwości, że
zjawiska, postaci, przestrzenie w nich opisane nie przynależą do jego empirycznej
rzeczywistości, a zatem należące według tej nomenklatury do cudowności.
Inspirujący podział Andrzeja Zgorzelskiego pozwala na dokonanie istotnych rozróżnień
podczas analizy i interpretacji poszczególnych tekstów, jednak w tej dysertacji uwzględniam
zarówno utwory przyporządkowane w jego klasyfikacji do literatury fantastycznej, jak i
egzomimetycznej, choć w przypadku tej drugiej odniesień do rzeczywistości empirycznej
szukać należy raczej na poziomie metaforycznym i alegorycznym tekstu. Ważne dla moich
badań są także rozpoznania Rosemary Jackson na dotyczące funkcji fantastyki i jej
polityczności. Koncepcja ta włącza do nurtu fantastyki nie tylko utwory subwersywne,
sytuujące się w opozycji do zastanych porządków i wartości, ale także dzieła pełniące funkcję
kompensacyjna, eskapistyczną lub takie, które utrwalają dominujące ideologie. Definicja
narratologiczna Farah Mendlesohn jest z kolei niezwykle przydatna jako narzędzie służące do
interpretacji poszczególnych tekstów (zgodnie zresztą z intencją samej autorki), szczególnie w
kontekście ich związków z przestrzenią. Ostatecznie materiałem poddanym w niniejszej pracy
analizie będzie, powracając do terminologii stworzonej przez Johna Clute’a, fantastika.
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2. Genologia fantastyki gatunkowej

Zanim dokonam bardziej szczegółowego oglądu najpopularniejszych gatunków
fantastycznych, muszę zaznaczyć, że samo pojęcie gatunku traktuję w niniejszej rozprawie
pragmatycznie, rozumiejąc je, wzorem Fredrica Jamesona, jako zawartą między twórcą i
konkretną publicznością pewną umowę społeczną, która ma na celu umożliwienie
prawidłowego użycia określonego artefaktu kulturowego88. Narzędziami służącymi do
interpretacji poszczególnych tekstów i zbiorów tekstów są gatunki, dlatego możemy postrzegać
je jako „zasadnicze, fundamentalne kategorie myślenia o literaturze i jej interpretacji (…)
niezależnie od tego, jakie kształty konstrukcyjne – czy dekonstrukcyjne – przybierają aktualnie
powstające utwory literackie”89. Podobnie na taksonomię jako nieodzowne, choć wysoce
złożone i elastyczne narzędzie interpretacyjne wskazuje Farah Mendlesohn w omawianej już
pracy Rhetorics of Fantasy:
(…) taxonomy needs to be understood as a tool, not as an end in itself, and it needs to be understood in
the modern context that taxonomical practices are increasingly polysemic and multiplex, generated by
acknowledged questions and capable of existence alongside other configurations. (...) The purpose of
the book is not to offer a classification per se but to consider the genre in ways which open up new
questions. It is a tool kit, not a color chart90.

Według badaczy podejmujących problematykę kultury pamięci, która jest jedną z
perspektyw badawczych uwzględnianych przeze mnie w rozprawie, gatunek literacki może być
uważany za „skonwencjonalizowany schemat, którego używamy do kodowania zdarzeń i
doświadczeń”91. W niestabilnych okresach historycznych autorzy chętniej sięgają po
tradycyjne gatunki o ściśle określonych schematach, „chcąc dostarczyć znanych i sensowych
paradygmatów reprezentowania doświadczeń”92. Chociaż gatunki fantastyczne trudno uznać za
tradycyjne, powyższe rozpoznanie z powodzeniem możemy do nich odnieść. Dlatego opisując
chorwacką i serbską literaturę powstałą w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to dochodzi do
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wojny, rozpadu wspólnego państwa i poważnego kryzysu związanego z nową sytuacją
społeczno-polityczno-ekonomiczną w Chorwacji i w Serbii, szczególną uwagę powinniśmy
poświęcić sposobom wykorzystania poszczególnych gatunków fantastycznych oraz istotnym
przemianom w ich postrzeganiu i wykorzystaniu dokonującym się we wskazanym okresie.
Współcześnie, podobnie jak w latach dziewięćdziesiątych, wśród dzieł fantastyki
gatunkowej dominującą rolę odgrywają trzy gatunki93: fantastyka naukowa, fantasy i horror.
Wskazuje na to w swoich pracach m.in. John Clute, ten podział funkcjonuje także bezsprzecznie
w środowisku czytelników, fanów i pisarzy literatury fantastycznej. Jak już wcześniej
wspomniałam, pierwszej polskiej klasyfikacji gatunków fantastycznych dokonał w Fantastyce
i futurologii Stanisław Lem, choć polskie tłumaczenia nazw poddał on znacznym
modyfikacjom94. Istnienie takiej klasyfikacji nie oznacza oczywiście (co wykażę w części
analityczno-interpretacyjnej rozprawy), że wszystkie omawiane dzieła przynależą ściśle do
jednego z tych gatunków, lecz pozostają one dla pisarzy fantastyki istotnymi punktami
odniesienia. Fantastyka rozumiana inkluzyjnie jako tryb lub impuls, jest dziś źródłem
ogromnej, niemożliwej niemal do skatalogowania liczby gatunków i podgatunków. Wzorem
Johna Clute’a uważam jednak fantasy, horror i fantastykę naukową za główne gramatyki
narracyjne, dominujące wciąż modele – „heurystyczne iteracje fabuły postrzeganej jako
dyskurs, a nie wzorce architektoniczne o widzialnym kształcie”95, w których źródło mają
kolejne przekształcenia i modyfikacje gatunkowe.
W kontekście tych trzech podstawowych modeli warto rozpatrywać także pokrewne
gatunki i konwencje bliskie przede wszystkim fantastyce naukowej, takie jak dystopie,
antyutopie i eutopie, historie alternatywne, fikcję postapokaliptyczną czy też fantastykę
socjologiczną. Czytelnicy fantastyki naukowej, fantasy i horroru przeważnie intuicyjnie
powiązują określone motywy, postaci czy dekoracje czasoprzestrzenne z wymienionymi tu
gatunkami lub ich licznymi wariantami. Zarówno fantastyka naukowa, jak i fantasy oraz horror,
są zazwyczaj silnie skonwencjonalizowane96, wyraźnie nawiązują do tradycji gatunku i
utworów kanonicznych (choć, oczywiście, czasem ironicznie lub przewrotnie), dlatego w
interpretacji
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użycia artefaktu kulturowego”97. W przypadku fantastyki umowa między czytelnikiem i
autorem rozpoczyna się już w momencie zaklasyfikowania tekstu jako nierealistycznego – aby
móc się cieszyć lekturą, odbiorca pozwala sobie na tzw. „dobrowolne zawieszenie niewiary”,
choć jest świadomy, że przedstawione wypadki są niezgodne z jego wiedzą na temat porządku
empirii kształtowaną także podczas lektury utworów mimetycznych98.
Zależnie od przyjętych przez siebie założeń i definicji, niektórzy badacze negują zupełnie
zasadność podziału na trzy wymienione gatunki, oskarżając go o podleganie przede wszystkim
prawom rynku wydawniczego99. Inny podział (np. ten zaproponowany przez Farah Mendlesohn
lub Kathryn Hume) mógłby mieć uzasadnienie w pracach taksonomicznych oraz tych
dotyczących teorii prozy niemimetycznej, natomiast wydaje się on nieużyteczny w dysertacji
wykorzystującej rozpoznania badań kulturowych, poświęconej tekstom powstałym w
środowisku twórców i odbiorców, dla których podział na te trzy gatunki jest oczywisty i istotny.
W celu wykazania niesłuszności tezy, zgodnie z którą science fiction, fantasy i horror nie są
gatunkami w sensie literackim, ale jedynie socjologicznym i kulturowym100, konieczna jest ich
charakterystyka,
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Fantastyka naukowa (science fiction)
Z wymienionych powyżej trzech głównych gatunków, największej ilości opracowań, a
także definicji, doczekała się fantastyka naukowa. W drugiej połowie XX wieku definiowanie
science fiction stało się nawet dla amerykańskich badaczy literatury czymś w rodzaju
intelektualnej zabawy101. Te liczne definicje zazwyczaj znacznie różni dobór wyznaczników
genologicznych oraz sposób postrzegania źródeł i czasu powstania science fiction.
Przywoływanie wszystkich definicji rozmija się z celem niniejszej rozprawy, dlatego zreferuję
tę, która w sposób najpełniejszy odpowiada moim potrzebom badawczym. Choć praca pod
tytułem Metamorphoses of Science Fiction autorstwa Darka Suvina, badacza fantastyki
naukowej chorwackiego pochodzenia, ukazała się w 1979 roku, wciąż pozostaje jedną z
najbardziej wpływowych rozpraw dotyczących fantastyki naukowej102.
Suvin uważa, że dla fantastyki naukowej kluczowe jest współdziałanie dwóch
czynników: alienacji i poznania, dlatego też definiuje ten gatunek jako „literaturę poznawczego
wyobcowania” (ang. cognitive estrangement, chor. spoznajna začudnost). Wyobcowanie,
nazywane też niekiedy defamiliaryzacją, Suvin zapożycza od rosyjskich formalistów (ros.
остранение)103 oraz Bertolta Brechta i jego Verfremdungseffekt104. Efekt ten polega na
przedstawieniu tego, co pozornie znane w taki sposób, aby budziło w nas zdziwienie, obcość105
– w wypadku science fiction jest to na tyle istotne, że staje się „formalną ramą całego
gatunku”106. Od innych gatunków fantastycznych, a także mitów czy baśni, odróżnia zaś

Zob. D. Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm, Wydawnictwo Trio, Warszawa
2010, s. 7.
102
W Polsce praca ta, niestety, jest wciąż słabo upowszechniona. Wydaje się jednak, że wraz z pojawieniem się
nowej generacji badaczy fantastyki sytuacja stopniowo się zmienia. W 2018 roku w czasopiśmie „Creatio
Fantastica” ukazało się pierwsze tłumaczenie na język polski eseju Darka Suvina On the Poetics of the Science
Fiction Genre. Zob. D. Suvin, O poetyce gatunku science fiction, tłum. K. Maj, „Creatio Fantastica”, 2018, nr 2
(59), s. 9–24. Esej stanowi skróconą wersję rozważań wyłożonych następnie w książce Metamorphoses of Science
Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, Yale University Press, New Haven 1979. Posługuję się
zarówno przekładem eseju na język polski, jak i chorwackim wydaniem książki, które przygotowane zostało przez
samego autora, zob. D. Suvin, Metamorfoze znanstvene fantastike. O poetici i povijesti jednog književnog žanra,
Profil, Zagreb 2010.
103
W. B. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, tłum. R. Łużny, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A.
Burzyńska, M. P. Markowski, Znak, Kraków 2006, s. 95–111.
104
B. Brecht, Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic, tłum. i red. J. Willet, Hill and Wang, New
York 1977.
105
Zwracam uwagę na wspomniany w poprzednim podrozdziale opis Freuda wskazujący na to, że efekt
niesamowitości najłatwiej wywołać w pozornie oswojonej przestrzeni (np. domu) wprowadzając fantastyczny
element, który zaburza to, co znane.
106
D. Suvin, O poetyce…, s. 13.
101

37

fantastykę naukową aspekt poznawczy, gdyż kluczowe dla gatunku zabiegi ekstrapolacji i
analogii pozwalają na problematyzowanie określonych zjawisk, ich możliwych konsekwencji
oraz przyczyn. Jak stwierdza Suvin:
Science fiction byłoby zatem takim gatunkiem literackim, za którego konieczne i swoiste wykładniki
uznać należałoby obecność i wzajemne powiązanie wyobcowania oraz poznania, towarzyszących
wytwarzaniu alternatywnego pola odniesienia względem empirycznego środowiska autora107.

Badacz zakłada, że czytelnik dysponuje wiedzą o porządku empirii, będąc zarazem
świadomym różnorodności konwencji literackich, które potrafi rozpoznać i odpowiednio
sklasyfikować. Jameson, który w wielu swoich rozważaniach na temat fantastyki naukowej
posiłkuje się tezami Suvina, do podstawowych technik narracyjnych tego gatunku, czyli
ekstrapolacji i analogii, dodaje jeszcze jedną, mianowicie redukcję świata – zamierzone
radykalne uproszczenie rzeczywistości, w celu wydobycia istotnych procesów czy zjawisk108.
Suvin wskazuje także na istotny czynnik wyróżniający narrację fantastyki naukowej od
innych narracji, który określa mianem novum. Dla zaistnienia gatunku konieczne jest
pojawienie się elementu świata przedstawionego, który nie tylko nie jest możliwy w świecie
empirycznym czytelnika, ale wręcz wywołuje u odbiorcy pewną konsternację. Co więcej, aby
dzieło mogło zostać sklasyfikowane jako science fiction, czynnik ten musi znacząco, choć w
zgodzie z logiką poznawczą, oddziaływać na fabułę i świat przedstawiony

109

. Novum może

przy tym dotyczyć różnorodnych typów innowacji – od specyficznych wynalazków, poprzez
niezwykłych bohaterów, aż po zupełną zmianę aspektów czasowych lub przestrzennych.
Badacz wyraźnie wskazuje, że pod pojęciem „logiki poznawczej” rozumie nie tylko
rozpoznania wypracowane na gruncie nauk ścisłych, w rodzaju fizyki czy chemii, ale przede
wszystkim pewien typ dyscypliny myślowej wynikający z nauki: logikę, prawdopodobieństwo
statystyczne, związki przyczynowo–skutkowe. Jeśli zabraknie aspektu poznawczego,
fantastyka naukowa zmienia się w fantasy lub powieść nadprzyrodzoną, gdy zaś wprowadzony
jest on nazbyt niekonsekwentnie, dzieło ostatecznie może zasłużyć jedynie na miano
„naukowego fantasy” (science fantasy)110. Badacz twierdzi, że większość produkcji opatrzonej
etykietką fantastyki naukowej w rzeczywistości nie spełnia formalnych wymogów gatunku,
przybliżając się raczej do fantasy i do innych gatunków fikcji niemimetycznej.
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Jak już wspomniałam, odbiorca fantastyki naukowej niemal intuicyjnie wie, że ma do
czynienia z tym właśnie gatunkiem – nie jest to jednak efekt jedynie marketingu literackiego,
jak czasem sugerują pisarze czy krytycy111. Zjawisko to ma związek przede wszystkim z tym,
co Gwyneth Jones nazywa „ikonami”, zapożyczając ten termin ze sztuki bizantyjskiej112.
Różnica pomiędzy empirycznym światem czytelnika a światem przedstawionym utworu jest w
przypadku fantastyki naukowej ogromna, co musi zostać oddane za pomocą odpowiednich
artefaktów, składników literackiej rzeczywistości – zazwyczaj już ustalonych i powszechnie
znanych wewnątrz konwencji gatunkowej. Większość fantastycznonaukowych ikon powstała
wcześniej niż zostały one opisane przez konkretnego autora – choć Karel Čapek stworzył
termin „robot”, idea mechanicznych ludzi-maszyn istniała już przed wymyśleniem tej nazwy.
Jones wyróżnia kilka grup typowych dla gatunku artefaktów funkcjonujących zarówno jako
motywy w konkretnych utworach oraz jako pewne ogólne, typowe dla gatunku rekwizyty – to
między innymi rakiety, przestrzeń kosmiczna i wirtualna, roboty, androidy i cyborgi, kosmici,
szaleni naukowcy, nowo wynalezione niezwykłe substancje czy nagłe zmiany klimatu113.
Wszystkie wskazane motywy podlegają zmianom w czasie – wraz z dokonującymi się
przemianami technologicznym i społecznymi zmienia się także ich funkcja oraz
frekwencyjność w utworach. W latach dziewięćdziesiątych podlegają już konwencjonalizacji
czy wręcz wyeksploatowaniu, dlatego fakt wykorzystania tych toposów przez tworzącego
wówczas autora wiąże się zazwyczaj ze świadomością ich występowania we wcześniejszych
dziełach.

Fantasy

Fantasy

jest

najmłodszym

z

omawianych

tu

gatunków,

bardziej

także

skonwencjonalizowanym niż fantastyka naukowa czy horror. Wynika to przede wszystkim z
możliwości wskazania początku gatunku, za który uważa się wydawany w latach 1954-1955
utwór założycielski, czyli Władcę Pierścieni autorstwa Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Dzieło
Por. chociażby wypowiedź Normana Spinrada: „Science fiction is anything published as science fiction” lub
Damona Knighta: „Science fiction is what we point to when we say it”. N. Spinrad, Introduction, w: Modern
Science Fiction, red. N. Spinrad, Anchor Press, Garden City 1974, s. 2; D. Knight, In search of wonder. Essays on
modern science fiction, Advent Pub, Chicago 1967, s. XIII.
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angielskiego profesora określane bywa jako archetekst dla późniejszych utworów fantasy. Piotr
Stasiewicz twierdzi, że „presja poetyki Tolkiena” określała charakter większości utworów
głównego nurtu fantasy aż do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku,
kiedy ten model udało się wreszcie przełamać114. W rozwoju fantasy możemy zatem wyróżnić
dwa kluczowe okresy – pierwszy spod znaku tzw. fantasy quasi-mitycznego, wzorowanego na
modelu Tolkienowskim, drugi zaś zdominowany przez fantasy quasi-historyczne, nawiązujące
do określonych wydarzeń, miejsc czy postaci historycznych, podanych oczywiście w
fantastycznym entourage’u. Jak podkreśla Tomasz Majkowski, fantasy chętniej operuje
znanymi już wątkami niż autorskimi innowacjami, dzięki czemu, bez względu na strukturalną
odmienność od rzeczywistości empirycznej „gwarantuje czytelnikowi poczucie familiarności
wynikłe z obcowania ze znanymi motywami”115 i bywa w kwestii poszczególnych motywów
„programowo wręcz nieoryginalne”116.
Analizując różne, głównie anglojęzyczne, teorie fantasy jako gatunku, Grzegorz
Trębicki wydobywa cechy wspólne wielu definicji – zwraca przede wszystkim uwagę na
egzomimetyczność fantasy, a więc konieczność stworzenia niezależnego i niemożliwego do
skonfrontowania z empirią czytelnika świata, stąd częste doprecyzowanie nazwy gatunku jako
secondary world fantasy [fantasy świata wtórnego]117. Zanim autor będzie mógł osadzić
stworzoną przez siebie fabułę i zaludnić ją bohaterami, najpierw wykreować musi świat
ostentacyjnie różny od tego, który zna i który znają czytelnicy – tak przetasować, zredukować
i zmodyfikować znane mu elementy rzeczywistości, aby wywołać w czytelniku wrażenie jak
najwyraźniejszej odmienności od empirii. Podstawowym zabiegiem ustanawiającym gatunek
jest zatem światotwórstwo – stworzenie uniwersum funkcjonującego na innych zasadach niż
nasz świat. Krzysztof Maj uważa światocentryczność (w opozycji do fabuło- i
postaciocentryczności) za dominantę narracji fantastycznych w ogóle, twierdząc, że w naszej
kulturze widać dziś znaczący wzrost aktywności światotwórczej118.
Jednocześnie świat fantasy musi odznaczać się mimetyczną spójnością, która zostaje
osiągnięta między innymi dzięki dbałości autorów o chronologię wydarzeń i oparcie ich na
związkach przyczynowo–skutkowych oraz dzięki wiarygodności psychologicznej bohaterów.
Fantastyka w fantasy pozwala zatem stworzyć świat oparty na zasadach odmiennych od
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panujących w naszym świecie, ale także autonomiczny, wewnątrz którego zaprezentowane
wydarzenia, postaci czy przedmioty stają się elementem mimetycznym, nie zaś analogią,
metaforą czy majakiem119. Gdy niepewność czytelnika co do sposobu istnienia świata
przedstawionego utworu zostaje zredukowana do zera, mamy do czynienia z czystą
cudownością, wciąż jednak niezwykle istotne jest konsekwentne przestrzeganie przez autora
reguł stworzonego własnoręcznie uniwersum. Czytelnicy fantasy są zazwyczaj bardzo
wyczuleni na zabiegi typu deus ex machina albo jakiekolwiek inne odstępstwa od logiki
narzuconej przez konkretny tekst. Aby egzomimetyczny świat przedstawiony utworu mógł
zaistnieć w wyobraźni czytelników, konieczne jest wypełnienie go treścią, niezbędna jest jego
maksymalna konkretyzacja – poprzez opis chociażby jego geografii, porządku społecznego,
kultury, języka, historii i wielu innych elementów wymyślonego modelu.
Ponadto, większość badaczy uważa występowanie w utworze magii za element
konstytutywny i fundament gatunku fantasy120. Zauważyć jednak należy, że magia zazwyczaj
funkcjonuje wewnątrz przedstawionych w fantasy światów jako swoiste prawo natury –
element autonomiczny, posiadający swoje „racjonalne” wytłumaczenie albo źródło w ramach
rządzących

wtórnym

światem

reguł.

Innym,

często

podkreślanym

motywem

charakterystycznym dla fantasy jest umieszczanie akcji utworów w realiach przypominających
średniowieczne (stąd pojawiające się czasem nazwy „umowne średniowiecze” lub „pseudośredniowiecze”), co jest uważane za zapożyczenie z baśni i romansu rycerskiego. Przekonanie,
że akcja utworów fantasy rozgrywa się w średniowieczu potrafi być tak silne, że kiedy w serialu
Wiedźmin stworzonym na podstawie cyklu powieściowego Andrzeja Sapkowskiego pojawiły
się osoby czarnoskóre, wielu widzów protestowało, argumentując, że w słowiańskim
średniowieczu nie było osób o innym niż biały kolorze skóry, choć jednocześnie sprzeciwu
odbiorców nie wzbudzały smoki, czarodzieje czy magiczne eliksiry. Oczywiście, mediewalna
estetyka nie jest jedyną spotykaną w powieściach fantasy, akcja niektórych jej podgatunków
zostaje osadzona w innym niż średniowieczne otoczeniu – przykładowo, popularne dziś urban
fantasy [fantastyka miejska] zwykle rozgrywa się we współczesnych lub XIX-wiecznych
miastach.
Jednak autorzy klasycznego fantasy zazwyczaj sytuują czas wydarzeń pozornie w
epokach odległych, odrzucając większość fenomenów nowoczesności i eksponując
historyczność, a często właściwie historiozoficzność swoich utworów. Choć utwory fantasy są
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w sposób ostentacyjny fikcyjne i nieprzystawalne do empirii, przedmiotem zawartej w nich
refleksji jest sens dziejów i ich zdeterminowanie. Majkowski uważa, że to nie mityczność, jak
sądzi wielu badaczy, ale właśnie historyczność jest podstawową motywacją fantasy121. Dzieła
należące do tego gatunku wyrażają myśl o teleologicznej naturze historii, która jawi się jako
wypadkowa walki dobra ze złem, co uwidaczniają chociażby obecne w wielu utworach
kategorie przeznaczenia i wybrańca. Znajomość przeszłości pozwala w fantasy zrozumieć
teraźniejszość i rządzące nią siły, przybrać właściwą postawę i opowiedzieć się po właściwej
stronie w konflikcie sił dobra i zła.
Jeszcze dalej idącą interpretację klasycznej post-tolkienowskiej fantasy (czyli
podgatunku high fantasy – po chorwacku i serbsku epska lub visoka fantasy) przedstawia
chorwacki badacz Zoran Kravar – uważa on ten gatunek za współczesny przejaw tendencji
antymodernistycznych122. Pokazuje to konstrukcja wtórnego świata, w którym wszelkie
dokonujące się zmiany przynoszą regres, zaś celem bohatera jest przywrócenie dawnego
porządku. Nie tylko liczne fenomeny nowoczesności, ale także sama idea postępu, ewolucji czy
rozwoju historycznego jest dla takiego fantastycznego świata obca albo wręcz szkodliwa. W
klasycznych utworach fantasy wykorzystywany jest według Kravara paradygmat: „prastanje –
promjena – otpor prema promjeni”123. Suvin widzi z kolei świat fantasy jako alternatywną, czy
wręcz przeciwstawną naszej i radykalnie uproszczoną strukturę stosunków międzyludzkich.
Jest to świat, w którym rozwój technologiczny jest zjawiskiem nieznanym, nic nie wiadomo o
kapitalizmie i odrzuca się racjonalny, zakorzeniony w nauce sposób rozumowania, a zatem
świat prezentujący radykalnie odmienną od rzeczywistej wizję historii124.

T. Majkowski, W cieniu…, s. 341-348.
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obično tako da regredira u povijesna i predpovijesna stanja svijeta i života što su ih moderna i njezine anticipacije
tobože dokinule. (…) Antimodernistička misao usmjerava se protiv mnogih specifičnih pojavnosti civilizacijske
moderne. Nacrtima različitih »organskih« i »staleških« država ili malih samoodrživih zajednica plemenskoga
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Choć ramy omawianego gatunku zostały ustanowione i określone dzięki cyklowi
Tolkiena i jego naśladowców, współcześnie licznie reprezentowane są różnorodne podgatunki
fantasy (najpopularniejsze to m.in. urban fantasy, low fantasy, dark fantasy, science fantasy
czy heroic fantasy). Wśród różnorakich odmian na uwagę zasługują: fantasy kontestacyjne i
fantasy nihilistyczne, bowiem ich autorzy polemizują z dotychczasowymi ramami gatunku i
modyfikują jego klasyczny schemat. W pierwszym z nich, pomimo negacji determinizmu
historycznego i prostych, binarnych opozycji, wciąż żywe jest przekonanie o istnieniu postaci
predestynowanych do zmiany dziejów (np. cykl o Ziemiomorzu Ursuli Le Guin). Odmianę
nihilistyczną zaś cechuje przede wszystkim fragmentaryczność narracji, wynikająca z
przekonania o daremności prób zrozumienia świata ze względu na brak jakiejkolwiek
celowości historii (np. cykl o Świecie Dysku autorstwa Terry’ego Pratchetta).

Fantastyka grozy (horror)
Horror w polskim piśmiennictwie naukowym bywa wymiennie nazywany fantastyką
grozy, zaś w terminologii chorwackiej i serbskiej jest często określany jako priče strave i užasa.
Podobnie problematyczny bywa w nomenklaturze anglojęzycznej. Clute chętniej określa go
jako terror, bywa także niesłusznie nazywany fantastyką gotycką125 lub nawet dark fantasy126.
Darko Suvin przyporządkowuje go z kolei do kategorii fantasy, dookreślając jako horror
fantasy, gatunek siostrzany dla heroic fantasy (junački fantasy). Biorąc jednak pod uwagę
węższe w polskiej terminologii pojęcie fantasy, pozostańmy przy terminie horror używanym
wymiennie z określeniem fantastyka grozy, aby podkreślić, że mowa o gatunku fantastycznym,
w którym niemożliwe jest wyjaśnienie nadprzyrodzonych wypadków w sposób niezaburzający
wiedzy o porządku empirii bohatera oraz czytelnika.
Istotnym elementem horroru jest budowanie świata przedstawionego utworu na wzór
rzeczywistości

empirycznej,

którą

zaburza

wtargnięcie

nadprzyrodzonego,

Horror czerpie swoje źródła z powieści gotyckiej, a dokładnie z jej podgatunku określanego jako supernatural
gothic, jest jednak osobnym bytem. Badacze wskazują na różnice pomiędzy tymi dwoma gatunkami, często
akcentują jednak, że gotyckość jest bardziej właściwością określonego stylu i pewną strukturą narracyjną, podczas
gdy horror częściej odnosi się do treści utworu. Zdarzają się jednak także badacze, którzy współcześnie dostrzegają
istnienie hybrydycznego gatunku, który określają jako „gothic horror”. Zob. The Cambridge Companion to Gothic
Fiction, red. J. E. Hogle, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
126
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niewytłumaczalnego, irracjonalnego. W tym sensie horror jest najbliższy definicjom fantastyki
Cailloisa i jego „szczelinie, przez którą sączy się jad niesamowitości“127, opisom Unheimlich
Freuda, a nawet koncepcji fantastyki Todorova, często bowiem czytelnik oraz bohater przez
dłuższy czas nie są pewni, czy wypadki mają jakiekolwiek naturalne wyjaśnienie (są rezultatem
majaków, obłędu itp.). Kluczowe jest zatem wtargnięcie fantastycznego w świat zbudowany
pozornie w zgodzie z zasadami empirii, co z reguły wywołuje w bohaterze, a także w czytelniku
strach:
For horror appears to be one of those genres in which the emotive responses of the audience, ideally,
run parallel to the emotions of characters. Indeed, in works of horror the responses of characters often
seem to cue the emotional responses of the audiences. (…) The emotional reactions of characters, then,
provide a set of instructions or, rather, examples about the way in which the audience is to respond to
the monsters in the fiction—that is, about the way we are meant to react to its monstrous properties 128.

Paralelność w postrzeganiu świata i tożsame uczucia u bohatera oraz czytelnika wydają
się być niezwykle istotnym składnikiem horroru. Celem wprowadzonego elementu
fantastycznego, często przyjmującego postać przerażającego potwora, jest wywołanie strachu,
dlatego monstrum musi być niebezpieczne i bezpośrednio zagrażać bohaterowi. Oprócz
strachu, emocjami, które ma w bohaterze i czytelniku wzbudzić stworzona sytuacja, są także
poczucie zagrożenia, wstręt i obrzydzenie – monstra w horrorze są przedstawiane nie tylko jako
groźne, ale także szkaradne129.
Fantastyka w horrorze ma charakter destrukcyjny, a jej celem jest zniszczenie ustalonych
przekonań o świecie, zarówno bohatera, jak i odbiorcy. W horrorze nie dokonuje się
ustanowienie nowych zasad rządzących tekstowym uniwersum, jak ma to miejsce w przypadku
science fiction czy fantasy, a jedynie zniszczenie tych istniejących w tekście przed
wtargnięciem pierwiastka nadprzyrodzonego. Zasady te są zwykle ustanawiane poprzez
zaklasyfikowanie przez czytelnika opisu świata jako zbieżnego z jego wiedzą o porządku
empirii, jeśli bowiem przerażające elementy pojawiają się w we wtórnym, egzomimetycznym
świecie, najprawdopodobniej mamy do czynienia z dark fantasy. Dlatego horror zaprzecza
post-oświeceniowemu racjonalizmowi nie proponując powrotu do spójnej wizji świata, oferuje

R. Caillois, W sercu…., s. 117.
N. Caroll, Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, Routlege, New York and London 1990, s. 17-18.
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jedynie nadciągającą nieuchronnie katastrofę130. W swoim oryginalnym kształcie, literatura
grozy powstała w XVIII wieku na kanwie powieści gotyckiej, właśnie w reakcji na nadmierną
wiarę w moc racjonalizmu i rozumu oraz możliwości całościowego ujęcia i objaśnienia świata,
choć warto zauważyć, że w XVIII-wiecznych utworach często ostatecznie odnajdywano
racjonalne wytłumaczenie przedstawionych, przerażających zjawisk, podczas gdy romantyzm
i wiek XIX przyniosły cały repertuar postaci i zdarzeń wymykających się „mędrca szkiełku i
oku“.
W horrorze mamy zatem do czynienia z ingerencją sił nadprzyrodzonych w życie
bohatera, czego efektem jest uproszczenie świata, polegające na ukazaniu go jako areny
działania sił wymykających się temu, co racjonalne. Warunkiem sine qua non zaistnienia
horroru jest jednoczesne występowanie dwóch elementów: świadomości niebezpieczeństwa
zagrażającego ciału, światu lub kulturze protagonisty oraz poczucie, że mamy do czynienia z
czymś monstrualnym, niebezpiecznym i pochodzącym spoza znanego porządku131. W
przypadku horroru „ikony“ (odwołując się ponownie do terminu Gwyneth Jones) obejmują
przede wszystkim konkretne kategorie postaci, takie jak: wampiry, zombie, demony, duchy czy
wilkołaki, które zazwyczaj cechują się jedną z następujących właściwości: brakiem
określoności,

niekompletnością,

sprzecznością

lub

uwięzieniem

pomiędzy różnymi

kategoriami132 (duchy, zombie czy wampiry są na przykład uwięzione pomiędzy kategoriami
życia i śmierci, podczas gdy wilkołaki czy yeti naruszają wiedzę o gatunkach). Można je
postrzegać jako alegorie określonych lęków ludzkości, choć niewątpliwie w wielu dziełach
stanowią jedynie rekwizyt, służący do tego, aby powieści przygodowej nadać atrakcyjny
dreszczyk emocji przy pomocy fantastycznych postaci i zdarzeń.

W gąszczu podgatunków. Fantastyka (post)gatunkowa?
Istotnym elementem rozważań genologicznych nad fantastyką jest także utopia,
rozumiana jako gatunek literacki występujący w kilku wariantach – przede wszystkim dystopii
(utopii negatywnej), antyutopii (będącej nie tyle podgatunkiem, co szczególnym typem
krytycznej refleksji socjologicznej nad koncepcjami utopijnymi) i eutopii (utopii pozytywnej),
130

A. Smuszkiewicz, A. Niewiadomski, Fantastyka grozy, w: Encyklopedia fantastyki, online:
http://encyklopediafantastyki.pl/index.php/Fantastyka_grozy [05.02.2020].
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ale także rzadszej ambiutopii133. Za Darkiem Suvinem i Fredricem Jamesonem pojmuję utopię
jako społeczno-polityczny podgatunek fantastyki naukowej. Novum prowadzącym do
wyobcowania poznawczego jest tu zaistnienie nowego ustroju oraz zmiana stosunków
społecznych – to właśnie one poddane są refleksji w literaturze utopijnej, a więc novum
wywiera zasadniczy wpływ na fabułę. Różnice między utopiami pozytywnymi lub
negatywnymi są w zasadzie niewielkie, ponieważ u ich podstaw leży specyficzny sposób
myślenia, świadomość utopijna: celem zarówno jednych, jak i drugich jest krytyka
rzeczywistości, dążenie do jej zmiany i naprawy. Jednak eutopia czyni to, przedstawiając
projekt przemiany, podczas gdy w dystopii ten pozytywny aspekt jest ukryty. Andrzej Juszczyk
twierdzi, że różnice widoczne w obu typach utworów są pozorne, tymczasem głębokie
podobieństwa nie wynikają tylko z prezentowania podobnych przekonań na temat człowieka i
świata, ale także uwidoczniają się w takich samych, stałych elementach konstrukcji świata
przedstawionego – jednym z nich jest szczątkowość fabuły134.
Podobnie rzecz się ma z historiami alternatywnymi, nazywanymi też precyzyjniej
„narracjami allohistorycznymi” lub „uchroniami”, które przedstawiają kontrfaktyczne
rozważania nad historią, testując inne scenariusze dziejów ludzkości. Choć niektórzy badacze,
jak chociażby David Pringle, uważają historie alternatywne za pokrewne fantastyce naukowej,
lecz z nią nietożsame135, to jednak wielu literaturoznawców zwraca także uwagę na ich
powinowactwo z literaturą utopijną. Historie alternatywne opierają się na novum, którym jest
zmiana biegu historii, rozpoczynająca się zazwyczaj od kluczowego dla dalszych dziejów
danego kraju czy społeczności momentu, określanego w literaturze podmiotu jako punkt
dywergencji (point of divergence, PoD). Takie novum wpływa na całość utworu oraz w
oczywisty sposób wywołuje u czytelnika efekt defamiliaryzacji, równocześnie jednak twórcy
starają się przestrzegać zasad prawdopodobieństwa oraz związków przyczynowo-skutkowych,
aby stworzyć przekonującą wizję allohistorii. Wszystkie te cechy pozwalają zaklasyfikować

Stosunkowo mało rozpowszechniony termin opisujący świadomość ludzi XXI wieku, która opiera się na
wiedzy o niebezpieczeństwach utopii, pozbawionej uprzedzeń i sceptycyzmu wobec niej, charakterystycznych dla
sposobu myślenia poprzednich pokoleń. Ambiutopia łączy impulsy utopijne i antyutopijne, wydobywając ich
naprzemienność, i nierozłączność, dzięki czemu podkreślając atrakcyjność utopii w czytelniczym odbiorze,
wzbudza lęk o to, co mogłoby się stać, gdyby przedstawione w utopii wizje się urzeczywistniły. Termin ten pojawił
się w tekstach Anastasii Bashkatovej na określenie nowego gatunku hybrydycznego w literaturze rosyjskiej. Zob.
A. Bashkatova, A New Morning Dawns for the Utopia, „Russian Studies in Literature”, 2016, nr 52, s. 57-66.
134
A. Juszczyk, Stary wspaniały świat. O dystopiach pozytywnych i negatywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 103.
135
D. Pringle, The Ultimate Guide to Science Fiction: An A-Z of Science Fiction Books, Grafton, Londyn 1990, s.
IX-X.
133

46

historię alternatywną jako podgatunek fantastyki naukowej, niewątpliwie jednak specyficzny,
związany bowiem także z pisarstwem historycznym. Ze względu na niezwykłą popularność
narracji allohistorycznych (czasem nazywanych też quasihistorycznymi) w serbskiej fantastyce
końca XX i początku XXI wieku, warto poddać ją bardziej szczegółowemu oglądowi.
Gavriel D. Rosenfeld, jeden z najbardziej uznanych specjalistów w dziedzinie historii
alternatywnych, zwraca uwagę na powody, które przyczyniły się do ekspansji tego gatunku w
światowej literaturze ostatnich kilkudziesięciu lat. Należy do nich, zdaniem badacza, „rozwój
wrażliwości spekulatywnej”, czyli m.in. charakterystyczny dla II połowy XX wieku zmierzch
deterministycznego myślenia o historii, a także tendencja do rozważania możliwych
alternatywnych schematów, której sprzyjają nowe osiągnięcia w nauce (m.in. teoria gier) oraz
popularność science fiction. Badacz szczególnie jednak podkreśla, że przeszłość jest z reguły
w allohistoriach wykorzystywana jako komentarz do teraźniejszości (podobnie jak przyszłość
w utopiach):
Historia alternatywna ma z natury charakter prezentystyczny. Zajmuje się przeszłością nie ze względu
na przeszłość jako taką, ale po to, by instrumentalnie wykorzystać ją do eksplikacji teraźniejszości.
Ponieważ historia alternatywna opiera się na czystych spekulacjach, siłą rzeczy odzwierciedla nadzieje
i lęki jej autora. (…) W zasadzie wszystkie historie alternatywne zgłębiają przeszłość w celach
instrumentalnych z myślą o osiągnięciu jakiegoś celu w teraźniejszości136.

Wynik eksperymentu związanego ze zmianą biegu historii bywa dwojaki: może
doprowadzić do scenariusza dystopijnego lub eutopijnego. Rosenberg twierdzi, że allohistorie
prowadzące do dystopii legitymizują teraźniejszość, podczas gdy te owocujące eutopią
stanowią krytykę współczesności i zarazem sugestię możliwego lepszego wariantu historii137.
Historie alternatywne powstają na skutek różnorodnych emocji i mechanizmów – lęków,
uprzedzeń, marzeń o potędze, chęci uwolnienia się od poczucia winy czy dążeń do rehabilitacji.
Możemy jednak założyć, że ten gatunek służyć może także dezawuowaniu narodowych mitów
czy resentymentów, albo, przeciwnie, ich utrwaleniu. Historie alternatywne są więc nie tylko
nacechowane prezentyzmem, ale także głęboko zideologizowane. Ujawniają one także sposoby

G. Rosenfeld, Dlaczego pytamy „Co by było, gdyby…?”. Uwagi na temat funkcji historii alternatywnej, tłum.
M. Wąsowicz, „Creatio Fantastica”, 2019, nr 2 (60), s. 12.
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konceptualizacji przeszłości, konstruowania tożsamości oraz mechanizmy i kluczowe miejsca
współczesnej pamięci kulturowej138, dlatego stanowią niezwykle ciekawy obiekt badań.
Dyskusja o różnorodnych gatunkach, podgatunkach i wariantach fantastyki gatunkowej
jest dziś niezwykle skomplikowana ze względu na ich dużą ilość oraz niejasne granice
pomiędzy nimi. Ponadto, w obrębie fantastyki także doszło do zwrotu postmodernistycznego,
dlatego niektórzy badacze mówią o „postfantastyce”, zamiast o fantastyce czystej
gatunkowo139. Reakcje na tę hybrydyczność i zmienność nowych utworów oraz nieuchronne
upodabnianie się do siebie różnych gatunków fantastycznych są dwojakie. Jedną z nich jest
tworzenie kolejnych podgatunków, które w sposób coraz bardziej precyzyjny opisywać
miałyby poszczególne grupy utworów, zazwyczaj na podstawie bardzo różnych kryteriów – np.
specyfiki świata przedstawionego, tematyki, estetyki czy sposobu konstrukcji bohaterów.
Wspomniana przeze mnie różnorodność podgatunków fantasy występuje także w fantastyce
naukowej. Gdy pojawia się w swojej najbardziej klasycznej postaci, ukształtowanej w czasach
tzw. złotego wieku, nazywana jest zwykle hard SF, natomiast jej najpopularniejsze podgatunki
to m.in. cyberpunk, steampunk, science fiction kontaktowa oraz space opera. Niektóre
podgatunki fantastyczne w określonych uwarunkowaniach społeczno-politycznych rozwijają
się szczególnie intensywnie – tak stało się w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych z
fantastyką socjologiczną, która znacząco rozbudowała i poszerzyła repertuar swojego
anglojęzycznego odpowiednika, czyli social science fiction – fantastyki naukowej
zainteresowanej przede wszystkim konstrukcją fantastycznego społeczeństwa140. W ostatnich
latach szczególnie uprzywilejowaną odmianą fantastyki naukowej, zapewne m.in. ze względu
na prognozy dotyczące nadciągającej katastrofy klimatycznej i nieuchronnej walki o
wyczerpujące się zasoby naturalne, wydaje się być z kolei literatura postapokaliptyczna141.
Przeciwstawną tendencją jest poszukiwanie jak najbardziej pojemnych pojęć, które
mogłyby objąć swoim zakresem całe bogactwo fantastyki gatunkowej. Oprócz wspominanej
już fantastiki Johna Clute’a i fikcji spekulatywnej, takim terminem jest także ukuty przez
Bruce’a Sterlinga w 1989 roku slipstream. Określa on kategorię gatunkową sytuującą się
pomiędzy literaturą głównego nurtu (także fantastyczną) a fantastyką gatunkową i w założeniu
Zob. M. Górecka, Impuls kontrfaktyczny a pamięć kulturowa. Historie alternatywne jako narodowe
imaginarium, „Creatio Fantastica”, 2019, nr 2 (60), s. 59–74.
139
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ma podważać istnienie sztywnych podziałów między nimi. Utwory utrzymane w tym nurcie
mogą zawierać elementy fantastyczne, nierealistyczne, surrealistyczne lub też spekulatywne, a
ich celem jest zaskoczenie czytelnika swoją nieprzystawalnością 142. Również w Chorwacji i w
Serbii w latach dziewięćdziesiątych zachodzi proces przenikania się granic gatunków
fantastycznych, ukazują się utwory niejednorodne i trudne do jednoznacznego sklasyfikowania.
Ilija Bakić w tytule swojej antologii określa tę literaturę mianem (post)žanrovska fantastika143.
Termin ten wydaje się trafny, gdyż podkreśla fakt powstawania poszczególnych utworów w
galaktyce

różnorodnych

fantastycznych

gatunków

i

podgatunków.

Świadomość

funkcjonowania określonych klisz genologicznych pozostaje zatem niezbędna w interpretacji
konkretnych utworów, co postaram się wykazać w części interpretacyjnej, czasami wbrew
przyświecającemu ich autorom celowi przesunięcia czy zdekonstruowania gatunkowych
granic.

Funkcje fantastyki gatunkowej
Większość badaczy fantastyki, proponując własną definicję gatunkową, omawia
szczegółowo także funkcje utrzymanych w tym nurcie utworów. Choć Tzvetanowi Todorovi
nie przyświecał taki cel – interesowały go bowiem przede wszystkim kwestie taksonomii,
uczyniła to Rosemary Jackson. W omawianej pracy Fantasy. The Literature of Subversion,
opartej w dużym stopniu na przemyśleniach Todorova, badaczka starała się dotrzeć do
pobudek, z których rodzi się fantastyka, ale i do jej możliwości. Jackson uważa, że fantastyka
stanowi subwersywny, „wywrotowy” typ literatury, a jej twórcy dążą do zmiany społecznej,
poprzez ujawnienie tego, co w kulturze wyparte, stłumione bądź ukryte144. Badaczka postrzega
kulturę dwudziestowieczną jako stłumienie wszelkich przejawów irracjonalnego, wyparcie
pozostających poza kulturą mieszczańską pragnień i instynktów, które fantastyka pozwala
zdemaskować. Co więcej, literatura fantastyczna rodzi się, zdaniem autorki przede wszystkim
z doświadczenia podporządkowanych grup społecznych. Jackson dokonuje przy tym istotnego
rozróżnienia – o ile sama fantastyczność, jej zdaniem, posiada funkcję analogiczną do efektu
wyobcowania i prowadzi czytelnika do zakwestionowania ustalonych kategorii w refleksji nad
B. Sterling, Slipstream, „Science Fiction Eye”, 1989, nr 5, s. 77-80.
I. Bakić, Domaća (post)žanrovska fantastika s kraja 1990-ih (panorama), „Orbis”, 1999, nr 2-3, online:
http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/6/fanta.html [29.03.2020].
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rzeczywistością, cudowność, której zadaniem jest prezentacja świata idealnego, spełnia przede
wszystkim rolę kompensacyjną i nostalgiczną, presuponując negatywną ocenę świata
empirycznego czytelnika.
Taki podział, w uproszczeniu na fantastykę „wartościową – subwersywną” i
„bezwartościową – eskapistyczną”, widoczny jest u wielu innych badaczy i zazwyczaj dotyczy
rozróżnienia: fantastyka naukowa – fantasy albo fantastyka postmodernistyczna (fantasy
formula) – fantastyka gatunkowa (fantasty mode). Niektórzy badacze jako pełnoprawną
fantastykę klasyfikują jedynie utwory o potencjale subwersywnym, odrzucając a priori
eskapizm literacki jako pozbawiony wartości 145. Podobne poglądy manifestował między
innymi Darko Suvin – w latach siedemdziesiątych był on wyraźnie krytyczny wobec fantasy,
które nazywał „antypoznawczym wyobcowaniem”, przypisując mu wyłącznie funkcję
eskapistyczną146, wartościowaną wyraźnie negatywnie. Ostatecznie jednak, popularność
fantasy i kolejne lata badań doprowadziły badacza do zmiany stanowiska:
Dopustite mi stoga – stwierdził – da povučem, vjerojatno na sveopće žaljenje, moje sveobuhvatno
odbijanje fantastične fikcije. Podjela između spoznajnog (ugodno korisnog) i nespoznajnog
(beskorisnog) nije između SF-a i fantastične fikcije, nego unutar svake – premda na prilično različite
načine i u različitim omjerima, jer u potonjoj postoji više preprka oslobađajućoj spoznaji147.

Suvin, choć wciąż nieco uprzedzony do fantasy, zauważa w swoich późniejszych
esejach148, że wszystkie „wyobcowane” gatunki (očuđeni žanrovi) powinniśmy odczytywać
jako parabole. Zdaniem badacza nie można zatem w zupełności odrzucać ich dosłownych treści,
ale należy rozważać generowane przez nie alegoryczne znaczenia, przy czym jednocześnie
nadal uznaje alegorie zawarte w utworach fantasy za „rozwodnione” i idiosynkratyczne.
Definicję usuwającą poza obręb fantastyki (lub jednego z jej gatunków) dzieła
pozbawione ideologicznego potencjału prezentuje już Roger Caillois w przywoływanej pracy
W sercu fantastyki. Takie podejście szczególnie częste jest u badaczy ciążących

Tymczasem już w połowie lat siedemdziesiątych Robert Heilman postulował traktowanie ekspizmu
literackiego w kategoriach pozytywnych jako literatury przynoszącej katharsis, kojącej i uśmierzającej cierpienie,
pozwalającej na oczyszczające oderwanie od rzeczywistości empirycznej. Zob. R. B. Heilman, Escape and
Escapism Varieties of Literary Experience, „The Sewanee Review”, 1975, nr 3 (83), s. 439-458.
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metodologicznie ku krytyce marksistowskiej149, takich jak wspominani Darko Suvin czy
Fredric Jameson, ale też w mniejszym stopniu Rosemary Jackson. Bliski tej idei jest również
Stanisław Lem: niech za dowód posłuży jego negatywna opinia na temat literatury fantasy,
którą uważał „za gatunek mniej od SF nośny problemowo i, w przeciwieństwie do naukowej
fantastyki – eskapistyczny w całym słowa znaczeniu” 150.
Interesujących uwag na temat ideologicznego zaplecza fantasy dostarcza książka
Tomasza Majkowskiego. Podobnie jak Zoran Kravar, badacz szuka przyczyn konserwatyzmu
światopoglądowego wielu utworów należących do tego gatunku, przynajmniej w jego
wariancie kanonicznym (tzw. high fantasy, a więc utwory czerpiące ze spuścizny Tolkiena).
Utwory high fantasy cechuje omówiona wcześniej rama fabularna – opowieść o dziejowej misji
naznaczonego przez siły wyższe bohatera, którego zadaniem jest ocalenie świata w
dotychczasowym kształcie. Czarno-biały schemat konstrukcyjny sprawia, że w utworze nie ma
miejsca na dylematy, rozterki moralne i indywidualne wybory bohatera. Ten wariant fantasy
wydaje się także sytuować światopoglądowo po stronie ziemiaństwa i społeczeństwa
klasowego, czego następstwem jest nadawanie przez autora pochodzeniu bohatera funkcji
elementu znaczącego151. Zazwyczaj stereotypowo potraktowane są również role płciowe. W
ten sposób – stwierdza Majkowski – „powieść magii i miecza wypełniła zadanie stojące przed
literaturą popularną, zidentyfikowane przez Umberto Eco jako konieczność dostarczenia
czytelnikowi ukojenia. Historia, a wraz z nią świat, wciąż pozostawały zrozumiałe i zgodne z
konserwatywnie pojmowanym interesem człowieka Zachodu”152.
Nic więc dziwnego, że choć gatunek fantasy obdarzony jest potencjałem
przezwyciężania i dekonstruowania swoich ograniczeń, co widać zwłaszcza w jego odmianie
nihilistycznej, przez wielu krytyków nadal jest on niedoceniany. W ostatnich kilkunastu latach
widoczny jest jednak znaczący wzrost liczby i popularności utworów fantasy autorstwa kobiet
oraz pisarzy spoza zachodniego kręgu kulturowego, których zazwyczaj cechuje wrażliwość na
odmienne perspektywy narracyjne, a proponowana przez nich tematyka znacząco poszerza
dotychczasowy repertuar utworów fantasy. Dobrym przykładem jest Olivia Butler, czarnoskóra
pisarka tworząca od lat siedemdziesiątych zarówno powieści science fiction, jak i fantasy,
laureatka wielu prestiżowych nagród literackich w dziedzinie fantastyki gatunkowej. W jej
Mark Bould twierdzi, że to właśnie działalność Suvina związała science fiction z marksizmem. Szerzej o relacji
tego gatunku i krytyki marksistowskiej zob. Red Planets. Marxism and Science Fiction, red. M. Bould, C. Miéville,
Pluto Press, London 2009.
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utworach tematyzowane są takie kwestie jak niewolnictwo, problem płci kulturowej czy
utrwalone społecznie przekonania na temat związków i seksualności. Dzięki fantastyce te
problemy udaje się przekazać z wyrazistością trudną do osiągnięcia w literaturze mimetycznej.
Jak stwierdza Nnedi Okorafor „Only through a fantasy novel can slavery be presented in such
entirety”153.
Jeśli celem pisarzy tworzących utwory przynależące do horroru jest przede wszystkim
wywołanie w czytelnikach obrzydzenia i strachu, prześledzenie najbardziej popularnych w
danym okresie motywów i postaci pojawiających się w fantastyce grozy (zombie, wampirów,
zbuntowanej sztucznej inteligencji, opętanych etc.) pozwala stworzyć przekonujący katalog
lęków społecznych. Sama popularność tego gatunku może nam wiele powiedzieć o atmosferze
czasów:
Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że horror zyskuje największą popularność w okresach
napięć społecznych, wyrażając niepokoje swojego czasu. Taka funkcja horroru nie jest niespodzianką,
zważywszy, że strach i lęk to jego specjalność. Wygląda na to, że w określonych warunkach
historycznych dochodzi do absorpcji społecznych lęków przez horror z jego ikonografią strachu i
wstrząsu154.

Ważnym elementem istnienia i funkcjonowania przede wszystkim fantastyki naukowej,
ale również fantasy i horroru, jest tzw. getto. Termin, ukuty wśród miłośników tych gatunków,
nawiązuje do protekcjonalnego traktowania fantastyki gatunkowej przez krytyków, badaczy i
autorów związanych z tzw. głównym nurtem, ale określa także samo środowisko wielbicieli
fantastyki gatunkowej – zamknięte, hermetyczne, niechętne obcym. Problematyce tej poświęcił
liczne artykuły brytyjski badacz Robert Lockhurst, który zwraca uwagę również na to, że próby
obalenia podziału na getto fantastyczne i główny nurt często prowadzą jedynie do pogłębienia
istniejącej przepaści, gdyż akcentując wysoki poziom artystyczny pojedynczych utworów,
uwypuklają niską rangę i irrelewantność pozostałych155. Przekonanie o podrzędnym
charakterze fantastyki gatunkowej nawet dziś, w dobie przemieszania gatunków, zniesienia
podziału na literaturę wysoką i niską oraz niezwykłej popularności tego nurtu, którego
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poszczególne realizacje sprzedają się w milionowych nakładach, nadal nie jest zjawiskiem
rzadkim, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, gdzie literatura ta
doczekała się wyniesienia na ołtarze akademickich sylabusów 156. Jedną z przyczyn tego
zjawiska są z pewnością wspomniane już pulpowe korzenie fantastyki naukowej (nazwa pulp
pochodzi od taniego i odzyskiwanego z makulatury papieru, na którym była drukowana
literatura brukowa – pulp fiction – w tym także science fiction), w przypadku fantasy zaś fakt,
że do dzieła kanonicznego, czyli Władcy Pierścieni, nawiązywali liczni epigoni i apologeci,
nierzadko tworząc utwory infantylne i naiwne. Nie bez znaczenia jest także fakt dużej obecnie
popularności fantastyki gatunkowej, nie tylko w literaturze, ale także w kinie, komiksach czy
grach komputerowych, gdyż w jej następstwie powstaje wiele dzieł o niskiej jakości literackiej.
Odpowiedzialność za podważanie statusu fantastyki gatunkowej ponoszą także
tradycyjnie, to znaczy realistycznie, ukierunkowani krytycy i badacze naukowi157, którzy,
sceptycznie nastawieni do możliwości zarówno fantasy, jak i fantastyki naukowej oraz horroru,
w sytuacji pojawienia się dzieła wybitnego przenoszą je z „getta” do literatury głównego nurtu,
unikając jakichkolwiek etykiet związanych z pulpową fantastyką. Podobnie czynią czasem
sami pisarze – Stanisław Lem w Fantastyce i futurologii wypowiadał się negatywnie nie tylko
o fantasy, ale także o większości utworów fantastycznonaukowych, choć przecież sam je
tworzył158. Margaret Atwood z kolei zaprotestowała przeciwko określaniu jej utworów mianem
fantastyki naukowej (o której wypowiadała się, że jest literaturą „potworów i statków
kosmicznych”), przyznała jednak, że należą one do speculative fiction, gdyż zajmują się przede
wszystkim antycypacją przyszłości i spekulacjami nad dalszymi dziejami ludzkości159.

Powołam się na najbardziej aktualny w momencie pisania tego rozdziału przykład, którym jest felieton
Krzysztofa Vargi w „Gazecie Wyborczej”. Autor pisze o literaturze fantasy następująco: „Cały świat smoków,
elfów, krasnoludów, wszelakich odrażających pokrak oraz czarowników to dla mnie dziecinada”. K. Varga,
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Tymczasem wielu współczesnych badaczy kultury uważa, że fantastyka naukowa
dostarcza najlepszych narzędzi do opisu dzisiejszego świata. Fredric Jameson stwierdza wprost:
„właściwe dla science fiction narzędzia przedstawiania (...) przekazują bardziej wiarygodną
informację o współczesnym świecie niż wyjałowiony realizm”160. Jego pogląd podzielają
niektórzy filozofowie niezwiązani z tym gatunkiem. Twierdzenie Briana McHale’a uznające
science fiction za gatunek modelowy postmodernizmu ze względu na jego dominantę
ontologiczną jest powszechnie znane wśród literaturoznawców161. Podobnie Jean Baudrillard
uważa, że science fiction jako jedyny gatunek daje dziś kulturoznawcy aparat pojęciowy
umożliwiający opisanie współczesności. W eseju Simulacra and Science Fiction pisze: “In
point of fact, SF of this sort is no longer an elsewhere, it is an everywhere: in the circulation of
models here and now, in the very axiomatic nature of our simulated environment”162. Zwrot
“SF of this sort” nie jest tu przypadkowy, Baudrillard rozgranicza bowiem wyraźnie trzy
porządki fantastycznonaukowych wizji – utopijny, tradycyjnego science fiction oraz
współczesnej fantastyki naukowej zrodzonej w epoce symulakrów, symulacji i hiperrealności.
Baudillard kategorycznie stwierdza, że

“››good old‹‹ SF imagination is dead, and that

something else is beginning to emerge”163. Fantastyka naukowa jako gatunek nawiązujący do
współczesności, opisujący społeczeństwo i związany ze ścieżkami rozwoju, jakimi podąża
nasza cywilizacja, musi bowiem nieustannie ewoluować.
John Clute, podobnie jak Rosemary Jackson, uważa, że pojawiające się od końca XVIII
wieku fabuły fantastyczne rozmyślnie wprowadzają to, co kultura Zachodu stłumiła –
irracjonalność,

koszmar,

niemożliwość.

Reakcją

współczesnego jest, zdaniem krytyka i pisarza,

na

niepewną

sytuację

człowieka

fantastika, literatura szczególnie

predystynowana do podejmowania tematyki niestabilności, chaosu, zagrożenia, które
wymykają się realistycznym narracjom. Jak wspominałam, Clute szczegółowo zarysowuje
„gramatyki narracyjne” trzech głównych form fantastiki, czyli horroru, fantasy i fantastyki
naukowej. Zdaniem krytyka, horror pojawia się jako reakcja autorów na ułomność
rzeczywistości połączona z niemożnością ucieczki od niej. Z kolei klasyczny schemat fantasy
uważa on za stworzony przez pisarzy ukształtowanych w wyniku traumatycznego
doświadczenia I wojny światowej, które przekłada się na tendencję do tworzenia
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egzomimetycznych światów, w zupełności oderwanych od rozczarowującej empirii.
Najoptymistyczniejszym z gatunków miałaby zaś być literatura science fiction, dzięki której
pisarze próbują zrozumieć zastaną rzeczywistość – wprowadzają modyfikacje do opisu
empirycznego świata, aby okiełznać realność i dążyć do jej udoskonalenia. Te trzy analogiczne
względem siebie schematy składają się na fantastikę, pozwalającą według Clute’a na
stworzenie przekonującej narracji o współczesnym świecie, a zatem uświadomienie sobie
kosztów, jakie ponosimy w imię cywilizacji: „Wyzdrowienie – stwierdza pisarz – zdarza się
wówczas, gdy fabuła prowadzi nas do domu. Dzieje się to wtedy, gdy historia zostaje
opowiedziana”164.
Stanisław Lem zwracał z kolei w swoich pracach uwagę na predykcyjne możliwości
science fiction165. Choć dziś, w świecie gwałtownych przemian, w którym trudno zaufać nawet
prognozom naukowców, takie podejście wydaje się nieco przestarzałe, podobną wiarę w moc
przewidywania przez literaturę fantastyczną przyszłości prezentuje w cytowanym już
wywiadzie Margaret Atwood. Pisarka podkreśla, że to, co czyni jej utwory „fikcją
spekulatywną” (ewidentnie uważaną przez nią za bardziej „szlachetną” literacko od fantastyki
naukowej) jest prawdopodobieństwo zaistnienia w rzeczywistości opisywanych w utworze
wydarzeń. Autorka podkreśla przy tym, że ta możliwość nie wynika z jej proroczych zdolności,
ale jest konsekwencją faktu, że jej utwory stanowią opis tendencji obecnych we współczesnym
świecie166. W zasadzie Atwood odwołuje się więc do definicji dystopii, w której przy pomocy
futurystycznego kostiumu zostają obnażone zagrożenia współczesności. Utwory pisarki
realizują jednak także paradygmat typowy dla fantastyki naukowej, gdyż jej dzieła opierają się
na typowych dla tego gatunku zabiegach narracyjnych: antycypacji, ekstrapolacji i przede
wszystkim redukcji świata przedstawionego utworu, niezbędnych, aby wyraziście ukazać
pewne drogi rozwojowe współczesności.
Ostatecznie jednak nawet krytycy skłonni bronić fantastyki naukowej jako gatunku o
dużym potencjale ideowym przyznają, że większą część produkcji opatrywanej tą etykietą
stanowią historie przygodowe, które moglibyśmy opisać jako „futurystyczny dramat
kostiumowy”167. Często te właśnie futurystyczne dekoracje mają przykryć fakt przynależności
utworu do konwencji romansu lub powieści przygodowej. Nie sposób w tej kwestii nie zgodzić
się z jednym z najbardziej znanych twórców tzw. złotego wieku science fiction Izaacem
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Asimovem, gdy twierdzi, że fantastyka naukowa może posłużyć jako rodzaj „opakowania” dla
wielu innych gatunków literackich168. Analogiczną tendencję można dostrzec w przypadku
dwóch pokrewnych gatunków: fantasy i horroru, których rekwizytorium jest chętnie
wykorzystywane w różnorodnych gatunkach i tekstach kultury.
Definiując wzorem Kathryn Hume fantastykę możliwie inkluzyjnie, zakładam, że
wachlarz pełnionych przez nią funkcji także jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. funkcję
predykacyjną, edukacyjną, ludyczną czy eskapistyczną. Szczególnie ważne są jednak dla mnie
wspomniane w niniejszym rozdziale zastosowania związane z krytyką społeczną, polemiką z
obowiązującymi dyskursami i dominującym porządkiem kulturowym, oddanie głosu tzw.
podmiotom słabym czy też użycie fantastyki jako szeroko pojętego narzędzia subwersji.
Jednocześnie, fantastyka gatunkowa służyć może także umacnianiu norm kulturowych i
społecznych, nie tylko w swoim eskapistycznym czy kompensacyjnym wariancie. Dlatego
niezwykle istotne wydaje mi się poszukiwanie uwarunkowań ideologicznych dzieł należących
do fantastyki gatunkowej w konkretnych okresach historycznych i warunkach politycznospołecznych.
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3. Przestrzeń w fantastyce
Zanim zajmę się szczegółowo kwestią fantastycznych topografii, czyli sposobu
konstruowania przestrzeni w poszczególnych gatunkach fantastycznych, omówię pokrótce
najważniejsze pojęcia związane z tzw. zwrotem topograficznym, który zasadniczo wpłynął na
postrzeganie spacjalności we współczesnej humanistyce, także w literaturoznawstwie. Niektóre
z przywołanych tu teorii i pojęć posłużą także jako rama interpretacyjna dla chorwackich i
serbskich utworów fantastycznych.
W swoim sławnym wykładzie z 1967 roku, później opublikowanym jako esej pod
tytułem Inne przestrzenie, Michel Foucault przewidywał, że nasza epoka – w przeciwieństwie
do skoncentrowanego na czasie XIX wieku – stanie się prawdopodobnie epoką przestrzeni169.
W czasach wielu istniejących symultanicznie zjawisk połączonych siecią wzajemnych,
skomplikowanych zależności, przestrzeń stanowić miała istotne pole pojęciowe. Foucault
wskazywał na zmiany w postrzeganiu przestrzeni przez stulecia. W średniowieczu widziano ją
przede

wszystkim

hierarchicznie,

a

jednocześnie

jako

szereg

opozycji.

Sacrum

przeciwstawione było profanum, miejsca miejskie wiejskim, niebiańskie i wieczne ziemskim i
doczesnym. Przestrzeń średniowieczna była zatem, jak twierdzi Foucault, przestrzenią
umiejscowienia. Wraz z nowoczesnością i odkryciami Galileusza na temat nieskończoności
Wszechświata, przestrzeń umiejscowiona stała się bezgraniczną przestrzenią rozciągłości, już
nie osadzoną w jednym punkcie, ale poddaną nieustannemu, choć czasem ledwo
zauważalnemu, ruchowi. Ostatnią zmianą jest zaś dla Foucaulta zastąpienie przestrzeni
rozciągłości przestrzenią usytuowania, w której kluczowe stają się relacje pomiędzy
przedmiotami. Francuski filozof opisuje tę nową koncepcję w duchu strukturalizmu, jako
pewien układ czy też graf, który ma zastosowanie zarówno w przypadku technologii, jak i
chociażby demografii. Układ ciał i układ danych wewnątrz chmury analogicznie oparte się
bowiem na wzajemnych zależnościach.
Przestrzeń,

stwierdzał

ponadto

Foucault,

wciąż

nie

została

ostatecznie

zdesakralizowana, nadal wierzymy w opozycje przestrzenne, które wyraźnie rozróżniają
przestrzeń prywatną od publicznej, przestrzeń odpoczynku od przestrzeni pracy. Gdyby
francuski filozof żył współcześnie, być może ogłosiłby kolejną zmianę w sposobie postrzegania
przestrzeni, związaną z upowszechnieniem się internetu i przestrzeni wirtualnej. W dobie
mediów społecznościowych trudno mówić o przestrzeni prywatnej i publicznej, wpływ na
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naszą percepcję przestrzeni ma także coraz powszechniejsza Virtual Reality oraz sztuczna
inteligencja, natomiast mapy Google sprawiły, że w każdej chwili możemy zajrzeć w dowolny
zakątek globu. Prekaryzacja pracy i upowszechnienie się tzw. elastycznych form zatrudnienia
w dużym stopniu z kolei zatarły granice między przestrzenią pracy i odpoczynku. Czy na tej
podstawie wolno nam sądzić, że wraz z upowszechnieniem się współczesnych technologii,
zwłaszcza internetu i rzeczywistości wirtualnej, desakralizacja przestrzeni ostatecznie się
dokonała?
Fakt potwierdzenia teorii heliocentrycznej przez Galileusza Foucault uznaje za
przełomowy dla sposobu postrzegania przestrzeni. Być może podobnie, czyli w kategoriach
przełomu,

powinniśmy

potraktować

potwierdzenie

teorii

względności

Einsteina.

Wykorzystywane przez autorów fantastyki naukowej wieloświatowe interpretacje fizyki
kwantowej, czyli teorie istnienia multiwersum lub nieskończenie wielu światów równoległych
wykraczają poza możliwości poznawcze przeciętnego człowieka, ale przecież współcześni
Galileuszowi także w większości nie rozumieli tez o ruchomości i rozciągłości Wszechświata.
Przywołuję tak szczegółowo rozważania Foucaulta, gdyż wywarły one ogromny wpływ
na refleksje o przestrzeni we współczesnej humanistyce. W filozofii, antropologii i naukach
społecznych, ale także literaturoznawstwie, mniej więcej od lat sześćdziesiątych dochodzą do
głosu nowe koncepcje postrzegania i rozumienia problematyki spacjalnej. Oprócz Foucaulta,
także Henri Lefebvre już w latach siedemdziesiątych proponował radykalne przemyślenie
kategorii przestrzennych oraz relacji pomiędzy nimi, zarówno na poziomie ontologicznym, jak
i epistemologicznym170. Jednak dopiero pod koniec XX wieku zainteresowanie przestrzenią w
naukach humanistycznych okazało się na tyle poważne, aby rozproszone koncepcje otrzymały
wspólną nazwę zwrotu przestrzennego lub topograficznego (spatial lub topographical turn),
który pozostaje w ścisłym związku ze zwrotem kulturowym, także następującym pod koniec
wieku171.
Nie oznacza to oczywiście, że kategoria przestrzeni zainteresowała filozofów i
literaturoznawców dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Począwszy od rozmyślań
starożytnych myślicieli – przede wszystkim Demokryta, Platona czy Arystotelesa – przestrzeń
zajmowała, obok czasu, uprzywilejowaną pozycję w rozważaniach o rzeczywistości i
człowieku. Wydarzeniem, które na szeroką skalę zainicjowało refleksję nad przestrzenią w

Zob. H. Lefebvre, The production of space, tłum. D. Nicholson-Smith, John Wiley and Sons, Oxford 1992.
E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas,
Kraków 2014, s. 20-31.
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polskiej literaturze, był VIII kongres slawistów w 1977 roku i będąca jego efektem publikacja
pod tytułem Przestrzeń i literatura172. Redaktorzy tomu zbiorowego – Michał Głowiński i
Aleksandra Okopień-Sławińska – wskazują na zagraniczne inspiracje polskich badań
literaturoznawczych, przywołując m.in. Poetykę przestrzeni Gastona Bachelarda, Metamorfozy
czasu Georges’a Pouleta czy semiotykę przestrzeni Jurija Łotmana173. Z kolei za najważniejsze
polskie prace związane z przestrzenią w literaturze należy z pewnością uznać zawarte we
wspomnianym tomie opracowania Michała Głowińskiego174 i Janusza Sławińskiego175, a także
późniejszy tekst Henryka Markiewicza176. Warto zauważyć, że zaledwie jedenaście lat po
Foucaulcie, na długo zaś przed pojawieniem się sformułowania „zwrot przestrzenny”, Janusz
Sławiński przewidywał, że kategoria przestrzeni zajmie uprzywilejowane miejsce w
literaturoznawstwie i wskazywał na jej wagę w interpretacji utworu:
Przestrzeń bierze odwet za swoje wielorakie upodrzędnienia. Wysuwa się oto w zainteresowaniach
badawczych poetyka na czołowe miejsce: okazuje się, że nie jest już po prostu jednym z elementów
rzeczywistości, lecz stanowi ośrodek semantyki dzieła i podstawę innych występujących w nim
uporządkowań. Fabuła, świat postaci, konstrukcja czasu, literacka sytuacja komunikacyjna, ideologia
dzieła – jawią się coraz częściej jako pochodne względem fundamentalnej kategorii przestrzeni jako jej
aspekty, partykularyzacje czy przebrania177.

Od czasu zaistnienia zwrotu przestrzennego badacze związani z rozmaitymi
dziedzinami humanistyki usiłują ponownie przemyśleć i przedefiniować samo pojęcie
przestrzeni, ale także rozmaitych kategorii z nią związanych. Wskazują oni na czasem
nieoczywiste miejsca, w których refleksja nad przestrzennością przynieść może zaskakujące
rezultaty. Fredric Jameson, cytowany już marksistowski krytyk ponowoczesności i autor
sławnego Postmodernizmu, czyli logiki kulturowej późnego kapitalizmu, chętnie posługuje się
w
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poznawczym” jako skuteczną strategią radzenia sobie z ponowoczesną rzeczywistością poprzez
wyznaczenie w niej punktów orientacyjnych i nakreślenie myślowej reprezentacji
przestrzeni178. U Jamesona, w przeciwieństwie do Fukuyamy, „koniec historii” oznacza przede
wszystkim zapowiadaną przez Foucaulta zamianę dominanty czasowej na przestrzenną –
jednostkowa egzystencja uprzestrzennia się na skutek globalizacji, głównie dzięki
ponadnarodowym mediom docierającym w prawie każdy zakątek globu. Choć uniwersalne
treści, których dostarczają internet czy telewizja, łączą się z tradycyjnymi elementami kultury
lokalnej, proces ten prowadzi zazwyczaj do kulturowej homogenizacji, gdyż fenomeny
miejscowe zostają zmarginalizowane i sprowadzone głównie do roli dekoracji179.
Jednym z możliwych sposobów wykorzystania przestrzeni w badaniach kulturowych
jest także ujęcie jej w kategoriach feministycznych. Słynne stwierdzenie Carol Hanish:
„prywatne jest polityczne”, które stało się jednym z głównych haseł feminizmu drugiej fali
zawiera w sobie wezwanie do zerwania klasycznych opozycji przestrzennych czy też,
nawiązując ponownie do Foucaulta, desakralizacji przestrzeni. Przede wszystkim jednak
nawołuje do zniwelowania wielowiekowych patriarchalnych podziałów na przestrzeń jawną,
publiczną – zarezerwowaną dla mężczyzn oraz prywatną, domową, stanowiącą rzekomo
domenę kobiet. Kobiety w walce o widoczność i równouprawnienie walczą nie tylko o
uzyskanie głosu i podmiotowości, ale właśnie o przyznanie należnego im miejsca w przestrzeni
historii i kultury. Nic więc dziwnego, że metaforyka przestrzenna stała się istotnym narzędziem
retorycznym w dyskursie feministycznym. Jak pisze Monika Świerkosz: „feministki drugiej
fali, nastawione czy to rewizjonistycznie, czy ginokrytycznie, w swojej retoryce szczególnie
chętnie sięgały po metafory lądu, kraju, ziemi albo tej utraconej, albo tej obiecanej”180.
Za prekursorkę feministycznej teorii przestrzeni uznać można wpływową, ale i
kontrowersyjną Luce Irigaray, urodzoną w Belgii francuską filozofkę i działaczkę, której
rozpoznania zasiliły drugą falę feminizmu. W An ethics of sexual difference zwraca ona uwagę
na dominującą w zachodniej filozofii opozycję czasu i przestrzeni: czas jako abstrakcyjny
utożsamiany jest z tym, co w sensie kantowskim wewnętrzne dla podmiotu (interiority), a także
z pierwiastkiem męskim, podczas gdy przestrzeń związana jest z otaczającym nas zewnętrzem
(exteriority) oraz kobiecością, metaforycznie także głębią i ciemnością181. Irigaray uważa, że
F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 425-426.
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w naszym fallogocentrycznym świecie kobiety przypisuje się do przestrzeni domowej, aby tym
samym zepchnąć je do wypieranego i zamkniętego świata cielesności, śmiertelności i
ograniczeń182.
Badacze końca XX i początku XXI wieku, szczególnie ci związani z postmodernizmem,
chętnie posługują się metaforyką przestrzenną i dokonują swoistej tekstualizacji przestrzeni.
Oprócz wspomnianych Jamesona i Irigaray, metaforyka przestrzenna pojawia się między
innymi w koncepcji nomadyzmu wypracowanej przez nieżyjących myślicieli: Gilles’a
Deleuze’a i Félixa Guattariego183, w opisie kondycji współczesnego człowieka jako turysty lub
włóczęgi autorstwa Zygmunta Baumana184 czy też w pracach Julii Kristevy, która posługując
się Platońską kategorią chory oznaczającą „naczynie” lub też „zbiornik”, łączy ją z
macierzyństwem i opiekuńczością185.
Jednak Henri Lefebvre, który razem z Michelem Foucaultem jest uważany za patrona
zwrotu przestrzennego w humanistyce, bowiem jako jeden z pierwszych proponował radykalne
przemyślenie kategorii przestrzeni, a także jej emancypację kosztem dotychczas
faworyzowanego czasu, postulował również zbliżenie pomiędzy poiesis i praxis, tworzeniem i
działaniem, jako dwoma aspektami kreatywnej zdolności człowieka. Lefebvre sugeruje
przywrócenie przestrzeni także materialnego i realnego wymiaru, zwraca uwagę na przestrzeń
jako proces społecznego wytwarzania oraz sprzeciwia się postrzeganiu i wykorzystywaniu jej
wyłącznie jako niewyczerpalnego źródła metaforyki. Lefebvre widzi przestrzeń jako realność
wymagającą zbadania, ale także przeżycia i doświadczenia186. Metafory przestrzenne w
humanistyce (mapy i mapowanie, podbijanie i odzyskiwanie przestrzeni i terytoriów, podróż,
wędrówka i tułaczka, wytyczanie i rozmywanie granic) dziś zdają się być nieco mniej nośne
niż jeszcze kilkanaście lat temu, podczas gdy problematyka związków różnorodnych
rzeczywistych i literackich przestrzeni z procesami społecznego wytwarzania władzy jest nadal
poważnym badawczym wyzwaniem. Wśród popularnych w ostatnich latach, także w Polsce,
kierunków badań związanych ze zwrotem przestrzennym wymienić z pewnością należy studia
postzależnościowe, kulturowe studia miejskie, nowy regionalizm i geopoetykę, z których
szczególnie dwa ostatnie stanowią ważny metodologiczny punkt odniesienia niniejszej pracy.
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Badając kulturowe sposoby kształtowania i doświadczania przestrzeni, także w
literaturze, nie sposób pominąć koncepcji „geografii wyobrażonej”187 sformułowanej przez
Edwarda W. Saida. Autor postrzegany przede wszystkim jako prekursor badań nad
orientalizmem i postkolonializmem stworzył ten termin posiłkując się m.in. założeniami
poetyki przestrzeni Gastona Bachelarda188. Opisując stereotypizację, jakiej podlegał i podlega
Wschód w oczach zachodnich badaczy, Said pisze: „Granice geograficzne dostosowujemy więc
do granic społecznych, etnicznych, kulturalnych – zgodnie z naszymi potrzebami. (…) Okazuje
się, że nieoswojoną przestrzeń poza naszymi granicami zapełniają wszelkiego rodzaju dowolne
założenia, skojarzenia i fikcje”189.
Dla twórcy orientalizmu szczególnie istotna jest konkretyzacja tego, co obce, jednak
analogiczne procesy wypełniania wyobrażoną treścią rzeczywistych miejsc dokonują się także
w odniesieniu do przestrzeni uważanych za własne – regionu, obszaru zaludnianego przez
naród, państwa, terytorium określonej kultury. Dlatego geografia wyobrażona jest
współcześnie wykorzystywana w humanistyce także poza badaniami spod znaku orientalizmu.
Elżbieta Rybicka definiuje ją jako „przede wszystkim domenę kultury obejmująca zarówno
reprezentacje miejsc, ludzi, krajobrazów i natury, jak i sposoby, dzięki którym te kulturowe
reprezentacje odbijają pragnienia, fantazje, przesądy ich autorów, a także sieć relacji władzy i
dominacji między tymi obrazami a przedmiotami reprezentacji”190. Geografię wyobrażoną
można by zatem umiejscowić w pobliżu geopoetyki z uwagi na zawarte w niej sensoryczne i
symboliczne implikacje relacji człowieka z miejscem i przestrzenią oraz widoczny nacisk, który
kładzie na konstruowanie imaginarium ważnego dla obrazu dowolnej wspólnoty przestrzennej
– zwłaszcza nacjonalnej lub regionalnej.
Badaniami spod znaku geografii wyobrażonej posłużył się na przykład literaturoznawca
Przemysław Czapliński w książce Poruszona mapa, która nosi podtytuł Wyobraźnia
geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Badacz analizuje w niej
polskie dzieła literackie ostatnich dwóch dekad, badając ich wpływ na zmianę postrzegania
geografii naszego regionu oraz Polski na mapie Europy, a także usiłuje opisać symboliczne
narracje, jakie tworzymy na temat samych siebie i naszych sąsiadów. Jest to przy tym tzw.
W polskim przekładzie Orientalizmu Edwarda W. Saida z 1991 roku występuje także wariant „geografia
imaginacyjna”, jednak wśród polskich badaczy przyjął się termin „geografia wyobrażona”. Por. E. Said,
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mapa performatywna, czyli mapa w toku, rejestrująca zmieniającą się nieustannie wizję
stosunków przestrzennych, na którą wpływ wywiera między innymi właśnie literatura, ale także
teksty non-fiction, prasa drukowana i internetowa191. Rozpoznania Czaplińskiego dobitnie
potwierdzają tezę, że nasze postrzeganie przestrzeni zależy w większej mierze od wyobrażeń
niż wydarzeń politycznych: „mapa jest pochodną opowieści, a nie sojuszy” 192 – percepcja
przestrzeni więc jest nie tyle wytworem obiektywnych zależności, co dyskursu. Jednocześnie
jednak, procesy historyczne i społeczne warunkują imaginacyjną i narracyjną perspektywę
poszczególnych jednostek i grup, więc proces wytwarzania znaczeń zachodzi w obu kierunkach
– sojusze także tworzą mapę wpływającą na opowieści.
Geografia wyobrażona jest niezwykle użytecznym narzędziem również w badaniach
regionalistycznych, pozwala bowiem przyjrzeć się uważnie konstruującej region metaforyce.
Zdaniem Małgorzaty Mikołajczyk, w badaniach regionalistycznych „imagologia terytorialna
stanowi prymarny i zarazem kluczowy układ odniesienia” 193. Rozpoznania spod znaku tzw.
nowego regionalizmu umożliwiają analizę wytworów kultury, również dzieł literackich,
szczególnie w miejscach, w których w wyniku procesów historycznych i politycznych nastąpiła
zmiana w sposobie postrzegania przestrzeni, także regionalnej, wymuszająca konieczność jej
redefinicji. Takie terytorium stanowi obszar byłej Jugosławii, gdzie po 1991 roku nastąpiły
liczne procesy i wydarzenia zmieniające wcześniejsze uwarunkowania przestrzenne: rozpad
dotychczasowej wspólnoty, powstanie nowych państw i wytyczenie nowych granic, czego
jedną z konsekwencji było rozbudzenie, szczególnie w Chorwacji, częściowo tłumionego w
czasach drugiej Jugosławii dyskursu regionalnego194.
Geografia wyobrażona jako pojęcie jest najczęściej wykorzystywana przez
literaturoznawców i kulturoznawców, jednak jej pierwotne założenia i definicja wciąż jeszcze
podlegają ustaleniom, nadal bowiem „funkcjonuje w szerokim − transdyscyplinarnym i
ostatecznie nieustalonym – znaczeniu”195. Słoweńska badaczka Simona Škrabec geografię
wyobrażoną nazwała „oksymoronem poskramiającym niszczącą siłę twierdzenia, które uznaje
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jakiś region za wymyślony”196, a książkę pod takim właśnie tytułem poświęciła ideom i mitom
Europy Środkowej, za Foucaultem określając geografię wyobrażoną jako koncepcję
wyrastającą z przygodności walki 197. Elżbieta Rybicka, analizując zbiór esejów Cafe Museum
Roberta Makłowicza, pisze z kolei, że „uświadomienie sobie historii idei środkowoeuropejskiej
dowodzi, iż mapowanie tego terytorium jest działaniem wyjątkowo imaginacyjnym, a jego
zarysy w zależności od czasu i miejsca przybierały różne kształty”198. Analogiczne zdanie
można by wypowiedzieć chociażby na temat Bałkanów, choć mówienie o tym regionie
dodatkowo obarczone jest ciężarem konieczności postkolonialnego rozbioru pojęcia Bałkanów
w duchu rozważań Marii Todorovej199 czy Katariny Luketić200. Koncepcja Europy Środkowej,
w przeciwieństwie do pojęcia Bałkanów, nie niesie z sobą głównie negatywnych konotacji,
między innymi ze względu na fakt, że twórcami idei środkowoeuropejskiej były przede
wszystkim osoby, które uważają się właśnie za Środkowoeuropejczyków, jak Milan Kundera,
autor słynnego eseju Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej 201. Wydaje się, że chcąc
uniknąć obciążeń związanych z nazwą Bałkany, w odniesieniu do krajów leżących na
Półwyspie Bałkańskim lepiej posługiwać się analogicznym do Europy Środkowej określeniem
Europa Południowo-Wschodnia – terminem stworzonym nie tylko przez polityków, ale i ludzi
kultury202.
We współczesnym literaturoznawstwie oraz w naukach humanistycznych w ogóle
istnieją więc dwa odmienne sposoby konceptualizacji samej przestrzeni i różnorodnych pojęć
związanych z fizycznym umiejscowieniem człowieka w świecie. Z jednej strony pojęcia
związane z przestrzenią są traktowane jako niezwykle pojemne metafory służące opisaniu
S. Škrabec, Geografia wyobrażona. Koncepcje Europy Środkowej w XX wieku, tłum. R. Sasor,
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ponowoczesnej kondycji człowieka i świata w jego najróżniejszych aspektach. Umberto Eco o
rozpowszechnionych w humanistyce końca XX i początku XXI wieku kategoriach
przestrzennych pisał, że „odzwierciedlają – poprzez analogię, metaforę, nadanie idei
określonego kształtu – sposób, w jaki nauka czy w każdym razie kultura umysłowa danej epoki
widzi otaczającą rzeczywistość”

203

. Badacze reprezentujący odmienne podejście skupiają się

na refleksji nad przestrzenią jako pewnym konkretem, który powstaje na skutek kulturowego i
społecznego procesu wytwarzania. Chociaż zwrot przestrzenny dokonał się w humanistyce
przed trzydziestu laty, wydaje się, że potencjał, jaki ze sobą niesie, wciąż nie jest wyczerpany.
Nierzadko analiza reprezentacji przestrzeni w kulturze, historii czy pamięci pozwala zrozumieć
własną pozycję w świecie podlegającym intensywnym procesom globalizacyjnym.
Narzędzi do interpretacji utworów fantastycznych dostarczają badania dotyczące
zwrotu topograficznego w badaniach literackich, przede wszystkim spod znaku geopoetyki i
koncepcji geografii wyobrażonej. Jak już wspomniałam, koncepcje przestrzenne przedstawione
w zaprezentowanych utworach zorientowane zostały wokół kategorii globalne – nacjonalne –
regionalne, dlatego w części interpretacyjnej wykorzystuję między innymi rozpoznania
badaczy spod znaku nowego regionalizmu, postkolonializmu czy związków pamięci i
przestrzeni. Z kolei ujęcie komparatystyczne, zasadnicze dla stworzonej przez Bertranda
Westphala geokrytyki204, w niniejszej pracy nie odnosi się do porównania różnych wizerunków
jednego miejsca, lecz dotyczy odmiennych, choć powiązanych ze sobą literatur – serbskiej i

U. Eco, Dzieło otwarte. Formy i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka i in., Czytelnik,
Warszawa 1994, s. 43.
204
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interakcje między przestrzeniami geograficznymi a ich reprezentacjami w literaturze, sztuce, fotografii, filmie.
Metoda ta z założenia ma charakter interdyscyplinarny, choć kluczowe znaczenie odgrywa w niej miejsce
rozumiane geograficznie wraz z siecią reprezentacji, będące punktem wyjścia analiz (na przykład Aleksandria
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chorwackiej,

których w dużej mierze wspólne dwudziestowieczne doświadczenia

geopolityczne nie zawsze przekładają się na analogiczne reprezentacje przestrzenne w
literaturze. Interesująca jest zatem konfrontacja tych optyk i refleksja nad ich źródłem, przede
wszystkim w kontekście odmiennych tradycji literackich, związanych również z omawianym
tu nurtem fantastyki. Zanim jednak narzędzia geopoetyczne zostaną przeze mnie wykorzystane
do analizy konkretnych utworów, chciałabym poświęcić uwagę związkom przestrzeni i
fantastyki gatunkowej. Literaturoznawcy związani ze zwrotem topograficznym w celu
zobrazowania swoich tez niechętnie posługują się materiałem fantastyki gatunkowej, choć, jak
postaram się wykazać, problem topografii czy relacji przestrzennych jest fundamentalny dla
wielu gatunków fantastycznych.

Fantastyczne kartografie205

Potrzeba zbadania znaczenia problematyki przestrzennej w utworach fantastyki
gatunkowej została zainspirowana przede wszystkim tekstem Fredrica Jamesona Science fiction
jako gatunek przestrzenny: The Exile Waiting Vondy McIntyre206. Analizując wskazaną w
tytule eseju powieść fantastycznonaukową, Jameson dochodzi do interesującej konkluzji,
jakoby współczesne science fiction było w szczególności „sprawą planety, klimatu, pogody
oraz systemu krajobrazów – krótko mówiąc: mapy”207, aby następnie wezwać do analizy
konstytutywnych związków przestrzeni i fantastyki: „Trzeba zbadać tezę, że odróżnialność
science fiction jako gatunku ma mniej wspólnego z czasem (historią, przeszłością, przyszłością)
niż z przestrzenią”208. Jameson twierdzi, że klasyczna fantastyka naukowa opiera się także na
dialektyce wewnętrza i zewnętrza oraz napięciu pomiędzy otwarciem i zamknięciem, będąc
przy tym świadomy, że reakcje czytelnika na pewne cechy przestrzeni zawsze są
uwarunkowane kulturowo. Jameson dostrzega pewną słabość fabularną fantastyki naukowej,
sugeruje jednak, że to właśnie relacje przestrzenne rekompensują przewidywalność fabuły i
dostarczającą czytelnikowi satysfakcji z odbioru dzieła, zaś pisarzom umożliwiają
Kartografia (lub w nawiązaniu do Jamesona mapowanie) umożliwia naniesienie literackich przestrzeni na siatkę
faktycznych miejsc z empirycznej rzeczywistości autora oraz czytelników, ale jest także użytecznym narzędziem
w niełatwych próbach zdefiniowania fantastyki i jej najważniejszych współcześnie odmian gatunkowych, czyli
fantastyki naukowej, horroru i fantasy.
206
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zastosowanie różnorodnych figur, środków wyrazu i chwytów. Jednocześnie, badacz zwraca
uwagę, że różnica w specyfice relacji przestrzennych rozgranicza fantastykę naukową od
utworów przynależnych do innych pokrewnych gatunków fantastycznych 209, które nazywa
„tekstami otwartego horyzontu”.
Wykazywałam już, że tworzenie egzomimetycznego świata, a zatem kluczowe dla
wielu utworów fantastycznych światotwórstwo, oznacza zazwyczaj konieczność dokonania
precyzyjnego opisu świata przedstawionego, a jedną z najistotniejszych kwestii w procesie
konstruowania alternatywnej rzeczywistości stanowi określenie warunków przestrzennych.
Topografia i geografia świata przedstawionego w utworze implikuje bowiem fabułę,
konstrukcję postaci i zarysowane w dziele stosunki społeczne. Nie powinien zatem dziwić fakt,
że proces kreowania Śródziemia rozpoczął się od wykonania przez Tolkiena mapy tej
fantastycznej krainy, do której następnie autor dopasował fabułę210.
W gatunkach i podgatunkach egzomimetycznych opartych na swobodnej imaginacji
(czyli przede wszystkim w fantasy i jej podgatunkach) elementy magiczne i czysto fantastyczne
mogą mieć wpływ na ostateczne ukształtowanie przestrzeni i powiązane z nią rozwiązania
fabularne. Natomiast w fantastyce naukowej, jeśli rozumiemy ten gatunek zgodnie z definicją
Suvina, a więc jako związany nie tylko z wyobcowaniem, ale także poznaniem, zmiana
warunków geograficznych pociąga za sobą nieuniknione modyfikacje stosunków społecznych,
praw ekonomii, psychologii postaci. W fantasy konstrukcja przestrzeni może być bardziej
arbitralna, jednak w tym gatunku geograficzny aspekt świata przedstawionego ma zazwyczaj
duży wpływ na fabułę utworów. Za przykład niech posłuży Ursula K. Le Guin i jej dwa
najsłynniejsze cykle powieściowe: klasyfikowany jako fantasy cykl o Ziemiomorzu (ang.
Earthsea)211 i fantastycznonaukowy cykl o Ekumenie212. Już w samych tych nazwach
uwidacznia się zainteresowanie autorki geografią – w obu cyklach pisarka stworzyła światy
uwarunkowane w dużej mierze przez topografię, klimat czy zasoby naturalne.

W polskim tłumaczeniu tego eseju, które odznacza się pewną niestarannością, pojawia się termin fantasy,
jestem jednak przekonana, że Jameson rozumie go podobnie jak Jackson czy Hume, zatem szerzej niż przyjęłam
w niniejszej pracy.
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Sposób przedstawiania przestrzeni w utworach fantastycznonaukowych podlegał
zmianom w czasie wraz z rozwojem gatunku. Zainteresowanie przestrzenią autorów klasycznej
science fiction z czasów złotego wieku przejawiało się przede wszystkim w kreowaniu
wyobrażonych przestrzeni, zazwyczaj nowych planet lub osadzaniu akcji we wnętrzach statków
kosmicznych. We współczesnej fantastyce naukowej częściej pojawiają się przestrzenie
abstrakcyjne, jak ma to miejsce chociażby w cyberpunku, eksplorującym przestrzeń wirtualną
czy też cyberprzestrzeń. Autorzy tego gatunku, uważanego przez licznych badaczy za
najbardziej emblematyczny dla późnej nowoczesności 213, dokonują nie tylko dekonstrukcji
tych tradycyjnych opozycji i hierarchii przestrzennych, które opisywał w swoim eseju Michel
Foucault, ale także tradycyjnie pojmowanej geografii i jej narzędzi, nieprzystawalnych do
świata wirtualnego. Posługując się słowami powieści All Tomorrow’s Parties znanego
cyberpunkowego pisarza Wiliama Gibsona: „He had been taught, of course, that history, along
with geography, was dead”214. Binarne postrzeganie przestrzeni i tradycyjna geografia w dobie
wirtualnej rzeczywistości, usieciowienia oraz symulakrów przestaje mieć zastosowanie –
twórcy science fiction zaś podejmują próby opisu tych społecznych i technologicznych
przemian.
Przestrzeń jest dla autorów fantastyki naukowej także niewyczerpanym źródłem
metaforyki, jednym z podstawowych czynników wywołujących efekt udziwnienia. Jak piszą
we wstępie redaktorzy książki Lost in Space: Geographies of Science Fiction w całości
poświęconej związkom geografii humanistycznej, geopoetyki i fantastyki naukowej: „In many
ways SF’s estrangement can be considered through spatial metaphors: it constructs spatial
realms (new worlds, inner and outer spaces), concerns itself with borders and transgressions
(alien invaders and invasive cyborgization). SF is therefore open to analyses that identify and
trace out these geographies”215. Autorzy tomu sugerują, że istotnym rozróżnieniem jest podział
na science fiction spekulacyjną i ekstrapolacyjną. Ekstrapolacyjna fantastyka naukowa
odpowiadałaby w ich rozumieniu temu, co Margaret Atwood nazwała fikcją spekulatywną – w
nurcie tym budulcem jest bowiem rzeczywistość empiryczna oraz idea doprowadzenia
współczesnych teorii rozwoju/postępu do radykalnych konsekwencji (w uproszczeniu dystopie
można

uznać
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literaturoznawczych badań nad przestrzenią jest to o tyle istotne, że autorzy utworów
osadzonych w nurcie ekstrapolacyjnym rzadko wykorzystują możliwości alternatywnej
topografii, chętniej natomiast rysując możliwy rozwój wydarzeń posługują się zabiegiem
ekstrapolacji (np. ukazując pewne zagrożenia związane z geografią rzeczywistości empirycznej
w rodzaju katastrofy klimatycznej). Spekulacyjna fantastyka naukowa jest zaś, w rozumieniu
Jamesa Kneale’a i Roba Kitchina, nurtem, wewnątrz którego autorzy bardziej śmiało
wyobrażają sobie alternatywne, odległe i w znacznym stopniu różniące się od empirycznych
przestrzenie, a zatem kreują także miejsca znacząco odmienne od tych znanych czytelnikowi z
jego rzeczywistości.
Rozważania na temat znaczenia relacji przestrzennych w science fiction warto uzupełnić
wykorzystując jako egzemplifikację polską powieść należącą do światowej klasyki
fantastycznonaukowej, mianowicie Solaris Stanisława Lema. Świat przedstawiony tego dzieła
zbudowany jest na szeregu opozycji przestrzennych: bliskie – dalekie, naturalne – sztuczne,
swojskie – obce, zamknięte – otwarte, materialne – duchowe, fizyczne – metafizyczne,
pomiędzy którymi istnieje nieustanne napięcie 216. Lem nie wykorzystuje jednak tych
kontrastów jedynie do stworzenia alternatywnej rzeczywistości, ale dzięki niej problematyzuje
różnorodne kwestie filozoficzne, moralne i społeczne. Sam autor uważał bowiem, że dla
fantastyki gatunkowej kluczowe nie jest stworzenie świata możliwie jak najbardziej
alternatywnego i egzomimetycznego (jak już wspominałam, nie cenił eskapizmu literackiego)
– przeciwnie, upatrywał wartości utworów w ich potencjale prezentowania problemów naszej
empirii w sposób bardziej przekonujący niż w narracjach realistycznych. Tę koncepcję
zaprezentował między innymi ustami swojego protagonisty w Solaris, przy okazji
demonstrując, jak bardzo nasze postrzeganie geografii uzależnione jest od analogii do tego, co
znane:
Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Jedne planety
mają być pustynne jak Sahara, inne lodowate jak biegun albo tropikalne jak dżungla brazylijska. (…)
Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami.
Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy”217.
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W kontekście moich rozważań jest to myśl o doniosłym znaczeniu, podkreśla bowiem
po raz kolejny, że „każde, nawet ostentacyjnie nierealistyczne przedstawienie tego, co
przestrzenne, musi z konieczności wychodzić od intersubiektywnie sprawdzalnych, zarówno
naukowych, jak i potocznych, wzorców odbioru i rozumienia przestrzeni”218. A zatem
egzomimetyczne przestrzenie w utworach, w których alternatywny świat nie zostaje
skonfrontowany z empirią także mogą być rozpatrywane w kontekście geografii wyobrażonej
jako reprezentacje osądów, aspiracji czy przekonań ich twórców oraz jako obraz sieci relacji
władzy nie tylko w alternatywnym, ale także empirycznym świecie.
Jednym z najbardziej przestrzennych gatunków fantastycznych jest utopia, której nazwa
zawiera już w sobie słowo topos, miejsce. Fabuła jest w utopii tylko pretekstem do
zaprezentowania opisu idealnego, bądź w wariancie negatywnym przerażającego, miejsca wraz
z jego historią, kulturą, porządkiem społecznym oraz geografią. Co więcej, opisu tego dokonuje
zazwyczaj podróżnik, który w towarzystwie tubylca krok po kroku poznaje świat. Wiele
współczesnych utworów fantasy oraz science fiction, których dominantą jest wykreowany świat
przedstawiony utworu, również nie opiera się na statycznej fabule, ale wprowadza motyw
podróży, dzięki której zaprezentowane zostają istotne dla maksymalizacji immersyjności dzieła
cechy: wewnętrzna spójność, oryginalność, rozmach, głębia. Ta kreacyjność, umiejscowiona u
zbiegu ontologii i epistemologii sprawia, że określenie dowolnego parametru, przede
wszystkim przestrzennego, niesie ze sobą konsekwencje fabularne. „To nie fabuła generuje
świat, lecz świat ustanawia macierz możliwych fabuł”219, twierdzi wprawiony w
światotwórstwie pisarz Jacek Dukaj. Niewątpliwie, podróż w utopii jest jednak związana z
wieloma kontradykcjami wynikającymi z samej natury tego gatunku. Andreas PhilippopoulosMihalopoulos następująco pisze o utopijnej kartografii: „What I need is a map, but not just any
map. What I need does not exist, because such a map would have to change fractally and follow
the permutations of its user. It would have to reverberate the process of a continuous and neverconclusive mapping, or the creation of the Baudrillardian hyperreal…”220. Mapa
performatywna w utopii „staje się” na bieżąco przed oczami przybywającego do niej obcego,
ale i czytelnika, gdyż obydwaj wpisują w nią przyniesione ze sobą konteksty i przekonania.
Samo postrzeganie utopii (eutopii i dystopii) jako negatywnego bądź pozytywnego
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uporządkowania stosunków społecznych jest zawsze uzależnione od perspektywy, zarówno
przedstawiającego, jak i postrzegającego – utopia jednych jest dystopią innych.
Powyższe rozważania kierują uwagę ku fokalizacji jako kolejnemu zagadnieniu
związanemu z przestrzenią i gatunkami fantastycznymi. Westphal na potrzeby swoich badań w
dziedzinie geokrytyki rozróżniał trzy podstawowe punkty widzenia i postrzegania przestrzeni:
endogeniczny, egzogeniczny i allogeniczny221. Podział ten z powodzeniem możemy odnieść do
utworów fantastycznych – perspektywa endogeniczna charakteryzuje bowiem przede
wszystkim teksty umieszczone w spójnym uniwersum, w których nie następuje zderzenie
odmiennych światów, a protagonista przyjmuje za oczywistą rzeczywistość, w obrębie której
funkcjonuje (perspektywa autochtona). Perspektywa egzogeniczna odnosiłaby się do
fantastyki, w której następuje zderzenie różnych porządków, przejście z jednego świata do
drugiego, w której występuje zaburzenie ustalonego ładu, zaś zadaniem protagonisty jest
poznanie egzotycznej dla niego przestrzeni (perspektywa odkrywcy, podróżnika). Z kolei
perspektywa allotopiczna obejmuje wszelkie stany pośrednie, wędrówki między światami,
powroty do porzuconych przed laty królestw i inne analogiczne opowieści. Klasyfikacja
Westphala umożliwia analizę prowadzonej w utworze narracji i konstrukcji fantastycznej
przestrzeni, bez konieczności nieustannego konfrontowania go z empirią czytelnika, lecz
wewnątrz reguł stworzonego świata przedstawionego.
W utworach fantasy i horrorze sposób konstruowania przestrzeni odgrywa równie
doniosłą rolę jak w przypadku omówionej powyżej fantastyki naukowej. Jedną z
najciekawszych analiz geopoetyki fantasy stworzył szwedzki badacz Stefan Ekman w książce
Here Be Dragons: Exploring Fantasy Maps and Settings. Autor przyjmując perspektywę
„sfokalizowaną topograficznie” [topofocal perspective] analizuje różnorodne aspekty
przestrzeni w fantasy: zarówno mapy alternatywnych światów jako rodzaj częstego w tym
gatunku paratekstu, jak i binarną opozycję natury i kultury oraz sposób jej tematyzowania w
konkretnych realizacjach literackich. W ostatnim rozdziale swojej książki Ekman omawia
analogiczny do opisanego przez Jamesona w eseju Science fiction jako gatunek przestrzenny
zabieg, mianowicie przekształcenie metaforycznych znaczeń w dosłowne – wyrażalne przy
pomocy

fantastycznych

elementów

świata

przedstawionego,

przede

wszystkim

zmodyfikowanych stosunków przestrzennych. Ekman ukazuje tę strategię na przykładzie
częstego w fantasy motywu, jakim jest oddanie stanu moralnego władcy poprzez opis kondycji
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terytorium, którym rządzi. Pozwala to między innymi dostrzec, jak literatura fantasy niweluje
różnice pomiędzy jednostką i otaczającym ją światem, ukazując jedność człowieka i natury222.
Opisując w fantasy granice pomiędzy różnymi terytoriami, których przekroczenie może
wiązać się z zupełną zmianą reguł rządzących rzeczywistością, badacz zauważa: “Many fantasy
plots are constructed around the crossing of such dividing lines; but a particular characteristic
of boundaries is that they connect geography with history, and they are components that help
construct a world that extends in time as well as in space” 223. Fantasy pozwala na ponowne
przemyślenie kategorii związanych z przestrzenią, dzięki takiemu przedstawieniu sposobu ich
istnienia, który byłby niemożliwy w świecie empirycznym – rozdzielenie przestrzeni podług
fantastycznych reguł pozwala nam przemyśleć nasze własne granice i podziały. Jednocześnie
jednak, jak udowadnia Myles Balfe przy pomocy metodologii postkolonialnej, autorzy fantasy
mogą przenosić w kontrfaktyczny świat swoje uprzedzenia, stereotypy czy fałszywe
wyobrażenia na temat inności224. Oparte zarówno na kanonicznych, jak i współczesnych
utworach fantasy analizy kategorii związanych z przestrzenią wskazują, że dla zaistnienia tego
gatunku problematyka spacjalna ma kluczowe znaczenie.
Analogicznie, także w horrorze przestrzeń jest jednym z najistotniejszych elementów
świata przedstawionego. Ze specyfiki gatunku wynika pojawiające się w reprezentujących go
utworach wyobcowanie oswojonej przestrzeni – znane dotąd miejsca (miasto, region, dom)
ukazane są w fantastyce grozy jako niepokojące obszary działalności tajemniczych, zwykle
przerażających, sił. Im bezpieczniejszymi jawiły się te miejsca, tym większy lęk budzi ich nagłe
przeobrażenie. Anita Has-Tokarz, pisząc o współczesnym horrorze, zauważa: „Za sprawą
twórców dekady lat siedemdziesiątych i okresu następnego horror przetransportowany został
do familiarnego mikroświata. Groza nie jest już generowana w scenerii spowitych mgłą
zamków, ale wewnątrz rzeczywistości na pozór spokojnej, która kryje w sobie obłędne i
perwersyjne tajemnice”225. Zauważmy, że ewolucje w rozwoju fantastyki grozy są tu
postrzegane w kontekście imaginarium przestrzennego. Badaczka w innym miejscu zauważa
także, że przestrzeń w horrorze jest nie tyle dekoracją, co elementem znaczącym, to obszar
niebezpieczny, zagrażający bohaterowi, a literatura grozy posługuje się stałym repertuarem
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miejsc, mających za zadanie wywołać atmosferę strachu. W dawniejszych utworach sceneria
ta zapożyczana była zazwyczaj z gotyckiej i wiktoriańskiej powieści grozy, podczas gdy
współcześnie locus horridus obejmują także zwykłe z pozoru blokowiska zindustrializowanych
dzielnic czy też domy na obrzeżach peryferyjnych miast226.
W swoich pracach na temat fantastyki grozy także Ksenia Olkusz wiele uwagi poświęca
przestrzeni w horrorach, wskazując na jej konstytutywną cechę – dwudzielność. Przeciwstawne
światy czy też przestrzenie (w najprostszym podziale: empiryczna i fantastyczna) zostają w
horrorze skonfrontowane, a czytelnik doświadcza kontaktu z tym, co inne, nieznane, ale także
niebezpieczne i przerażające227. Warto zauważyć, że również podczas wyodrębniania horroru
jako gatunku używana jest zwykle terminologia przestrzenna – mówi się przede wszystkim o
przenikaniu się światów i wyrwie w materii rzeczywistości.
Gatunkiem pozornie związanym przede wszystkim z czasem, a nie przestrzenią, jest
historia alternatywna. A jednak, jak twierdzi Barney Warf jest ona w sposób nieunikniony
powiązana z geografią alternatywną, która poprzez podanie w wątpliwość oczywistych na
pozór relacji i ustawień przestrzennych pozwala na zdekonstruowanie utrwalonych przekonań
o świecie228. Spacer borgesowskim „ogrodem o rozwijających się ścieżkach” – paralelnymi
drogami, jakimi mogła pójść nasza cywilizacja, pozwala dostrzec, że to, co odruchowo
uznajemy za oczywiste czy nieuchronne, np. hegemonię zachodniej kultury albo określony
układ krajobrazu ekonomicznego, jest tylko jedną z wielu możliwych wersji dziejów.
Tymczasem „alternative geographies expose the contingent, politically pregnant construction
of space that lay hidden under the patina of commodity fetishism, the 'geohistory of
otherness'”229. Warf argumentuje, że nie tylko przyszłość, ale i przeszłość można sobie
rozmaicie wyobrażać, także w kontekście geografii – teleologia wyznacza hegemoniczną
perspektywę, która faworyzuje w naszych przemyśleniach faktyczne wydarzenia, dezawuując
znaczenie możliwych, ale niezrealizowanych scenariuszy, choć z punktu widzenia
epistemologii poznanie tego, jakie coś jest ma równie doniosłą rangę jak poznanie tego, jakie
coś nie jest.

A. Has-Tokarz „Horror architektoniczny”: o fizycznym i semantycznym statusie przestrzeni w literaturze i
filmie grozy, w: Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę
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U podstaw narratologicznej taksonomii utworów fantastycznych dokonanej we
wspomnianej pracy Rhetorics of Fantasy Farah Mendlesohn także znajdują się kwestie
związane z przestrzenią i sposobami jej postrzegania przez bohaterów i czytelnika. Badaczkę
interesuje sposób, w jaki w konkretnych utworach literackich przekazywane są znaczenia i na
tej podstawie wyróżnia cztery podstawowe rodzaje fantastyki: portal-quest fantasy, immersive
fantasy, intrusion fantasy i liminal fantasy230. Pierwsze pojęcie łączy dwa typy, które zdaniem
Mendlesohn zwykle występują wspólnie: fantastykę portalową i quest fantasy. W pierwszej z
przywołanych odmian następuje zderzenie dwóch różnych światów, pomiędzy którymi bohater
przemieszcza się przy pomocy portalu. Istotą fabuły jest zwykle podróż (czyli tytułowy quest),
podczas której protagonista razem z czytelnikiem poznaje nowy świat, analogicznie jak miało
to miejsce w utopii. Mendlesohn argumentuje, że nawet jeśli w utworze nie występuje motyw
przejścia przez portal, a bohater jedynie wyrusza w świat, aby zaznać przygód (quest oznacza
zarówno podróż, jak i przygodę czy zadanie do wykonania), na poziomie retorycznym quest
fantasy funkcjonuje zbieżnie do fantastyki portalowej, pozwalając czytelnikowi zapoznawać
się z alternatywnym światem wspólnie z bohaterem.
Jeśli jednak ująć ten problem z perspektywy studiów nad obcością Bernharda
Waldenfelsa231, tak jak proponuje to Krzysztof Maj232, należy wziąć pod uwagę diametralnie
różny stosunek protagonisty do świata, w którym rozgrywa się główna część akcji utworu. W
quest fantasy, bohater, nawet jeśli podczas podróży (questu) wkracza na obszary dotąd przez
niego nieznane i doświadcza niezwykłych przygód, odbiera świat, wewnątrz którego działa
jako swoją własną, empiryczną rzeczywistość, to znaczy świat przedstawiony jest dla niego
prymarny poznawczo – funkcjonuje w świecie przedstawionym, który nie wzbudza w nim
ontologicznych wątpliwości. W wariancie portalowym bohater dostaje się do fantastycznego
świata poprzez portal, a więc wszystko czego doświadcza jest dla niego zjawiskiem wtórnym
wobec empirii, jaką znał wcześniej. W jego świadomości nieustannie istnieje alternatywa dla
świata, w którym obecnie działa. W oczywisty sposób takie zróżnicowanie perspektywy
protagonisty przekłada się także na odbiór prezentowanych przestrzeni przez czytelnika.
Ponadto, jeśli jeden ze światów połączonych portalem jest zbudowany na podobieństwo świata
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empirycznego odbiorcy utworu, opisane procesy zostają zintensyfikowane – rzeczywistość
zbieżna z naszą wiedzą o empirii jest prymarna i uprzywilejowana ontologicznie nie tylko dla
bohatera, ale przede wszystkim dla czytelnika.
W dziełach fantastyki immersyjnej czytelnik zostaje „zanurzony” w świat alternatywny,
skonstruowany na podobieństwo przedstawienia rzeczywistości empirycznej w powieści
realistycznej. Brak tu odniesień do empirii, czytelnik nie otrzymuje dodatkowych wyjaśnień,
sam dokonywać musi rekonstrukcji elementów świata przedstawionego i kreślić jego mapę.
Jest to świat obcy, który wyobcowuje czytelnika, wywołując konieczność modyfikacji
dotychczasowych lub nawet stworzenia odmiennych niż dotąd kategorii myślenia o
rzeczywistości, przede wszystkim ponownego rozważenia problemu inności. Rozważania
Mendlesohn o fantastyce immersyjnej w dużej mierze pokrywają się z definicją allotopii
Umberta Eco:
A l l o t o p i a . Zakłada, że nasz świat jest rzeczywiście odmienny od tego, jakim jest, czyli zachodzą
w nim zjawiska, które zazwyczaj nie mają miejsca (zwierzęta mówią, istnieją czarnoksiężnicy i wróżki);
allotopia tworzy więc świat alternatywny i sprawia, iż jest on bardziej realny od świata realnego do tego
wręcz stopnia, że jednym z zamierzeń narratora jest chęć przekonania czytelnika o tym, że świat
fantastyczny jest jedynym prawdziwie realnym. Więcej jeszcze: typowe dla allotopii jest to, że
wyobraziwszy sobie świat alternatywny, przestaje nas interesować jego relacja ze światem
rzeczywistym, z wyjątkiem oczywiście znaczeń alegorycznych 233.

Eco wymienia więc tropy charakterystyczne dla różnych opisywanych przeze mnie
wcześniej gatunków – jego definicja odnosi się zarówno do elementów typowych dla fantasy,
jak i baśni, bajki, utopii czy social fiction234. Allotopia – „inne miejsce” – sytuuje się w poprzek
tradycyjnego pojmowania gatunków fantastycznych, zamiast klasycznych podziałów,
przedstawia światy „autonomiczne w swojej wiarygodności”235. W miejsce konfrontacji
paralelnego uniwersum z elementami wobec niego zewnętrznymi, Eco proponuje, by skupić
się na wewnętrznych powiązaniach utworu. W rozumieniu Maja, allotopia jako gatunek
charakteryzuje się brakiem referencyjności (poza ewentualną analogią, jak czytamy w definicji
Eco), co jednak stanowi o jej transgresyjności, gdyż pozwala na „kształtowanie
nieuprzywilejowanych kategorii poznawczych”, podczas gdy fantastyka zestawiająca ze sobą
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różne porządki, w tym zwykle empiryczny świat czytelnika, w mniejszym stopniu zachęca do
przyjmowania odmiennej niż własna perspektywy236.
W opisie kolejnego typu fantastyki Mendlesohn także posługuje się topiką spacjalną: to
liminal fantasy, czyli fantastyka graniczna. Utwory przynależące do tego nurtu sytuują się w
strefie pogranicznej, pomiędzy światem fantastycznym i empirycznym, a częstym motywem w
tych dziełach jest wielokrotnie przemieszczanie się pomiędzy odmiennymi sferami. Brak w
nich także jednoznacznego wyjaśnienia wydarzeń – choć fantastyka przenika do ich świata,
bohaterowie nie zawsze reagują na nią zdziwieniem. Czytelnik zaś z reguły doświadcza
opisanego przez Todorova wahania, nie jest pewien proweniencji zdarzeń:
In the liminal fantasy we are given to understand, through cues to the familiar, that this is our world.
When the fantastic appears, it should be intrusive, disruptive of expectation; instead, while the events
themselves might be noteworthy and/or disruptive, their magical origins barely raise an eyebrow. We
are disoriented. The enclosed nature of the immersive fantasy is absent: the hints and cues are missing.
Yet, as in immersive fantasy, the protagonist demonstrates no surprise. It is the reaction to the fantastic
that shapes this category, as well as the context of the fantasy237.

Intrusion fantasy natomiast zderza ze sobą różne porządki: empiryczny i fantastyczny,
jednak przestrzeń świata przedstawionego utworu zbudowana jest na podobieństwo znanej nam
rzeczywistości. Wkradający się czynnik fantastyczny wywołuje zaś chaos, zaburzenie
dotychczasowego porządku – konfuzję, a często także strach, które odczuwa wraz z
protagonistami odbiorca. Ten model odwołuje się zatem częściowo do definicji fantastyczności
Todorova i jego naśladowców oraz do opisywanej wcześniej charakterystyki horroru.
Koncepcja allotopii i fantastyki immersyjnej wykazuje zbieżność z różnymi odmianami
fantastyki naukowej, zaś opis quest fantasy z cechami typowymi dla gatunku fantasy. Podział
Mendlesohn uwidacznia, w jak dużym stopniu definicje fantastyki i jej poszczególnych
gatunków zbudowane są w oparciu o kwestie przestrzeni, a także związanych z nią metafor –
paralelnych, alternatywnych miejsc, przejść między światami, wyrw czy też szczelin w materii
rzeczywistości.
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II.

Fantastyka gatunkowa w Chorwacji i w Serbii – historia

1. Stan badań
Aby wychwycić istotne podobieństwa i różnice przemian, jakim podlegała fantastyka
gatunkowa w Chorwacji i Serbii w latach dziewięćdziesiątych, konieczne jest zaprezentowanie
historii tego gatunku. Zanim do niej przejdę, przedstawię aktualny stan badań nad fantastyką,
przede wszystkim gatunkową, w obu tych krajach, a w drugiej części podrozdziału także w
Polsce.
Tak w Serbii, jak i w Chorwacji najlepiej opisanym gatunkiem fantastycznym, zarówno
w perspektywie genologicznej, jak i historycznoliterackiej jest fantastyka naukowa (chorwacki:
znanstvena fantastika, serbski: naučna fantastika). Przyczyna jej dominacji nad innymi
gatunkami fantastycznymi ma swoje źródła, które w tym miejscu zaprezentuję w postaci
badawczych hipotez. Literatura science fiction w XX wieku, także wśród badaczy światowych
budziła większe zainteresowanie niż pozostałe gatunki (vide: definiowanie fantastyki naukowej
traktowane jako rodzaj intelektualnej gry w środowisku literaturoznawców), zaś jej
powinowactwo z utopią pozwala na odnajdywanie elementów fantastycznonaukowych nawet
w dziełach tworzonych przed epoką oświecenia. Koniunktura wydawnicza w socjalistycznej
Jugosławii także sprzyjała science fiction – co uwidaczniało się w powstawaniu czasopism,
almanachów i antologii poświęconych wyłącznie fantastyce naukowej. Trudno natomiast
zakładać, że na powodzenie tego gatunku, który, jak już wspominałam, jest szczególnie
interesujący dla badaczy odwołujących się do krytyki marksistowskiej, miał wpływ ustrój
polityczny panujący w Jugosławii po wojnie. Choć dwóch pierwszych jugosłowiańskich
badaczy fantastyki naukowej, Darko Suvin i Radojica Tautović, w swoich pracach chętnie
posługiwali się refleksją literaturoznawczą inspirowaną marksizmem, popularności science
fiction należałoby raczej upatrywać w oddziaływaniu światowych trendów..
Utwory przynależące do fantastyki naukowej w zasadzie aż do przełomu XX i XXI
wieku wiodły na świecie zdecydowany prymat ilościowy nad dziełami spod znaku fantasy i
horroru, jednak pod koniec stulecia sytuacja ta zaczęła się zmieniać 238. Na podstawie

W tym miejscu bardzo przydatne będą konkretne dane na temat ilości dzieł ukazujących się na obszarze
anglosaskim. Według czasopisma „Locus” liczba nowowydanych powieści sicence fiction na początku lat
osiemdziesiątych wynosiła około 180 rocznie, podczas gdy fantasy 130. Na początku lat dziewięćdziesiątych
fantastyka naukowa osiągnęła liczbę 300 utworów rocznie, następnie ta liczba nieznacznie opadła i utrzymuje się
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obserwacji serbskiego i chorwackiego rynku wydawniczego związanego z fantastyką
gatunkową, pokusiłabym się o niepopartą danymi liczbowymi tezę, że podobne zjawiska
zachodziły także w Serbii. Do lat dziewięćdziesiątych wśród tamtejszych pisarzy
najpopularniejsza była fantastyka naukowa, pod koniec wieku widoczna jest ekspansja horroru,
zaś po 2000 roku zaczęły licznie pojawiać się utwory fantasy i spokrewnione podgatunki (choć
także historie alternatywne). Natomiast w Chorwacji fantastyka naukowa w swoich różnych
wariantach do dzisiaj zajmuje dominującą pozycję, zaś fantasy i horror nigdy nie zyskały
równie dużej popularności wśród tamtejszych twórców. Oczywiście, jest to problem złożony,
między innymi ze względu na dzisiejsze nieostre granice gatunków.
Niewątpliwie, inspiracji do badań nad fantastyką naukową w Chorwacji i w Serbii
dostarczył jeden z najsłynniejszych na świecie teoretyków tego gatunku, wspominany
wielokrotnie w niniejszej pracy Darko Suvin. Urodził się on w Zagrzebiu, gdzie się kształcił.
Wyjechał z Jugosławii dopiero w 1967 roku, w wieku 37 lat, aby kontynuować swoje badania
za granicą. Pierwsza jego praca naukowa poświęcona science fiction: Od Lukijana do Lunjika:
povijesni pregled i antologija naučnofantastičke literature 239, w której zawarł wiele tez później
dopracowanych i przedstawionych w jego najsłynniejszych dziełach, ukazała się w 1965 roku
w Zagrzebiu. Późniejsze kluczowe rozprawy badacza, przede wszystkim wspominane
Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, wydawane
były początkowo w innych językach240, a sam Suvin zatrudniony był aż do emerytury na

zazwyczaj na poziomie około 250 utworów. Liczba dzieł fantasy natomiast nieustannie się zwiększa i w kończącej
się dekadzie przekroczyła liczbę 600 utworów rocznie. Horror największą popularność zdobył w latach
dziewięćdziesiątych, natomiast w 2012 roku ukazało się 209 powieści spod znaku fantastyki grozy. Za: M.
Milovanović, Srpska naučna fantastika, Everest Media, Beograd 2016, s. 24. Podobne wyliczenia, wskazujące na
przewagę fantastyki naukowej nad fantasy i horrorem do lat dziewięćdziesiątych i późniejszą zmianę tego stanu
przywołuje także Brian Stableford. Zob. B. Stableford, The Final chapter of the sociology of science fiction,
„Foundation”, 2000, nr 79, s. 41-58. Z kolei w numerze czasopisma „Locus” z lutego 2020 roku pojawiły się dane
za rok 2019. Ilość wydanych powieści fantastyki gatunkowej w roku 2020 prezentuje się następująco: 390
powieści przynależących do gatunku fantastyki naukowej, 652 powieści fantasy i 163 powieści fantastyki grozy.
Widać zatem wzrost ilości tytułów science fiction w stosunku do lat poprzednich i spadek ilości wydawanych
horrorów. Oczywiście, jesteśmy zmuszeni w tej sytuacji polegać na rozróżnieniach gatunkowych dokonywanych
przez autorów tych wyliczeń. Zob. L. Groen Trombi, 2019: The Year in Review, „Locus”, 2020, nr 2 (83), s. 3234.
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D. Suvin, Od Lukijana do Lunjika: povijesni pregled i antologija naučnofantastičke literature, Epoha, Zagreb
1965.
240
Od 1953 do 1978 roku ukazało się trzynaście artykułów tego autora napisanych oryginalnie w języku
chorwackim. Pierwotnie książka Metamorphoses of Science Fiction została wydana w języku francuskim w
Montrealu w 1977 roku. Popularność teorii Suvina zapoczątkował w 1979 roku angielski przekład pracy. W tym
samym roku została ona przetłumaczona na język niemiecki, w 1984 i 1987 roku ukazały się przekłady
hiszpańskie, następnie tłumaczenia na język włoski i japoński, wreszcie w 2010 roku pojawiło się wydanie
chorwackie. Ostatnim, jak dotąd, tłumaczeniem jest przekład na język chiński z 2011 roku.
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Uniwersytecie McGill w Montrealu. Po serbsku i chorwacku jego prace książkowe ukazały się
ze znacznym opóźnieniem – chorwackie wydanie wspomnianego sztandarowego dzieła Suvina
(pod chorwackim tytułem Metamorfoze znanstvene fantastike) pojawiło się dopiero w 2010
roku, rok wcześniej w Belgradzie wydany został natomiast wybór esejów badacza pt. Naučna
fantastika, spoznaja, sloboda241. W 2012 roku w Zagrzebiu opublikowano z kolei zbiór esejów
Suvina poświęconych fantasy w przekładzie Aleksandra Žiljaka pod tytułem Preživjeti Potop:
fantasy, po-robljenje i granična spoznaja242. Wypracowana przez Suvina teoria i jego
interpretacje gatunku science fiction są zatem interesującym punktem odniesienia dla
współczesnych badaczy fantastyki gatunkowej w Chorwacji i w Serbii, o czym świadczy także
fakt, że w ostatnich latach przekłady jego esejów regularnie ukazują się w chorwackim
czasopiśmie „Ubiq”, poświęconym fantastyce literackiej243. Jednak obecność artykułów Suvina
na łamach jugosłowiańskiej prasy już od połowy lat pięćdziesiątych 244 nie mogła pozostać w
Jugosławii bez wpływu na zainteresowanie tym nurtem. Wspomniana praca z 1965 roku, Od
Lukijana do Lunjika, zasadniczo wyznacza początek akademickiej refleksji nad fantastyką
naukową w SFRJ.
Opisując początki refleksji teoretycznoliterackiej nad fantastyką gatunkową w
socjalistycznej Jugosławii, warto przywołać także nazwisko serbskiego krytyka i teoretyka
Radojicy Tautovicia, którego prace bywają dziś niesłusznie pomijane245, choć pisał o tym
gatunku już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego tom z 1973 roku Hefest u svemiru.
Ogledi o naučnoj fantastici246, będący zbiorem esejów publikowanych wcześniej na łamach
czasopism poświęcony jest przede wszystkim związkom nauki, sztuki i science fiction. W eseju

D. Suvin, Naučna fantastika, spoznaja, sloboda, red. D. Ajdačić, SlovoSlavia, Beograd 2009.
Idem, Preživjeti...
243
Według moich wyliczeń w 25 wydanych dotąd (od 2007 do 2020 roku) numerów „Ubiqa“, wydrukowanych
zostało 14 tekstów Suvina poświęconych fantastyce gatunkowej. Zob. np. najnowsze przekłady: D. Suvin, O
komunizmu, naučnoj fantastici i utopiji: blagoevgradske teze, tłum. B. Aćamović, „Ubiq“ 2019, nr 24, s. 195-214;
D. Suvin, Orwell i 1984. danas: genij i suženi pogled, tłum. A. Žiljak, „Ubiq“ 2020, nr 25, s. 161-187. Warto
jednak zaznaczyć, że Suvin od połowy lat pięćdziesiątych był regularnie obecny na łamach jugosłowiańskiej, a
później chorwackiej i serbskiej prasy, choć część jego tekstów nie była poświęcona problemom fantastyki
gatunkowej. Szczegółową bibliografię tekstów Suvina związanych z kulturą, literaturą czy też polityką Jugosławii
i krajów powstałych po jej rozpadzie znaleźć można na stronie: https://darkosuvin.weebly.com/bibliogr-ds-o-sfrjugoslaviji-i-jugosferi.html [09.03.2020].
244
Wyliczenie podaję za: Z. Živković, Izučavanje naučne fantastike u Jugoslaviji, „Andromeda”, 1977, nr 2, s.
387.
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Pisze o tym m.in. Miroljub Todorović w artykule Zaboravljeni Radojica Tautović dostępnym online:
http://www.art-anima.com/c16-eseji/radojica-tautovic-dete-brzo-postaje-div [09.03.2020], wskazując, że
nazwisko Tautovicia nie pojawia się ani w Istoriji srpske naučno-fantastične književnosti Aleksandra Nedeljkovića
ani w Enciklopediji naučne fantastike Zorana Živkovicia. Zob. A. Nedeljković, Istorija srpske naučno-fantastične
književnosti, wydanie własne, Beograd 1985; Z. Živković, Enciklopedija naučne fantastike, Prosveta, Beograd
1990.
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Dete brzo postaje div (pierwotnie opublikowanym w 1960 roku w czasopiśmie „Susreti”)
Tautović następująco wyjaśniał źródła powstania i funkcję współczesnej mu fantastyki
naukowej:
Očevidno: samo se još od umetnosti može očekivati da anticipira odgovor na pitanja one kosmičke
Sfinge, sa kojom nas je suočila nauka i njena tehnička primena. (…) Dakle: nauka postavlja pitanja;
umetnost – i samo ona – pokušava da anticipira odgovor na njih. U nebeskoj sferi novootkrivene,
konkretne kosmičke problematike ili, bolje reći, enigmatike, nauka je prisiljena na direktnu kolaboraciju
sa umetnošću: upravo bezgranična vasiona postaje sada njihov teskobni zajednički stan, gde ih teskoba
primorava, uprkos sustanarskom trvenju i njihovom uzajamnom zemaljskom otuđenju, da se sažive i
spare. Iz tog i takvog braka nauka i umetnost rađa se moderna science-fiction [podkreślenie – R. T.]247.

Tautović był przede wszystkim krytykiem literackim, dlatego nie zajmował się
definiowaniem fantastyki naukowej, lecz koncentrował się na socjologicznych aspektach i
funkcjach tego gatunku. Zwracał uwagę na aktualność utworów fantastycznonaukowych, ich
roli upatrując nie tylko w udzielaniu odpowiedzi na pytania, które stawia przed nami
współczesna nauka, ale i na zawartą w tych dziełach antycypację możliwych apokaliptycznych
konsekwencji rozwoju ludzkości. Serbski teoretyk przypisywał zatem fantastyce naukowej
możliwości predykacyjne oraz edukacyjne i emancypacyjne. Uważał, że science fiction „budi
svoje čitaoce koji spavaju na vulkanu, pritajenom ali ne mrtvom“248.
W 1976 roku ukazał się specjalny numer popularyzującego naukę czasopisma
„Galaksija” – poświęcony fantastyce naukowej almanach „Andromeda” pod redakcją Gavrila
Vučkovicia249. Na ponad czterystu stronach zamieszczono zarówno opowiadania, nowele, jak
i wiersze fantastycznonaukowe, przede wszystkim tłumaczone z języka angielskiego i
rosyjskiego oraz francuskiego, czeskiego, a nawet polskiego (opowiadanie Stanisława Lema
Prawda), ale także utwory twórców chorwackich i serbskich. Publikacja miała jednak również
obszerny dział naukowy, w pierwszym numerze zamieszczonych zostało osiem esejów – cztery
tłumaczone z języków obcych, cztery autorstwa autorów jugosłowiańskich. Były one
poświęcone kolejno: problematyce czasu w fantastyce naukowej 250, antropomorfizmowi i
247

Idem, Dete brzo postaje div, w: Hefest u svemiru, online: http://www.art-anima.com/c16-eseji/radojicatautovic-dete-brzo-postaje-div [11.03.2020].
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R. Tautović, Pesma poslednjih mrtvaca ili naučna fantastika danas, „Sovremenost”, 1967, nr 6, dostępny na
stronie: http://www.art-anima.com/c16-eseji/radojica-tautovic-pesma-poslednjih-mrtvaca-ili-naucna-fantastikadanas [11.03.2020].
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„Andromeda. Almanah naučne fantastike“, 1976, nr 1.
250
Ž. Koščević, Problem vremena u naučnoj fantastici, „Andromeda”, 1976, nr 1, s. 384-388.
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motywowi pierwszego kontaktu w dziełach Arthura C. Clarke’a251, utopii i antyutopii w
literaturze252 oraz fantastyce naukowej w mediach wizualnych253.
We wstępie redaktor prowadzący numeru, Gavrilo Vučković, wyjaśniał powody, dla
których obok dzieł literackich w almanachu znalazły się także prace naukowe. Ponieważ – jego
zdaniem – przyczyną niepowodzeń dotychczasowych edycji fantastyki naukowej w Jugosławii
było niedostatecznie przygotowanie odbiorców tego gatunku, udostępnienie czytelniczej
publiczności narzędzi w postaci tekstów krytycznych i teoretycznych miało jej zapewnić
edukację niezbędną do zmierzenia się z wybitnymi dziełami science fiction254. Dla badań
historycznoliterackich nad chorwacką i serbską fantastyką naukową istotny jest także ostatni
dział almanachu – spis bibliograficzny najważniejszych dzieł science fiction, zarówno tych
tłumaczonych na ówczesny język serbsko-chorwacki, jak i utworów rodzimych, które ukazały
się w Jugosławii przed 1976 rokiem. Pod uwagę wzięto samodzielne wydania książkowe oraz
opowiadania ukazujące się w czasopismach i magazynach. Lista liczyła 160 tytułów, a
redaktorzy przyznawali, że nie jest to wciąż ostateczny spis i planują jego konsekwentne
uzupełnianie255.
Kolejny numer almanachu ukazał się w następnym roku. Według autorów wstępu,
redaktorów czasopisma Gavrila Vučkovicia i Zorana Živkovicia, pierwszy numer okazał się
dużym sukcesem, osiągając wysoką sprzedaż i pozytywne oceny krytyków256. W numerze
drugim część krytyczno- i teoretycznoliteracka zawierała kolejnych 8 prac, których autorzy tym
razem skupili się przede wszystkim na historii gatunku i prześledzili rozwój fantastyki
naukowej w perspektywie chronologicznej. Szczególnie interesujące wydają się artykuły
poświęcone początkom science fiction w Chorwacji i Serbii – Božidar Zečević skupił się na
pierwszej serbskiej powieści fantastycznonaukowej, Jedna ugašena zvezda Lazara
Komarčicia257, natomiast Zvonimir Furtinger przedstawił przedwojenną scenę chorwackiego
science fiction258. Zoran Živković opisywał z kolei historię badań literaturoznawczych nad
fantastyką naukową w Jugosławii, udowadniając, że mają one prawie dwudziestoletnią tradycję
– szczególną uwagę poświęcił, co zrozumiałe, Darkovi Suvinovi i jego badaniom nad
Z. Živković, Antropomorfizam i motiv prvog kontakta u delima Artura Klarka, „Andromeda”, 1976, nr 1, s.
378-384.
252
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fantastyką naukową, ale przypominał także mniej znanych badaczy. Jak zauważał Živković,
Ivan Focht, Žika Bogdanović, Ranko Munitić i Želimir Košćević, choć nie posiadają
znaczącego dorobku w dziedzinie teorii science fiction, zajmowali się jednak różnorodnymi jej
aspektami, od genologicznych po tematyczne i socjologiczne259. W drugim numerze
„Andromedy” pojawiło się także uzupełnienie bibliografii z numeru pierwszego – dzięki
pomocy

czytelników

poprzedni

spis

uzupełniono

o

kolejnych

139

dzieł

fantastycznonaukowych opublikowanych w Jugosławii260.
Czwartym i ostatnim tekstem nieliterackim drugiego numeru „Andromedy”
stworzonym przez jugosłowiańskiego autora jest artykuł Chorwata Želimira Koščevicia pod
tytułem Od titravog svemira steže se dijafragma, w którym autor kontynuował rozpoczęty w
poprzednim numerze namysł nad czasem w fantastyce naukowej, tym razem skupiając się na
historiach alternatywnych. W tym nieroszczącym sobie pretensji do naukowości eseju Koščević
zaprezentował kilka interesujących uwag na temat fantastycznonaukowych przestrzeni –
Chorwat

dostrzegł

przede

wszystkim

antropocentryczność

wszelkich

przedstawień

przestrzennych, nawet tych prezentujących odległe światy: „Koliko god naučna fantastika
okretala nebo na glavu, čovjeka fotonskim spravama slala na udaljene zvijezde, u svemu tome
zrcalit će se lik primata, jedinstvenog primjerka od 193 vrste majmuna, koji je sebi – obzirom
na moć rasuđivanja – prilijepio etiketu roda ››homo‹‹ i vrste ››sapiens‹‹“261. Koščević już
wówczas zauważył także problem, z którym liczni krytycy i apologetycy gatunku mierzą się
również współcześnie, mianowicie kwestię używania dekoracji przestrzennych i rekwizytorium
science fiction w schematycznych utworach przygodowych, czego efektem jest, jak pisze autor,
sprowadzenie skomplikowanej problematyki do melodramatu i banalnego starcia dobra ze
złem262.
Trzeci numer almanachu wydany w 1978 roku okazał się ostatnim, choć redaktorzy
zapowiadali, że od tego momentu wydawany będzie co miesiąc263. Ze względu na
wydrukowanie aż dwóch powieści fantastycznonaukowych, zmniejszone zostały pozostałe
działy, dlatego w trzecim numerze ukazały się tylko cztery teksty krytycznoliterackie, w tym
dwa autorów jugosłowiańskich – Božidar Zvečević analizował powieść Milutina Milankovicia
Kroz vasionu i vekove z 1928 roku264, natomiast Želimir Koščević tym razem przyglądał się
Z. Živković, Izučavanje..., s. 385-401.
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potencjałowi poznawczemu fantastyki naukowej, podkreślając przy tym, że gatunek ten jest
szczególnie uprawniony do stawiania pytań o aksjologiczną wartość określonych rozwiązań
naukowych i technologicznych265. Po raz kolejny ukazało się uzupełnienie jugosłowiańskiej
bibliografii utworów fantastycznonaukowych z poprzednich numerów, tym razem wzbogacone
o znaczną ilość utworów wydanych w języku słoweńskim266.
Pod koniec lat siedemdziesiątych powiększa się grono badaczy zajmujących się
fantastyką naukową. Dołącza do niego m.in. anglista Aleksandar Nedeljković, który
amerykańskiemu science fiction poświęcił swoją pracę magisterską (nieopublikowaną),
natomiast w pracy doktorskiej skoncentrował się na anglo-amerykańskich historiach
alternatywnych267. Na początku lat osiemdziesiątych wydał zaś własnym sumptem kilka
broszur poświęconych historii literatury fantastycznonaukowej w Chorwacji i Serbii (Naših 110
godina i Svet naučne fantastike z 1983 roku, Istorija hrvatske naučno-fantastične književnosti
z 1989 roku). Ponadto, Nedeljković jest aktywny jako tłumacz fantastyki naukowej i
wykładowca, do dzisiaj tworzy artykuły i książki poświęcone zarówno serbskiej, jak i
światowej fantastyce naukowej 268.
Koniec lat siedemdziesiątych to przede wszystkim okres, w którym swoją działalność
naukową rozpoczyna Zoran Živković, wspomniany jako współredaktor almanachu
„Andromeda“. Wśród jego licznych prac poświęconych fantastyce naukowej, kilka zasługuje
na bardziej szczegółowe omówienie. W antologii Savremenici budućnosti z 1983 roku badacz
skoncentrował się na wyjątkowym momencie w rozwoju światowego science fiction,
mianowicie latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy, jak się przyjmuje, gatunek ten przyjął
swoją najbardziej klasyczną, ale jednocześnie dojrzała formę269. W swoim wyborze serbski
badacz zaprezentował dziesięciu najważniejszych, jego zdaniem, twórców fantastyki naukowej
tego okresu – przedstawił po jednym opowiadaniu każdego twórcy, opatrując każdy utwór
esejem swojego autorstwa, w którym opisywał cechy charakterystyczne twórczości danego
pisarza. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Živković przygotował także kilka
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antologii opowiadań fantastycznonaukowych270 oraz monografię poświęconą ośmiu dekadom
filmu fantastycznonaukowego271.
Z dużym prawdopodobieństwem można jednak założyć, że to właśnie książka
Savremenici budućnosti stała się fundamentem najważniejszego i najbardziej ambitnego dzieła
naukowego Živkovicia, mianowicie dwutomowej Enciklopediji naučne fantastike z 1990
roku272. Živković samodzielnie wykonał pracę, której z reguły poświęcają się całe zespoły
badaczy – przez niemal dwie dekady gromadził informacje, które pozwoliły mu na
sporządzenie tej obszernej i wyczerpującej encyklopedii gatunku. Bogato ilustrowane wydanie
obejmuje zarówno najważniejsze pojęcia, autorów i redaktorów fantastyki naukowej, ale
również ilustratorów, serie filmowe, komiksy oraz realizacje muzyczne i teatralne. Pod hasłem
„Jugoslavija” zaprezentowana została historia gatunku na terenach wspólnego wówczas
państwa (oddzielnie potraktowano obszar języka serbsko-chorwackiego, słoweńskiego i
macedońskiego), którą dopełniała lista dzieł fantastycznonaukowych oryginalnie stworzonych
w każdym z tych języków, także takich, które posiadają choćby motywy zaczerpnięte z
fantastyki naukowej273. Informacje o historii jugosłowiańskiego science fiction zostały także
wzbogacone o hasła poświęcone tamtejszym fandomom, fanzinom (amatorskim czasopismom)
i komiksom.
W 1976 roku ukazał się zredagowany przez Zorana Živkovicia wybór zagranicznych
tekstów teoretycznych poświęconych fantastyce naukowej, który obejmował prace Stanisława
Lema, Roberta Philmusa, Juilija Kagarlickiego, Marka Hilegasa, Jeana Gattégno, Norberta
Lingfelda i Mihaela Pelke’a oraz George’a Zebrowski274. Teksty te dotyczyły szerokiego
spektrum tematów: między innymi powinowactwa fantastyki naukowej z mitem, związków tej
literatury z problemami społecznymi lub też możliwej przyszłości gatunku. Zgodnie z duchem
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w których, jak widać, co rusz powstawały kolejne
katalogi jugosłowiańskiej fantastyki naukowej, do tomu dołączono także bibliografię
przygotowaną przez Zorana Živkovicia. Pojedyncze tłumaczenia obcojęzycznych tekstów
teoretycznych lub prace rodzimych badaczy dotyczące fantastyki naukowej, horroru czy utopii
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ukazywały się od lat pięćdziesiątych w różnych czasopismach o kulturze lub literaturze, takich
jak „Gradina” (Nisz), „Pitanja” (Zagrzeb), „Književna kritika” (Belgrad), „Republika”
(Zagrzeb) czy „Književna smotra” (Zagrzeb).
Istotnym wydarzeniem, choć w większym stopniu dotyczącym głównonurtowej niż
gatunkowej fantastyki, była konferencja naukowa w 1987 roku oraz będąca jej pokłosiem
publikacja naukowa, tom zbiorowy Srpska fantastika. Natprirodno i nestvarno u srpskoj
književnosti pod redakcją Predraga Palavestry 275. Kilka prac poświęcono fantastyce gatunkowej
– Darko Suvin wyłożył swoje kluczowe przemyślenia w artykule Teze o poetici naučne
fantastike, Sava Damjanov przeanalizował twórczość Dragutina Ilicia, natomiast Milan
Radulović pochylił się nad dwiema dystopiami: Sneg i led Eriha Koša oraz Bajka Dobrice
Čosicia, które, choć przynależą do literatury głównonurtowej, mogą być postrzegane także
poprzez pryzmat negatywnej utopii rozumianej jako współczesny gatunek literacki.
Przeważająca część artykułów wspomnianego tomu poświęcona była jednak związkom
serbskiej fantastyki z folklorem, mitem i kulturą ludową. W artykule Bajka i mit – koreni
naučne fantastike Ljudmila Stojanova w interesujący sposób wskazuje na podobieństwa
pomiędzy, jak pisze, „najstarszymi gatunkami fantastycznymi”, czyli mitem i bajką a XXwieczną fantastyką naukową. Istotą tych podobieństw jest, zdaniem badaczki, fakt
reprezentowania przez te gatunki analogicznych zbiorowych archetypów i pokonywanie
psychologicznych barier związanych z czasem i przestrzenią 276. Jednak reprezentowane przez
Stojanovą podejście, pozwalające uznać za fantastyczne nawet niektóre utwory średniowieczne
jest zupełnie nieadekwatne do założeń przyjętych w niniejszej pracy. Jak bowiem
wykazywałam w części teoretycznej, uważam, że nowoczesna fantastyka nastaje wraz z
oświeceniem, jako wyraz sprzeciwu wobec hegemonii racjonalności oraz nobilitacji tego, co
mieszczańska kultura stłumiła i zepchnęła na margines. W antologii z 2004 roku zatytułowanej
Postmoderna srpska fantastika Sava Damjanov wskazuje na dwie relewantne teorie dotyczące
początków fantastyki, nie tylko w Serbii, ale na świecie – zgodnie z pierwszą z tych koncepcji,
przyjętą przeze mnie i stanowiącą punkt wyjścia dla rozważań zaprezentowanych w niniejszej
rozprawie, historia fantastyki rozpoczyna się w XVIII wieku, wraz z oświeceniem, „kada
započinje dominacija realističke slike svijeta“ 277. Chociaż Damjanov przychyla się do drugiego
stanowiska, zgodnie z którym narodziny fantastyki zbiegają się w czasie z początkami
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literatury, to jednak badacz zdaje sobie sprawę z tego, że tak rozumiana fantastyka w podlegała
licznym historycznym przemianom i dzieli jej historię na kilka zróżnicowanych etapów. Nie
sposób zaprzeczyć, że imaginarium serbskiej, w mniejszym zaś stopniu także chorwackiej
fantastyki, czerpie obficie z twórczości ludowej oraz folkloru. Jednak w moim przekonaniu,
takie podejście do tego obszernego i skomplikowanego zagadnienia może rodzić wątpliwości.
Stanowi ono bowiem niezbyt użyteczną operacyjnie fuzję opisywanych przez Briana
Stableforda elementów: the fantastic (motywu fantastycznego istniejącego od zarania w
literaturze i kulturze) oraz fantasy (świadomego użycia strategii i zabiegów będących w kontrze
do literackiego realizmu), o czym pisałam obszernie w poprzednim rozdziale.
Drugim problemem, jaki rodzą próby opisu historii chorwackiej i serbskiej fantastyki
jest kwestia podziału na fantastykę gatunkową (žanrovska) oraz głównonurtową, czyli
rozróżnienie pomiędzy opisywanymi wcześniej fantasy mode oraz fantasy formula. Z jednej
strony, świadomość ich współistnienia na scenie literackiej nie jest bez znaczenia, interesujący
nas bowiem pisarze gatunkowi czerpią także pewne inspiracje z fantastyki powstającej w
centrum pola literackiego. Jednakże rozwój obydwu nurtów jest odmienny, inne są także układy
odniesień

w

poszczególnych

dziełach.

Przykładowo,

choć

autorzy

literatury

postmodernistycznej chętnie sięgają po prozę gatunkową, szczególnie science fiction278,
przetwarzają jednak poszczególne gatunki w duchu typowych dla postmodernizmu zabiegów.
Sylwia Nowak-Bajcar w książce Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec
wyzwań epoki określa twórczość Milorada Pavicia i Danila Kiša mianem „fantastyki
borgesowskiej”, aby podkreślić odmienność tej prozy, charakteryzującej się pewnymi
chwytami nawiązującymi do fantastyki, ale jednocześnie opartej na programowej
antyrealności, czyli zatarciu granic między fikcyjnością a fantastycznością279. Typowe dla
fantastyki borgesowskiej elementy to, według badaczki, między innymi surrealizm, magia i
oniryczność, intertekstualność oraz posługiwanie się dokumentem280. Opisując z kolei
generację młodych serbskich prozaików (reprezentowaną przez takich twórców jak David
Albahari, Radoslav Petković, Goran Petrović czy Stanislav Basara), Sylwia Nowak-Bajcar
pisze:
Młodzi prozaicy zrywali wszelkie więzy referencjalności, nie tworzyli literatury będącej komentarzem
realnego świata, ale literaturę, która komentuje samą siebie i swoje własne możliwości. Tworzyli oni
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światy paralelne – takim paralelnym światem miał być też utwór literacki: odrealniony, ahistoryczny,
niezaangażowany. Pod względem zastosowanej techniki niektóre z tych utworów rzeczywiście zbliżały
się do wskazanej przez Jerkova metody dedukcyjnej [rezygnacji z doświadczenia jako podstawowego
źródła narracji na rzecz wiedzy ogólnej – A. W. na podstawie przetłumaczonego przez S. Nowak-Bajcar
cytatu z artykułu Aleksandra Jerkova281], bardziej jednak w wydaniu Borgesa (czyli uwolnionym od
historycznego i społecznego kontekstu oraz ufantastycznionym) niż Kiša282.

Opisana zatem przez badaczkę twórczość serbskich prozaików zarówno starszego, jak i
młodszego pokolenia, choć pozornie posiada cechy wspólne z fantastyką gatunkową („światy
paralelne“, „antyrealność“), oparta jest jednak na zupełnie odmiennej strategii konstruowania
znaczeń w utworze. W fantastyce gatunkowej świat paralelny powstaje w tekście, nie jest nim
zaś sam tekst, w utworach pojawia się rzeczywistość allorealna, ale nie – antyrealna, a
intertekstualność ma zupełnie inny charakter i przejawia się nie w poruszaniu się po
borgesowskiej bibliotece, ale w nawiązywaniu do kanonicznych motywów i dzieł dla
poszczególnych gatunków. Precyzyjne wskazanie tych różnic wiązałoby się z koniecznością
przeprowadzenia odrębnych badań (i napisania kolejnej rozprawy), bowiem od czasu zwrotu
postmodernistycznego uległy one znaczącemu zatarciu, a fantastyka gatunkowa przejęła wiele
cech dotąd kojarzonych z literaturą postmodernistyczną283. Jednak nawet biorąc pod uwagę
przemieszanie różnych nurtów i gatunków w duchu slipstreamu, fantastyka gatunkowa
powstaje i cyrkuluje w określonym polu twórców i odbiorców, zazwyczaj wiernych temu
nurtowi literatury (vide: uprzednie uwagi na temat „getta fantastycznego”) – choć czasem
zdarza się, że twórca głównonurtowy sięga po gatunek fantastyczny (Borislav Pekić w
apokaliptycznej dystopii Besnilo) lub twórca fantastyki gatunkowej awansuje do głównego
nurtu (polski pisarz Szczepan Twardoch debiutował fantasy historycznym), swobodne
przemieszczanie się między tymi dwoma nurtami jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim, nie
tylko w Chorwacji i Serbii.
Damjanov w przywoływanej już antologii serbskiej fantastyki postmodernistycznej
prezentuje następujących pisarzy: Milorada Pavicia (określonego jako „rodonačelnik“),
następnie Borislava Pekicia, Danila Kiša, Filipa Davida, Jovicę Aćina, Milorada Vukovicia,
Davida Albahari, Velimira Ćurgusa Kazimira, Milenka Pajicia, Ljiljanu Jokić Kaspar,
Svetislava Basarę, Vasę Pavkovicia, Radoslava Petkovicia, Ljubicę Arsić, Predraga
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Markovicia, Mihajlo Panticia, Mikiego Šeparda, Miletę Prodanovicia, Nemanję Mitrovicia,
Vladimira Pištalo, Gorana Petrovicia, Sretena Ugričicia i Dinję Vuksanović. Pomijając
wątpliwości, które wzbudza sposób definiowania przez Damjanova pojęcia „fantastyka
postmodernistyczna“ i jego metod klasyfikacji284, wymienieni przez serbskiego badacza
autorzy, których twórczość zawiera elementy niemimetyczne i powstawała w interesującym
mnie okresie, nie będzie brana pod uwagę jako nieprzynależąca do fantastyki gatunkowej.
Podobnie, choć twórczość literacka Zorana Živkovicia bywa błędnie łączona z fantastyką
naukową (być może na skutek prostej analogii z jego zainteresowaniami naukowymi), a czasem
także fantasy, w rzeczywistości, co autor wielokrotnie podkreślał także w wywiadach, nie
przynależy do fantastyki gatunkowej, nawiązując raczej do dzieł takich autorów jak Italo
Calvino, Michaił Bułhakow, Franz Kafka, ale także Stanisław Lem285.
Powracając jednak do problemu badań nad fantastyką gatunkową w Serbii i Chorwacji,
w 1985 roku ukazała się będąca pokłosiem konferencji naukowej w Priboju publikacja Lazar
Komarčić u svom vremenu i prostoru286, w której badacze pochylili się nad różnorodnymi
aspektami twórczości autora pierwszej serbskiej powieści science fiction. Autorem książki o
początkach fantastyki naukowej w Serbii na podstawie dzieł Dragutina Ilicia, Lazara
Komarčicia i Milutina Milankovicia jest także Bojan Jović287. Ponadto, w 1989 roku wydana
została książka Dragana Klaicia poświęcona analizie utopii pozytywnych i negatywnych we
współczesnym dramacie288.
W latach dziewięćdziesiątych na świecie, ale i w Serbii, następuje wzrost
zainteresowania horrorem – na tym polu niezwykle aktywny jest Goran Skrobonja, zarówno
jako pisarz, tłumacz, wydawca, ale też autor artykułów popularnonaukowych poświęconych
horrorowi oraz przewodnika po tym gatunku289. Już po 2000 roku fantastyką grozy z naukowej,
284
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ale także krytycznoliterackiej i filmoznawczej perspektywy zajął się Dejan Ognjanović, autor
m.in. książek o horrorze w filmie: U brdima, horori: srpski film strave (2007)290 i Studija
strave: eseji o horor žanru (2008)291. Ognjanović jako pierwszy w Serbii, a prawdopodobnie
także w regionie, obronił doktorat w zakresie poetyki horroru i jest obecnie uważany za jednego
z czołowych znawców tego gatunku na obszarze byłej Jugosławii. Z perspektywy
literaturoznawczej najistotniejsza jest jego książka Poetika horora (2014)292. Fantastyką grozy
zajmowały się także między innymi Ana Radin w pracy poświęconej motywowi wampira w
micie i literaturze293, Saša Radojević pisał o postaci Frankensteina w filmie294, natomiast Marija
Šarović analizowała metamorfozy motywu wampira w kulturze295.
Przewodnik poświęcony fantastyce naukowej przygotował także w 1999 roku Miodrag
Milovanović296,

autor

późniejszej

krótkiej,

ale

interesującej

z

perspektywy

historycznoliterackiej pozycji Srpska naučna fantastika, w której dokonał on oglądu historii
tego gatunku, od jego początków aż po rok 2016297. Milovanović skupia się na literaturze, ale
wspomina także o filmie, komiksie czy audycjach radiowych, daje ponadto krótki przegląd
światowych teorii gatunku i historii science fiction. Zanim jego historia serbskiej fantastyki
naukowej ukazała się w formie książkowej, Milovanović opublikował także obszerny artykuł
na ten temat wraz z bibliografią w czasopiśmie „Ubiq”298.
Dejan Ajdačić, filolog, tłumacz, ale także folklorysta i etnolingwista również poświęcił
dużą część swojej pracy naukowej kwestiom fantastyki, nie tylko serbskiej, ale
ogólnosłowiańskiej. Redagował publikacje zbiorowe: Slovenska naučna fantastika (wspólnie z
Bojanem Joviciem)299, Antiutopije u slovenskim književnostima300 i Telo u slovenskoj
futurofantastici301. Jest autorem książki Futuroslavija, studije o slovenskoj naučnoj fantastici
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(2009)302. Zorica Đergović-Joksimović zajmuje się z kolei utopiami i dystopiami w literaturze
serbskiej – w artykule z 2000 roku Serbia between Utopia and Dystopia przyjrzała się tradycji
literatury utopijnej w Serbii303, a tematykę znacząco rozszerzyła w książce z 2009 roku pod
tytułem Utopija. Alternativna istorija304. Sava Damjanov w publikacji poświęconej fantastyce
Vrtovi nestvarnog, która stanowi rozszerzone wydanie jego wcześniejszej książki Koreni
moderne srpske fantastike, analizuje elementy fantastyczne w utworach serbskich pisarzy
preromantycznych (Milovana Vidakovicia, Atanasija Stojkovicia czy Jevstatija Mihajlovicia),
ale w inspirujący sposób przygląda się także historii recepcji fantastyki w literaturze serbskiej.
Boban Knežević, aktywny jako pisarz i wydawca, uruchomił w 1985 roku w Belgradzie
wydawnictwo Znak Sagite, w którym publikowane są pozycje związane z fantastyką
gatunkową. W ramach realizowanych przez nie inicjatyw od 1993 roku zaczęło ukazywać się
czasopismo o tej samej nazwie, w którym pojawiały się teksty teoretyczne, zarówno w
tłumaczeniu, jak i stworzone przez serbskich autorów oraz recenzje najnowszych dzieł
literatury światowej i serbskiej. Ostatni numer periodyku ukazał się w 2015 roku. Od 2014 roku
w Serbii wychodzi czasopismo poświęcone fantastyce literackiej „Književna fantastika“, w
którym publikowane są teksty literackie, teoretyczne oraz recenzje. Dotychczas zostali na jego
łamach szczegółowo zaprezentowani między innymi następujący autorzy: Ursula Le Guin,
Philip K. Dick czy Edgar Allan Poe. Jedną z najmłodszych serbskich badaczek zajmujących się
fantastyką gatunkową jest Marjana Jelisavčić 305 z Uniwersytetu w Nowym Sadzie,
uhonorowana w 2017 roku nagrodą Matice srpske za pracę magisterską poświęconą elementom
horroru w dziełach serbskich preromantyków. Obecnie kontynuuje ona swoje badania nad
horrorem w ramach studiów doktoranckich.
W 2019 roku w Uniwersyteckiej Bibliotece im. Svetozara Markovicia w Belgradzie
odbył się przygotowany przez Dejana Ajdačicia cykl wykładów i dyskusji z pisarzami,
poświęcony współczesnej fantastyce słowiańskiej. Podczas jednego ze spotkań odbyła się
promocja najnowszej antologii tekstów teoretycznych poświęconych serbskiej fantastyce,
przede wszystkim gatunkowej – zbioru tekstów pod tytułem O srpskoj književnoj fantastici306.
Znalazło się w nim kilka tekstów Bojana Jovicia o serbskiej fantastyce naukowej na przełomie
D. Ajdačić, Futuroslavija: studije o slovenskoj naučnoj fantastici, Društvo Ljubitelja Fantastike Lazar
Komarčić, Beograd 2008.
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306
O srpskoj književnoj fantastici, red. D. Ajdačić, Alma, Beograd 2019.
302

90

XIX i XX wieku, a także sposobach prezentacji apokalipsy w serbskim science fiction. Zorica
Đergović-Joksimović poświęciła swoje prace serbskim utopiom oraz motywowi wilkołaka,
Tijana Tropin pisała z kolei o historii alternatywnej w powieści Gorana Skrobonji, motywach
słowiańskich w fantastyce dla dzieci, a także transpozycjach bajki w tamtejszej literaturze.
Dejan Ajdačić zinterpretował i opisał utwór Atanasija Stojkovicia, ale także dzieje badań nad
serbską fantastyką, zaś Miloš Jocić swój tekst poświęcił poetyce steampunku w powieści Ilije
Bakicia. Warto jednak zauważyć, że wiele tekstów zamieszczonych w zbiorze ukazało się już
wcześniej w czasopismach oraz tomach zbiorowych.
Choć Ilija Bakić w recenzji książki Bojana Jovicia Rađanje žanra pisze: „Doktor
književnih nauka, Bojan Jović, poduhvatio se pionirskog traganja za počecima naučno
fantastične književnosti u Srba, otkrivši da ovaj žanr, koji i danas ‘uživa’ prezir i
ignorisanje od etablirane, akademske nauke... [podkreślenie – A. W.]“307, gdy weźmiemy
pod uwagę samodzielne wydania książkowe już po dziewięćdziesiątym roku, widać wyraźnie,
że prace poświęcone fantastyce gatunkowej tworzyli przede wszystkim serbscy naukowcy.
Wynika to być może także z faktu, że chorwacka (a do pewnego stopnia w ogóle
jugosłowiańska) scena fantastycznonaukowa zorganizowana była wokół czasopisma „Sirius“,
które ukazywało się w Chorwacji od 1976 do 1989 roku. O czasopiśmie będę pisać obszerniej
w części poświęconej historii fantastyki gatunkowej, w tym miejscu jest to jednak o tyle istotne,
że oprócz tekstów literackich, w „Siriusie“ ukazywały się także teksty krytyczne i
historycznoliterackie, rzadziej także teoretyczne. Przykładowo, Goran Pavelić już w pierwszym
numerze czasopisma opublikował esej Kratka povijest naučne fantastike308, natomiast w
drugim – tekst Novi svjetovi, nove granice309. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zadaniem,
jakie stawiali sobie redaktorzy pisma było przede wszystkim edukowanie jugosłowiańskiej
publiczności i popularyzowanie osiągnięć fantastyki naukowej, a autorom ukazujących się w
nim artykułów nie przyświecały cele naukowe. Podobnie było w kolejnych, tym razem już
chorwackich, a nie jugosłowiańskich, czasopismach dedykowanych fantastyce naukowej –
„Futura” i „Sirius B”.
W 1970 roku ukazała się w Chorwacji antologia Guja u njedrima: panorama novije
hrvatske fantastične proze, która poprzedzona była sześcioma tekstami teoretycznymi
dotyczącymi fantastyki, w niewielkim jednak stopniu odnoszącymi się do fantastyki

I. Bakić, Duboki koreni srpske naučne fantastike, „Emitor“, 2007, nr 458, s. 49-51.
G. Pavelić, Kratka povijest naučne fantastike, „Sirius”, 1976, nr 1, s. 140-148.
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gatunkowej310. W swojej książce pt. Hrvatski fantastičari. Jedna književna generacija o
działającej w latach siedemdziesiątych generacji tzw. hrvatskih fantastičara lub borgesovaca
Jurica Pavičić podejmuje przede wszystkim kwestię cech charakterystycznych twórczości tego
pokolenia, choć autor krótko analizuje także powinowactwo utworów fantastičara z
poszczególnymi gatunkami fantastycznymi311. Choć Pavičić wylicza szereg powodów, dla
których to literackie pokolenie powinno było do swojej twórczości zaimplementować elementy
poetyki gatunkowej, szczególnie tej o proweniencji fantastycznej (wskazuje m.in. na trendy
widoczne w literaturze światowej i literaturoznawstwie tego okresu, późniejsze losy pisarzy
zaliczanych do generacji fantastičara, wzrost wiedzy pisarzy i odbiorców na temat prozy
gatunkowej, postępujące zacieranie granic między literaturą niską i wysoką itp.), ostatecznie
badacz dochodzi do wniosku:
Štoviše, fantastičari kao da opareni izbjegavaju postupke i konvencije pojedinih fantastičnih žanrova
čak i onda kada posežu za motivima ili sižeima istih, a ni to nije baš često. Proza fantastičara ne samo
da nije žanrovska, već u mnogim svojim aspektima predstavlja oličenje suprotnosti žanrovskom: elitna
je, hermetična i implicira eruditskoga čitatelja312.

Znaczący rozwój chorwackich badań nad współczesną fikcją spekulatywną nastąpił
wraz z pojawieniem się w 2007 roku czasopisma „Ubiq” o podtytule „Književni časopis za
znanstvenu fantastiku”. Jeden z jego stałych działów, zatytułowany Kritička praksa
poświęcony jest pracom teoretyczno- i krytycznoliterackim, które często uzupełniane są
obszernymi spisami bibliograficznymi. Teksty, zarówno tłumaczone, jak i pisane przez
chorwackich badaczy, dotyczą nie tylko fantastyki naukowej, jak to miało miejsce w „Siriusie”
czy „Andromedzie”, ale także gatunków takich jak fantasy i horror oraz wszelkich pokrewnych
fenomenów literackich. Choć wśród autorów przeważają badacze z Chorwacji, czasopismo
otwarte jest dla wszystkich użytkowników niegdysiejszego języka serbsko-chorwackiego. W
serii wydawniczej Biblioteka Ubiq, obok dwóch utworów literackich, ukazały się także dwie
książki teoretyczne: Kad je svijet bio mlad Zorana Kravara313 i Preživjeti potop Darka

Guja u njedrima. Panorama novije hrvatske fantastične proze, red. I. Župan, Izdavački centar Rijeka, Rijeka
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Suvina314, obydwa poświęcone literaturze fantasy, co stanowi cenne uzupełnienie
dotychczasowych badań, gdyż o fantasy do końca XX wieku, zarówno w Chorwacji, jak i w
Serbii, pisano bardzo mało i zazwyczaj na marginesie innych rozważań.
Za jedną z najistotniejszych inicjatyw należy uznać także antologię przygotowaną przez
redaktorów naczelnych czasopisma „Ubiq”, Aleksandra Žiljaka i Tomislava Šakicia, pod
tytułem Ad astra. Antologija hrvatske znanstvenofantastične novele 1976.-2006.315. Wybór
chorwackich opowiadań fantastycznonaukowych poprzedzony został dwoma tekstami
teoretycznymi. W pierwszym z nich Tomislav Šakić rekapituluje teorię gatunku, natomiast w
drugim Aleksandar Žiljak opisuje historię science fiction w Chorwacji od jej początków do
2006 roku. Do antologii dołączony jest także spis bibliograficzny chorwackich utworów
fantastycznonaukowych ukazujących się w tym okresie. Każde opowiadanie w antologii
poprzedzone jest krótkim wstępem nakreślającym okoliczności jego powstania lub
prezentującym biogram autora. Ponadto, w 2016 roku ukazał się w Chorwacji tom zbiorowy
Komparativna povijest hrvatske književnosti. Fantastika: problem zbilje316, w którym kilka
tekstów poświęconych zostało fantastyce gatunkowej.
Do wzrostu zainteresowania dystopią jako gatunkiem literackim w chorwackim
literaturoznawstwie i krytyce literackiej przyczyniła się z kolei niespodziewana popularność
utworów dystopijnych wśród tamtejszych twórców po 2010 roku317. W 2017 roku chorwacka
italianistka Tatjana Peruško wydała książkę poświęcona problemom definiowania fantastyki w
XX wieku pod tytułem U labirintu teorija318. Wraz z nią, w wyborze i pod redakcją tej samej
autorki, ukazał się tom złożony z tłumaczeń fragmentów czternastu kluczowych prac
poświęconych fantastyce autorstwa m.in. Tzvetana Todorova, Rogera Cailloisa, Uwe Dursta
czy Andrzeja Zgorzelskiego319. Większość tekstów nigdy dotąd nie była tłumaczona na język
chorwacki, jest to także pierwsza antologia poświęcona genologii i teorii fantastyki w tym
języku – jej wartość jest nie do przecenienia dla tamtejszej historii i teorii literatury.
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Polskie badania nad chorwacką i serbską fantastyką
Oprócz omówionej już pracy Sylwii Nowak-Bajcar, inni polscy slawiści także
okazjonalnie zajmowali się fantastyką w Chorwacji i Serbii, choć bardzo rzadko gatunkową.
Julian Kornhauser w artykule Polscy „oniryści“, chorwaccy „borgesowcy“, serbscy
„charmsowcy“ – fantastyczny wariant postmodernizmu także zajął się fantastyką
głównonurtową i postmodernistyczną, ujął jednak problem w perspektywie komparatystycznej,
przyglądając się wspomnianemu przeze mnie chorwackiemu pokoleniu literackiemu, które
otrzymało nazwę „fantastyków” (fantstičara) lub „borgesowców” oraz autorom serbskiej
młodej prozy z lat osiemdziesiątych, trafnie opisanym przez badacza jako „charmsowcy” (od
kultowego dla tego pokolenia rosyjskiego poety Daniła Charmsa), porównując ich z polskimi
pisarzami tego okresu tworzącymi fantastykę w duchu postmodernistycznym. Magdalena
Dyras także poświęciła artykuł chorwackiej prozie fantastycznej z lat siedemdziesiątych,
koncentrując się na utworach Irfama Horozovicia i Dubravka Jelačicia Bužimskiego320. We
wspomnianym tomie Srpska fantastika. Natprirodno i nestvarno u srpskoj književnosti
opublikowało swoje artykuły dwoje polskich badaczy: Maria Dąbrowska-Partyka pisała o
związkach folkloru i fantastyki w literaturze serbskiej, porównując postrzeganie fantastyki w
folklorze przez Vuka Karadžicia i jej wykorzystanie w poezji Momčila Nastasijevicia,
natomiast Julian Kornhauser poświęcił swój tekst nadrealizmowi Ljubišy Jocicia i początkom
serbskiego surrealizmu.
Najwięcej uwagi polscy badacze poświęcili chorwackiej i serbskiej literaturze utopijnej,
co potwierdza jej status najbardziej „artystycznej“ odmiany fantastyki gatunkowej, po którą
chętnie

sięgają

także

twórcy

głównonurtowi.

W

trzech

tomach

zbiorowych

Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian kilka artykułów dotyczy literatury
serbskiej lub chorwackiej. Barbara Czapik-Lityńska w artykule Wielkie i małe utopie
jugosłowiańskiej awangardy pisze o twórczości chorwackiego ekspresjonisty Antuna Branka
Šimicia, serbskich nadrealistów (Marko Ristić, Oskar Davičo i Dušan Matić) oraz sumatraizmie
Miloša Crnjanskog321. Krystyna Pieniążek analizuje z kolei utopijne aspekty w koncepcji

M. Dyras, Nowa chorwacka proza fantastyczna. Poetyka „borgesowców” na przykładzie wybranych utworów
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języka poetyckiego Antuna Branka Šimicia322. W tym samym tomie pojawił się także
chorwacki artykuł, w którym Marija Katnić-Bakaršić rozważa utopijną wizję literatury w
powieści Koraljna vrata jednego z najważniejszych przedstawicieli fantastičara – Pavla
Pavličicia323. Dwóch badaczy przygląda się utopiom rozumianym jako koncept socjologicznopolityczny, nie zaś literacki: Tomasz Czapik pisze o I oraz II Jugosławii jako o realizacji XIXwiecznej utopii324, zaś Lech Miodyński o metaforycznie rozumianej utopii ortodoksji w
serbskiej kulturze – niemożności osiągniecia doskonałości ideologicznej i wierności
doktrynie325. W trzecim tomie pojawił się także artykuł Leszka Małczaka, w którym autor,
analizując rolę groteski w tekstach antyutopijnych, pisze o chorwackim dramacie Ivo Brešana
Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna326. Utopiami pozytywnymi i negatywnymi w
literaturze chorwackiej zajmuje się także Anna Boguska – badaczka poświęciła temu tematowi
kilka artykułów naukowych: ich tematem były utopia w chorwackiej prozie insularnej 327 oraz
powieści Otok snova Damira Miloša328, problematyka dobra i zła w powieściach Pronalazak
Athanatika Vladan Desnica i Koraljna vrata Pavla Pavličicia329 oraz filmowa dystopia Sedma
kronika330.
W 2016 roku ukazała się praca Ewy Stawczyk pod tytułem Z imaginarium fantastyki.
Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej. Praca poświęcona jest
fantastyce postmodernistycznej – prozie Milorada Pavicia i Gorana Petrovicia (o tych autorach
pisała wcześniej także Sylwia Nowak-Bajcar w Mapach czasu), których twórczość określa
autorka jako przynależącą do tytułowego „modelu liryczno-onirycznego”. Ewa Stawczyk
przyjmuje jednak zupełnie odmienną od założonej w tej pracy definicję fantastyki:
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Najogólniej można stwierdzić – i taką definicję przyjmuję w swojej pracy – że termin ››literatura
fantastyczna‹‹ odnosi się do tych utworów, które są oparte na motywacji fantastycznej. Zgodnie z tym
założeniem tekst, na przykład średniowieczny, opisujący latający środek transportu skonstruowany
przez człowieka, będzie utworem fantastycznym, natomiast utwór współczesny, zawierający ten sam
element, z oczywistych powodów już nie, ponieważ rzeczywistość i prawa przyrody, które się łamie,
muszą być obowiązujące w momencie powstawania i/lub odbioru tekstu literackiego 331.

A zatem autorka koncentruje się na motywacji, jak rozumiem, autora, aby w dziele
złamane zostały „rzeczywistość” i „prawa przyrody”. Konfrontowanie świata przedstawionego
utworu

z

prawami

rzeczywistości

empirycznej

zostało

już

jednak

wielokrotnie

zdyskredytowane w literaturoznawstwie, gdyż m.in. neguje autonomiczność dzieła literackiego
i każe stawiać pytania o możliwość odtworzenia „praw przyrody” w fikcji literackiej oraz jest
problematyczne ze względu na samo rozumienie niejasnej kategorii rzeczywistości.
Co więcej, autorka twierdzi, że definicję tę opiera na pracach dwóch serbskich badaczy,
Miroljuba Jokovicia i Zorana Mišicia oraz Andrzeja Zgorzelskiego. Jednak Zgorzelski w
definicji literatury fantastycznej, cytowanej także przez autorkę, wyraźnie zaznacza, że
fantastyczność wynika ze złamania praw rządzących światem przedstawionym, skąd
zdziwienie postaci i narratora jako miarodajny jej element. Zgorzelski opisuje więc jedynie
elementy wewnątrztekstowe dzieła, nie zaś uniwersalne „prawa przyrody” i motywację autora
w danym okresie historycznym. Zgorzelski nawiązuje tu także do definicji fantastyczności
Tzvetana Todorova, natomiast serbscy badacze piszą ewidentnie o tym, co Todorov rozumie
jako „cudowność”. Mišić, pisząc, że „prawdziwa fantastyka to taka, która przejmuje rolę
rzeczywistości empirycznej i przedstawia siebie jako prawdziwą“332, opisuje literaturę, którą
Zgorzelski definiuje nie jako fantastyczną, ale egzomimetyczną. Podobnie Joković wskazuje
na immersyjność fantastyki i jej allorealność, podczas gdy definicja polskiej slawistki skupia
się na konfrontowaniu empirii ze światem utworu i celowym złamaniu przez autora praw
rządzących „rzeczywistością“.
W konsekwencji takiej definicji także historia serbskiej fantastyki zaprezentowana w
książce Z imaginarium fantastyki jest dalece odmienna od tej przedstawionej w niniejszej pracy
– zaczyna się w średniowieczu, choć autorka jest świadoma, że nie jest to fantastyka w
rozumieniu współczesnym i opatruje ją mianem „pseudofantastyki“. Natomiast spośród dzieł

331

E. Stawczyk, Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 38.
332
Z. Mišić, Gde je prava fantastika, za: E. Stawczyk, op. cit., s. 32.

96

zawierających w sobie choćby elementy fantastyki gatunkowej, Stawczyk wspomina jedynie o
utworach Borislava Pekicia, choć opatruje je zastrzeżeniem o ich egzomimetyczności333.
Wyklucza zatem ze swoich rozważań fantastykę naukową, fantasy i fantastykę grozy, choć
wszystkie te gatunki spełniają warunki postawione przed fantastyką przez Zorana Mišicia.
Autorka w zakończeniu książki pisze o popularności „literackiej fantastyki“ we
współczesnej Serbii, wskazując na autorów związanych z fantastyką gatunkową334. Nie
dostrzegając jednak rozwoju fantastyki gatunkowej i jej odrębności, wyciąga nieco pochopne
wnioski na temat przyczyn popularności tej literatury, które stanowić miałyby rosnącą
laicyzacja społeczeństwa, racjonalizacja postaw życiowych i pustka duchowa połączona z
potrzebą kreacji artystycznej. Choć połączenie w jedno postmodernistycznej, głównonurtowej
fantastyki oraz fantastyki gatunkowej, wyrastających z zupełnie odmiennych tradycji i w
innych warunkach literackich, może być źródłem wielu konfuzji335, Stawczyk słusznie zauważa
kilka niezwykle popularnych obecnie w Serbii nurtów literatury fantastycznej. Jednak ich
korzeni literackich należy szukać nie w literaturze postmodernistycznej, ale przede wszystkim
w rozwoju poszczególnych gatunków fantastycznych, co postaram się pokazać w dalszej części
rozdziału.
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2. Początki fantastyki gatunkowej

Historia fantastyki gatunkowej w Serbii do 1945 roku
Określenie początków fantastyki gatunkowej w Serbii jest stosunkowo łatwym
zadaniem, co znajduje wyraz w fakcie ich wyczerpującego opisu w literaturze podmiotu. Za
pierwszy utwór jednoznacznie przynależący do tego nurtu uznawany jest dramat
fantastycznonaukowy Dragutina Ilicia (1858-1926) Posle milijion godina z 1889 roku. Jego
powstanie ma przełomowe znaczenie w historii literatury serbskiej z kilku powodów. Jak pisze
Bojan Jović: „Veome su retke prilike u kojima se u istoriji neke nacionalne književnosti može
utvrditi tačan trenutak nastanka nove, do tada u njoj nepoznate umetničke pojave, a da on
istovremeno označava i čas kada se i svetska literarna baština obogaćuje novim kvalitetom.
Opet, upravo je to slučaj sa pojavom naučne fantastike u srpskoj književnosti...“336. Dzieło Ilicia
jest genologicznym novum nie tylko w obrębie literatury serbskiej, ale również w obrębie
światowej

fantastyki

naukowej,

jednak

tak

wczesne

pojawienie

się

dramatu

fantastycznonaukowego nie zostało dostrzeżone i odnotowane przez anglosaskich historyków
literatury zajmujących się tym gatunkiem. Zdaniem Bojana Jovicia, dramat stanowi pierwsze
na Bałkanach i w Europie Środkowej dzieło, które w kluczu fantastycznonaukowym i z
wykorzystaniem opozycji swój-obcy podejmuje aktualną w czasach jego autora dyskusję na
temat wpływu nauki i techniki na rozwój społeczeństwa i ludzkiej egzystencji337.
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środkowoeuropejskiej fantastyki naukowej, Karela Čapka. Powieści Verne’a i Wellsa były
chętnie tłumaczone na język serbski już przed II wojną światową, zazwyczaj zaraz po ich
ukazaniu się w oryginale. Pierwszym przekładem dzieła science fiction na język serbski była
Podróż do wnętrza Ziemi Verne’a – książka ukazała się w 1873 roku, a więc zaledwie sześć lat

B. Jović, op. cit., s. 5.
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po formalnym zakończeniu tureckiego panowania, co, przywołując słowa Zorana Živkovicia,
„predstavlja možda najverodostojnije znamenje jednog vremena“339.
Utwór dramatyczny Ilicia nawiązuje do tradycji negatywnej utopii, ale ma zarazem
charakter postapokaliptyczny. Dzieło prezentuje negatywną wizję odległej przyszłości
człowieka – na poziomie fabuły opisuje spotkanie dwóch ostatnich ludzi na Ziemi, ojca i syna,
z rozwiniętą rasą z „Duho-sveta“, stanowiącą kolejne stadium ewolucji homo sapiens.
Katastrofa, która doprowadziła do wyginięcia dawnej ludzkości nie jest w dziele opisana,
natomiast przedstawiono w nim kontakt dwóch różnych form człowieka: starej, niemal
ostatecznie unicestwionej oraz nowej, nieśmiertelnej i zaludniającej cały wszechświat.
Porozumienie między „starymi“ i „nowymi“ ludźmi okazuje się jednak niemożliwe – różnią
ich nie tylko język czy obyczaje, ale przede wszystkim stosunek do wartości: choć ludzie-duchy
dysponują zaawansowaną technologią, obce są im jakiekolwiek emocje. Ostatecznie, konflikt i
brak zrozumienia doprowadzają do tragedii, samobójstwa ostatnich ziemskich ludzi.
W XIX wieku zaczęły ukazywać się w Serbii nowele z elementami fantastyki naukowej.
Za takie uznać należy utwór Bajka Jovana Suboticia (1817–1886), który po raz pierwszy został
wydany w 1891 roku, jak również dystopijną nowelę U XXI veku Svetolika Rankovicia (18631899) z 1895 roku. Ta ostatnia opisuje historię pewnego nauczyciela, który niespodziewanie
znajduje się w roku 2095, aby z przerażeniem odkryć, że w przyszłości kobiety i mężczyźni
zamienili się miejscami w społecznej hierarchii. Dominującą rolę w tym nowym świecie
odgrywają kobiety, nie ma tu wojen ani konfliktów, a jednak zastana rzeczywistość jest w
mniemaniu bohatera (ale i narratora) daleka od ideału. Kiedy więc nauczyciel budzi się z
powrotem w XIX wieku, a opisana historia okazuje się snem, towarzyszy mu uczucie
dojmującej ulgi.
W literaturze serbskiej już na początku XIX wieku pojawiają się także utwory
zawierające elementy utopijne340. Należy do nich między innymi dzieło Anastasija Stojkovicia
(1773-1832) Aristid i Natalija (1801) oraz utwór Milovana Vidakovicia (1780-1841) Ljubomir
u Jelisijumu (w trzech tomach: 1814, 1817, 1823). W czasopiśmie „Srpski omladinski
kalendar” w 1871 roku, jak stwierdza Zorica Đergović-Joksimović, pojawił się anonimowy
tekst zatytułowany Beograd posle 200 godina341. Wizja ta nie była zaprezentowana jako częste
Z. Živković, Enciklopedija..., s. 317.
Na temat wcześniejszej tradycji literatury utopijnej w Serbii zob. Z. Đergović-Joksimović, Serbia…, s. 1-21.
Tradycja ta jest z perspektywy badawczej przyjętej w niniejszej rozprawie mniej istotna, ponieważ reprezentują ją
utwory nie spełniające kryterium genologicznego w jego wariancie nowoczesnym, ukonstytuowanym w
oświeceniu.
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podówczas w tym nurcie marzenie senne, narrator opowiadał o Belgradzie z przyszłości,
nowoczesnym, szczęśliwym, którego władze skupione są na edukacji i rozwoju jednostek.
Pierwszą serbską powieścią fantastycznonaukową jest powieść Lazara Komarčicia
(1839-1909) Jedna ugašena zvezda (1902). Klamrą fantastycznonaukowej akcji tego utworu
jest sen bohatera, w którym pod wpływem wrażenia, jakie wywarł na nim wykład z astronomii,
opuszcza swoje materialne ciało, a duch sławnego naukowca Laplasa prowadzi go na
wędrówkę w najdalsze zakątki Wszechświata. Komarčić wprowadza do literatury serbskiej
nowe motywy i tematy, przede wszystkim międzygwiezdnej podróży oraz opowieści o losach
upadłej cywilizacji kosmicznej. Silnie zaznaczony jest w dziele aspekt dydaktyczny, związany
z poziomem ówczesnej wiedzy – bohater zapoznaje czytelnika między innymi z historią i
geografią Układu Słonecznego, który stanowić ma „samo majušni zaselak u opštoj otadžbini –
vaseljeni”342, prezentuje rysunki, dokładne dane, oraz precyzyjne informacje na jego temat.
Oprócz wiedzy z astronomii Komarčić przemyca także wątki parareligijne, pisząc o oddzielaniu
duszy od ciała czy ciałach astralnych. Jak informuje Miodrag Milovanović, Komarčić był
aktywnym wyznawcą spirytyzmu, zapoczątkował także wydawanie spirytystycznego
czasopisma „Dva sveta”, co pozwala z dużą dozą pewności określić pewne wątki jego powieści
jako inspirowane właśnie spirytyzmem oraz ezoteryzmem343.
Druga część powieści jest w większym stopniu fantastyczna niż dydaktyczna, jednak,
co ciekawe z punktu widzenia analizy przestrzeni, choć cały wszechświat opisywany jest jako
nasza ojczyzna, międzygwiezdna podróż rozpoczyna się i kończy w Belgradzie. Stolica Serbii
stanowi miejsce realistycznego planu powieści – bohater uczestniczy tam w wykładzie z
astronomii, następnie zaś zasypia, a po zakończeniu przygody budzi się we własnym łóżku.
Komarčić na początku powieści podaje twórców i dzieła, którymi się inspirował – przywołuje
m.in. francuskiego astronoma i literata Camille'a Flammariona i niemieckiego pisarza
Ferdinanda Siegmunda. W swojej powieści serbski twórca wykorzystuje jednak przede
wszystkim topos fantastycznej podróży, w trakcie której bohater zyskuje nową wiedzę o
świecie, aby wrócić do domu odmienionym. Zarówno powieść Lazarčicia, jak i wspomniany
dramat Dragutina Ilicia – niewątpliwie innowacyjne zważywszy na czas ich powstania – należy
postrzegać jako zjawiska wyjątkowe na tle ówczesnej produkcji literackiej: „pre izuzetak nego
pravilo“344.
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Przełom XIX i XX to czas zwiększonego zainteresowania osiągnięciami nauki i
techniki. Wpływ innych kultur, głównie niemieckiej i francuskiej, oraz postępująca
industrializacja powodują przenikanie do literatury serbskiej nowych prądów naukowych i
paranaukowych, co w efekcie „značajno će doprineti prihvatanju novog pojavnog oblika
fantastične književnosti, sa kojim su se domaći čitaoci u to vreme imali mogućnost susretati
pre svega u prevodnim delima, poglavito Žila Verna i Kamija Flamariona“345. Ten nowy
wariant fantastyki to przede wszystkim fantastyka naukowa, jednak w Serbii na początku XX
wieku powstają przede wszystkim dzieła z elementami futurystycznymi i utopijnymi.
Przykładowo, Stojan Novaković (1842-1915) w utworze Nakon sto godina (1911), opisując rok
2011, nawiązywał do idei jugosłowiańskiej – w utworze Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy są
zjednoczeni we wspólnym, świetnie prosperującym państwie, a Bułgarzy, Rumuni i Grecy
planują się do niego przyłączyć. Novaković, siedem lat przed rzeczywistym powstaniem
Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, prezentował utopijną wizję, w której edukacja i
kultura przyczyniają się do zjednoczenia narodów, a we wspólnym państwie rozkwitają
technologia i dobrobyt.
Po I wojnie światowej serbscy pisarze awangardowi często wykorzystywali w swoich
utworach elementy fantastyki, szczególnie tej zaczerpniętej z folkloru oraz utrzymanej w duchu
Todorova i Cailloisa, czyli, jak określają to serbscy badacze, „fantastike natprirodnog”,
spokrewnionej przede wszystkim z horrorem. Jeden z czołowych przedstawicieli serbskiej
awangardy, Stanislav Vinaver (1891-1955), opublikował kilka opowiadań z elementami
fantastycznonaukowymi: Osveta, Posledni ispit u mandarinskoj školi czy tytułowe
opowiadanie zbioru Gromobran svemira (1921), zawierajacego wcześniej wskazane dwa
teksty, które można odczytywać zarówno w kluczu alegorycznym, jak i jako komentarz realiów
życia ich twórcy. Choć w opowiadaniu Osveta walczą ze sobą duchy z całego wszechświata, a
na pomoc wzywani są mieszkańcy innych planet, przedstawia ono opowieść o niekończącej się
walce starości z młodością, nowego z już istniejącym: „Najzad se utvrdilo: Da ništa nije
strašnije no pobeda mladosti. Pobeda mladosti nikad nije definitivna. I u tome baš i jeste njen
užas i njena kob”346. Fantastyczne opowiadania Vinavera wyrażają przede wszystkim
rozczarowanie rzeczywistością po I wojnie światowej i pragnienie zmiany zastanej sytuacji347.
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W okresie międzywojennym pojawił się także krótki utwór prozatorski Rastka
Petrovicia (1898-1944) Burleska gospodina Peruna boga groma (1921), dzieło interesujące dla
badaczy fantastyki, wyraźnie odznaczające się na tle twórczości literackiej tego okresu.
Gatunkowo jest to utwór hybrydyczny, trudny do przyporządkowania – określany bywa jako
powieść fantasmagoryczna, fantastyczna lub liryczna, ale także mannipeja, farsa lub
współczesna bajka. Marija Šarović, która interpretuje tekst pod kątem obecnych w nim
elementów fantastycznych, umiejscawia go na tle epoki następująco: „U kontekstu naše
avangardne, ali i fantastične književnosti, Burleska ostaje paradigmatični književni primer: u
svakom od dva konteksta ona spaja vrlo uslovno shvaćene odrednice sa neobičnim, poetskim,
pa i polemičkim odnosom prema utvrđenim načinima prenošenja i oblikovanja mita“348. W
uproszczeniu, utwór przedstawia autorską interpretację dziejów, kultury i mitologii Słowian
zamieszkujących Półwysep Bałkański. Fabuła powieści Petrovicia rozgrywa się w okresie od
czasów mitycznych aż do 1925 roku. Dzieło składa się z czterech części, z których pierwsza,
opowiadająca o raju, w którym żyją słowiańscy bogowie, najbliższa jest literaturze utopijnej.
Warto także wspomnieć o opowiadaniu Stevana Živadinovicia – Vana Bora (19081993) pod tytułem Inkvilini opublikowanym w belgradzkim almanachu nadrealistów
„Nemoguće“ w 1930 roku, gdyż jak twierdzi Miodrag Milovanović: „[priča] svojom
tematskom modernošću i stilskom superiornošću postavlja ozbiljan zadatak žanrovskim fentezi
romanima koje će se pojaviti mnogo kasnije” 349. Bor poruszał się w kręgu kultury francuskiej
– u podstaw utworu legły prawdopodobnie opowieści o Merowingach pióra francuskiego
historyka Jacquesa Augustina Thierryego350. W 1928 roku Milutin Milanković (1879-1958)
opublikował z kolei epistolarny popularnonaukowy utwór Kroz vasionu i vekove łączący w
sobie także elementy futurystyczne, fantastyczne i autobiograficzne. Autor, naukowiec,
astronom, inżynier i matematyk, w listach pierwotnie publikowanych w czasopiśmie „Letopis
Matice srpske”, a potem zebranych w książkę, wyłożył możliwie przystępnie zagadnienia
związane z astronomią, ale przedstawił także własną wizję przyszłych międzygwiezdnych
podróży na Księżyc i Marsa. Drugie wydanie książki, z 1943 roku, zostało zmodyfikowane i
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uzupełnione351. Stojan J. Radonić w fantastycznonaukowym utworze Život u vasioni (1933)
opisał z kolei powstanie, rozwój i upadek fikcyjnej cywilizacji zamieszkującej Marsa.
W 1939 roku ukazał się z kolei utwór, który najlepiej z dotychczas opisanych wypełnia
założenia definicji fantastyki Tzvetana Todorova. Mrtva straža Mladena Đuričicia (1889-1987)
to powieść o młodzieńcu z czasów współczesnych pisarzowi, który nawiązuje kontakt z
dziewczyną żyjącą w czasach Cesarstwa Rzymskiego w miejscu, w którym później powstał
Belgrad. Bohater, oprócz kontaktu z przeszłością, doświadcza także dystopijnej wizji Belgradu
przyszłości. Bardziej interesujące niż długie pasaże o historii miasta i sytuacji społecznej jego
mieszkańców są elementy fantastyczne dzieła – autor utrzymuje bowiem czytelnika w
nieustającej niepewności, poprzez sposób prowadzenia narracji wywołane zostaje opisane
przez Todorova wahanie co do natury zdarzeń zaprezentowanych w utworze, które mogłyby
ewentualnie zostać wytłumaczone jako urojenia bohatera, sen czy halucynacja.
Utwory przynależące do fantastyki gatunkowej pojawiały się sporadycznie również w
magazynach literackich, przede wszystkim w czasopiśmie „Zabavnik Ilustrovanog lista”, które
ukazywało się w latach 1922-1928. W „Zabavniku” pojawiały się fantastycznonaukowe
opowiadania i powieści w odcinkach, przede wszystkim tłumaczenia – między innymi utwory
Edgara Allana Poe, Maurice’a Renarda czy Trzy serca Jacka Londona. Kilka utworów science
fiction ukazało się także w czasopiśmie „Reč i slika“ (1926-27). Część niepodpisanych lub
podpisanych pseudonimem utworów stanowi w istocie parafrazę zagranicznych dzieł –
przykładowo, opowiadanie pod tytułem Leteća lađa silnie zainspirowana jest powieścią Pan
świata Julesa Verne'a. Okres międzywojenny zasadniczo nie obfituje w fantastykę gatunkową,
można nawet pokusić się o stwierdzenie, że generalnie dzieła zawierające jakiekolwiek
elementy fantastyczne nie są wówczas zbyt częste – dominującym prądem pozostaje realizm.

Historia fantastyki gatunkowej w Chorwacji do 1945 roku
Pierwsze chorwackie utwory zawierające elementy fantastyki w jej współczesnym
rozumieniu powstają tuż przed I wojną światową. W noweli Začarano ogledalo Frana
Galovicia (1887-1914) z 1913 roku bohater zostaje wyrwany z rzeczywistości przypominającej
empiryczną, aby podjąć podróż przez nierzeczywisty, oniryczny świat, który nie zostaje jasno

M. Milanković, Predgovor, w: idem, Kroz vasionu i vekove. Jedna astronomija za svakoga, Jugoistok, Beograd
1943, s. 5-6.
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określony ani scharakteryzowany. Autor, oprócz elementów fantastycznych, wprowadza także
niewiarygodnego narratora, dzięki któremu osiągnięty zostaje efekt wahania czytelnika,
niepewnego co do proweniencji zdarzeń, przede wszystkim zakończenia opowieści – czy
bohater umarł, rozbiwszy tytułowe lustro, obudził się, a może wkroczył do świata snu? Galović
jest uważany za przedstawiciela dojrzałego modernizmu352, a do twórców, którymi się
inspirował, należą Oscar Wilde, Edgar Allan Poe oraz Maurice Maeterlinck.
Pierwsza powieść z elementami fantastycznonaukowymi wyszła w Chorwacji spod
pióra kobiety, jednak przez wiele lat pozostawała zapomniana. Marija Jurić Zagorka (18731957), znana przede wszystkim jako autorka powieści historycznych oraz jako pierwsza w
Chorwacji dziennikarka, w 1918 i 1919 roku publikowała w odcinkach w gazecie „Jutarnji list”
powieść Crveni ocean353. Akcja utworu rozpoczyna się w Nicei, gdzie czytelnik poznaje
pochodzącego z Chorwacji głównego bohatera, ale opisane w utworze wydarzenia mają miejsce
także m.in. w Ameryce, Zagrzebiu i na tajemniczej wyspie, którą zamieszkują naukowcy
opracowujący nietypowe wynalazki. Powieść o charakterze przygodowym zawiera wątek
miłosny oraz liczne motywy futurystyczne i fantastycznonaukowe (nowe wynalazki, dobrzy i
źli naukowcy), a także elementy utopijne i emancypacyjne 354. Pisząc Crveni ocean, JurićZagorka pozostała wierna swoim przekonaniom politycznym, opartym na wierze w możliwość
zbudowania życia społecznego na zasadach równości, przede wszystkim płci i klas socjalnych.
Tytułowy „czerwony ocean” stanowi najprawdopodobniej odniesienie do komunizmu: „Za nju
[Zagorkę – A. W.] je jugoslavenstvo izlaz iz tamnice Austro-Ugarske Monarhije, a komunizam
idealni okvir društvenog uređenja”355.
Również Vladimir Nazor (1876-1949) chętnie sięga w swojej twórczości po elementy
fantastyczne. Opowiadanie Crveni tank z 1922 roku jest przede wszystkim reakcją na
traumatyczne doświadczenie I wojny światowej – początkowo realistyczna akcja przeradza się
w fantastyczną, kiedy „czerwony czołg” (czołg to nowy wówczas wynalazek) niespodziewanie

M. Šicel, Fran Galović u kontekstu hrvatske moderne, „Kaj”, 2003, nr 1-2, s. 5.
Powieść ukazywała się pierwotnie w dzienniku „Jutarnji list“, następnie w latach 1958-59 także w odcinkach
w zagrzebskim czasopiśmie „Džepni magazin“. W wydaniu książkowym została opublikowana po raz pierwszy
dopiero w 2015 roku, w dwóch tomach, po odnalezieniu jej w archiwum gazety „Jutarnji list“. Zob. M. Jurić
Zagorka, Crveni ocean, EPH Media, Zagrzeb 2015.
354
Szczegółowo o kwestiach genologicznych związanych z powieścią Mariji Jurić Zagorki pisze Tomislav Šakić.
Zob. T. Šakić, Zagorka i počeci hrvatske znanstvene fantastike, w: Neznana junakinja - nova čitanja Zagorke, red.
M. Grdešić, S. Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb 2008, s. 181-202.
355
M. Adžija, Budućnost i zbilja – Crveni ocean Marije Jurić Zagorke, satira, utopija ili predskazanje, w: Crveni
ocean: Prakse, taktike i strategije rodnog otpora, red. L. Čale Feldman i in., Centar za ženske studije, Zagreb
2016, s. 16.
352
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ożywa i tratuje wszystko przed sobą. Brak precyzyjnych informacji pozwalających
przedstawiony w utworze obraz rzeczywistości powojennej usytuować w konkretnym czasie i
przestrzeni służy uniwersalizacji przekazu i pozwala odczytać dzieło Nazora w kluczu
alegorycznym. Powstało ono mniej więcej w tym samym czasie, co przywoływane
opowiadania serbskiego pisarza Stanislava Vinavera z tomu Gromobran svemira (1922) –
utwory obu pisarzy są w dużym stopniu analogiczną reakcją na okrucieństwo I wojny
światowej: zarówno fantastyczną, jak i alegoryczną. Nie są w niej oni zresztą odosobnieni – I
wojna światowa jest uważana za wydarzenie szczególnie ważne dla rozwoju fantasy w Wielkiej
Brytanii. Doświadczenia wojenne przyczyniły się do powstania m.in. Living Alone Stelli
Benson (1919), cyklu Greene Knowe Lucy M. Boston, Mr. Godly Beside Himself Geralda
Bulleta (1924), Lud-in-the-Mist Hope Mirrlees (1926) czy wreszcie Władcy Pierścieni J. R. R.
Tolkiena356.
Interesujące w kontekście fantastyki gatunkowej jest również wcześniejsze
opowiadanie Nazora przynależące do tzw. cyklu istryjskiego – Veli Jože z 1908 roku.
Oczywiście, trudno w tym powstałym prawie pół wieku przed Władcą Pierścieni oraz
przynależącym do „mitologiczno-legendarnej“ fazy twórczości autora357 dziele dopatrywać się
elementów czystej gatunkowo fantasy. Jednak zakorzeniona w mitologii i ludowych
wierzeniach opowieść Nazora o Istrii i zamieszkujących ją olbrzymach wywarła duży wpływ
na późniejsze generacje pisarzy, również tych tworzących fantastykę gatunkową. Bezpośrednie
odwołanie do jego twórczości, połączone jednakże z aktualizacją treści noweli, pojawia się na
przykład w fantastycznym opowiadaniu Zorana Krušvara (ur. 1977) Dvoboj358, którego akcja
rozgrywa się w 2055 roku, po proklamowaniu przez Istrię niepodległości, kiedy to dwa
ogromne roboty toczą bój o panowanie nad półwyspem: jeden z nich nosi imię Jože, drugi
Regoč359. Z kolei w opowiadaniu Robiego Selana (ur. 1966) Veli Jože protiv Godzile (2007)
chorwacki olbrzym budzi się, aby wyruszyć do Japonii i tam zmierzyć z potworną Godzillą.
356

Zob. B. Stableford, Bullett, Gerald (William), w: St. James Guide To Fantasy Writers, red. D. Pringle, St. James
Press, New York 1996, s. 84-85; B. Stableford, Benson, Stella, w: Encyclopedia of Fantasy, red. J. Clute, J. Grant,
Orbit Books, London 1997, s. 107; J. Garth, Tolkien and The Great War. The Threshold of Middle-earth, Houghton
Mifflin Harcourt, New York 2003.
357
Š. Vucetić, Vladimir Nazor: Čovjek i pisac, Mladost, Zagreb 1976, s. 89.
358
Z. Krušvar, Dvoboj, w: idem, Najbolji na svijetu, Mentor, Zagreb 2004. Co ciekawe, i nieczęste w przypadku
chorwackiej fantastyki gatunkowej, zbiór opowiadań ukazał się także po polsku. Zob. Z. Krušvar, Najlepszy na
świecie, tłum. A. Żuchowska-Arendt, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2008.
359
O ile Jože symbolizuje Istrię, jej niezależność i odrębność od pozostałej części kraju, Regoč, którego imię
nawiązuje do zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić-Mažuranić, odsyłać ma w zamierzeniu autora do całej Chorwacji.
Opowiadanie w ciekawy sposób pokazuje, jak kultura chorwacka postrzegana jest jako całość, na którą składają
się elementy tradycji i kultury poszczególnych regionów. Widać to w momencie ataku robotów –„regionalista“
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Za pierwszy chorwacki utwór fantastycznonaukowy jest uważana powieść Na Pacifiku
god. 2255. Milana Šufflaya (1879-1931) z 1924 roku360. Jak wskazuje tytuł, akcja powieści
rozgrywa się w odległej przyszłości. Autor, ukrywający się pod pseudonimem Eamon O'Leigh
chorwacki historyk, albanolog i polityk, pierwotnie napisał powieść po niemiecku, a następnie
przetłumaczył ją na chorwacki. W utworze zaprezentowana została wizja cywilizacji, która
zaskakuje trafnością niektórych przewidywań autora, chociażby tych dotyczących wybuchu i
przebiegu II wojny światowej, wzrostu znaczenia feminizmu i wegetarianizmu oraz
bioinżynierii. Akcja powieści rozgrywa się po upadku cywilizacji zachodniej, kiedy nowym
centrum cywilizacyjnym staje się Wschód, którego ludność skoncentrowana jest na
duchowości, filozofii i pielęgnowaniu więzi z naturą. Krešimir Nemec opisuje dzieło Šufflaya
jako: „svojevrsni križanac između science-fictiona i utopije” 361 oraz dodaje: „međutim, na
nekim mjestima djelo poprima i odlike distopije, odnosno negative utopije, anticipirajući u
posljednim aspektima rješenja iz poznata Huxleyeva (Vrli novi svijet, 1932) i Orwellova
romana (1984, 1949)“362. Ślady dystopii odnajdziemy w samej strukturze nowej wspaniałej
cywilizacji stworzonej nad Pacyfikiem – niewiele różni się ona bowiem od systemów
totalitarnych: dzięki posiadanej wiedzy, władzę sprawuje wąska, hermetyczna grupa, zniesiono
wolność słowa i prasy, a ludzkość utrzymywana jest w kolektywnej narkozie przy pomocy
powszechnie dostępnych środków psychoaktywnych. Jednak autor daleki jest od ukazywania
stworzonego prze siebie świata jako miejsca rozpadu wartości czy totalitarnego zniewolenia
jednostki. Cywilizacja wschodniej duchowości ukazana jest bowiem poprzez skontrastowanie
jej z dalece bardziej dystopijnym światem zachodniego kapitalizmu, co dobitnie ukazuje
niezadowolenie autora z otaczającej go rzeczywistości oraz zachodniego systemu organizacji
społecznej w latach pomiędzy I a II wojną światową.
Igor Gajin, pisząc o powieści Šufflaya, zwraca uwagę na marginalność fantastyki
naukowej w chorwackiej literaturze:

Jože używa jako broni elementów powiązanych wyłącznie z Istrią (od piosenek Elia Piska po „włoską emeryturę”),
natomiast Regoč, jako bohater chorwacki używa mocy odnoszących się przeważnie do różnych regionów (atak
tłustą slawońską kuchnią czy tanim zagorskim winem) – elementem ponadregionalnym okazuje się jedynie
retoryka byłego prezydenta, w domyśle Franja Tuđmana.
360
Opublikowana w odcinkach w czasopiśmie „Obzor”, natomiast po raz pierwszy wydana w wersji książkowej
dopiero w 1998 roku. Zob. M. Šufflay, Na Pacifiku god. 2255.: metagenetički roman u četiri knjige, Prosvjeta,
Zagreb 1998.
361
K. Nemec, Između utopije i distopije. Pronalazak Athanatika Vladana Desnice, w: idem, Putovi pored znakova:
portreti, poetike, identiteti, Ljevak, Zagreb 2006, s. 180.
362
Ibidem, s. 182.
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Roman Na Pacifiku 2255. Milana Šufflaya iz 1924. godine navodi se tek kao kuriozitet, rijedak primjer
hrvatskoga književnoga okušavanja u SF-u, a sporadični almanasi i zbornici SF-priča iz entuzijastičnih
pera domaćih fanova toga žanra ostaju na supkulturnoj margini i ne bivaju percipirani/uključeni kao
relevantan doprinos nacionalnom književnom korpusu363.

Diagnoza badacza dotycząca pozycji fantastyki naukowej (oraz fantastyki gatunkowej
w ogóle) w chorwackiej przestrzeni literackiej jest trafna. Natomiast nazbyt uproszczone
wydaje się stwierdzenie, jakoby powieść Šufflaya miała stanowić ewenement w literaturze
chorwackiej. Choć badacz twierdzi, że w taki sposób jest ona określana w innych pracach
(„navodi se”), nie powołuje się on na konkretne źródła, co pozwala przypuszczać, że jest to
jego własny osąd. W tym samym tekście Gajin, pisząc o nagłym wzroście popularności dystopii
w chorwackiej literaturze po 2010 roku, zaznacza: „…u tradiciji hrvatske književne produkcije,
kako bilježe povijesni pregledi hrvatske književnosti, jedva nalazimo ostvarenja koja bi se
svojim karakteristikama upisivala u znanstvenu fantastiku kao žanr kojemu se pribraja i
literatura distopijskog doživljaja budućnosti”364. Owszem, w podręcznikach i opracowaniach
historii

literatury

chorwackiej

faktycznie

trudno

odnaleźć

wzmianki

o

dziełach

fantastycznonaukowych lub zawierających w sobie elementy tego gatunku – jednak dystopia
stanowi akurat wyjątek, dystopijne powieści wspominane są kilkukrotnie w pracy Povijest
hrvatskog romana od 1945. do 2000. Krešimira Nemca365. Ponadto, jak staram się wykazać w
tym rozdziale, brak wzmianek o fantastyce gatunkowej w podręcznikach jest nie tyle kwestią
niezaistnienia tej literatury w Chorwacji, ale raczej niedostrzegania jej przez krytyków i
teoretyków literatury badających dzieła przynależące do głównego nurtu. Już sama lektura
opracowanego przez Zorana Živkovicia hasła „Jugoslavija” w Enciklopediji naučne fantastike
unaocznia dużą ilość figurujących w niej chorwackich twórców oraz wskazuje powody, dla
których trudno chorwacką literaturę fantastycznonaukową uznać za „kuriozitet”.
Gajin przyjmuje zresztą podobną strategię niedostrzegania chorwackiej fantastyki
pozostającej poza głównym nurtem literackim – w swoim ciekawym skądinąd eseju na temat
najnowszych chorwackich dystopii pomija utwór, który wyszedł spod pióra autora
nieprzynależącego do chorwackiej literatury głównego nurtu, ale właśnie do „getta” pisarzy
fantastyki naukowej. Tymczasem powieść Irbis Aleksandra Žiljaka, która ukazała się w 2011
roku, a więc równolegle z innymi opisywanymi przez badacza dziełami, na poziomie idei
363

I. Gajin, op. cit., s. 43-44.
Ibidem, s. 43.
365
K. Nemec, Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000., Školska knjiga, Zagreb 2003.
364
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wydaje mi się najciekawszym materiałem do analizy, a na pewno wartym konfrontacji z innymi
powstałymi wówczas dystopiami.
Przed II wojną światową pojawiło się jeszcze kilku chorwackich autorów tworzących
dzieła z elementami science fiction lub też pozytywnych i negatywnych utopii – publikowali
oni zazwyczaj opowiadania lub powieści w odcinkach w zagrzebskich periodykach. Większość
dzieł była podpisana pseudonimami, współcześnie trudnymi do rozwikłania, lub wydrukowana
bez wskazania autorstwa – wydaje się zatem, że gatunek jest już przed wojną stosunkowo
popularny, ale jego uprawianie nie zapewniało autorom prestiżu. Dla porządku wskażę kilka
utworów, stanowiących w większości przypadków mniej lub bardziej udane, lecz niezbyt
innowacyjne realizacje gatunku. W 1932 roku Mato Hanžeković (1884-1957) opublikował
powieść pod tytułem Gospodin čovjek, którą można uznać za pełnoprawną utopię z elementami
postapokaliptycznymi. Pięć lat wcześniej ukazała się powieść fantastycznonaukowa Mladena
Horvata (1903-1938) Muri Massanga. Živković wskazuje także na pisarza posługującego się
pseudonimem Aldion Degal, za którym najprawdopodobniej krył się Josip Smolčić366, jako na
autora szeregu interesujących dzieł science fiction – Atomska raketa (1930), Zrake smrti (1932),
Smaragdni skarabej (1934)367. Powieści te wprowadzają do chorwackiej literatury nowe
motywy, typowe dla wczesnych utworów fantastycznonaukowych – motyw pierwszego
kontaktu z nieznaną cywilizacją czy też przerażających „promieni śmierci”. Przed wojną
wydane zostały także powieści Crveni dusi (nieukończona, 1935) oraz Majstor Omega osvaja
svijet (1940), których autorzy ukrywali się pod pseudonimem Stan Rager368. Jednym z nich był
Stanko Radovanović (1910-1982), a drugim jego przyjaciel Zvonimir Furtinger (1912-1986) –
w przyszłości jeden z najważniejszych jugosłowiańskich twórców fantastyki naukowej. W
powieści Majstor Omega występują typowe motywy fantastycznonaukowe w rodzaju
szalonego naukowca i niezwykłych wynalazków, pojawiają się także wyraźne aluzje do
trwającej już wówczas na większości kontynentu II wojny światowej.

Za: A. Žiljak, Zvonimir Furtinger, pionir hrvatske znanstvene fantstike, w: Z. Furtinger, Psihopor, Sfera, Zagreb
2010, s. 8. Daty urodzenia i ewentualnej śmierci nieznane.
367
Z. Živković, Enciklopedija..., s. 318.
368
W Enciklopediji naučne fantstike Živković (a za nim kilka innych źródeł) podaje brzmienie pierwszego tytułu
jako Crveni duh, a jako datę publikacji drugiej powieści wskazuje 1938 rok. Neguje to jednak Aleksandar Žiljak
na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań archiwalnych. Zob. A. Žiljak, Zvonimir Furtinger..., s. 9.
Obydwaj autorzy zgadzają się jednak. że Zvonimir Furtinger i Stanko Radovanović są autorami obu powieści.
366
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3. Fantastyka gatunkowa w czasach Socjalistycznej Federacyjnej
Republiki Jugosławii
Rozwój chorwackiej i serbskiej fantastyki gatunkowej w latach 1945-1992
zdecydowałam się opisać wspólnie, nie dokonując podziału na odrębne historie literatur
każdego z krajów. Taki opis byłby, oczywiście, możliwy; w podobny sposób zazwyczaj
opisywane są poszczególne gatunki w pracach powstałych po 1992 roku369, ale wiązałby się on
z koniecznością powtarzania informacji na temat procesów i wydarzeń, dotyczących istnienia
w SFRJ nie tyle paralelnego, co wspólnego życia literackiego twórców fantastyki gatunkowej,
wydających swoje utwory w tych samych periodykach i seriach wydawniczych. W okresie od
zakończenia II wojny światowej do wybuchu wojny w 1991 roku fantastyka gatunkowa
zogniskowana była wokół czasopism literackich, almanachów oraz serii wydawniczych,
wspólnych dla całego obszaru języka serbsko-chorwackiego370, bez względu na to, czy
wydawane były w Zagrzebiu czy w Belgradzie. Za rok przełomowy dla historii fantastyki
gatunkowej w Jugosławii, z naciskiem na fantastykę naukową, zarówno serbscy, jak i
chorwaccy badacze371 uznają 1976 rok, kiedy wznowiona została edycja Kentaur, ukazał się
pierwszy numer almanachu „Andromeda” oraz zaczęło ukazywać się czasopismo „Sirius“,
które, choć wydawane w Zagrzebiu, stało się najważniejszym miejscem publikacji utworów
fantastycznonaukowych zarówno dla serbskich, jak i chorwackich autorów pod koniec lat
siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych. Rok 1989, kiedy wygaszony został „Sirius“
także możemy uznać za symboliczną cezurę w dziejach wciąż jeszcze jugosłowiańskiej372

Dotyczy to właściwie jedynie historii fantastyki naukowej, bowiem, jak dotąd, tylko ona została częściowo
opisana w Serbii i w Chorwacji.
370
Posługuje się terminem „język serbsko-chorwacki” w kontekście oficjalnego języka istniejącego w SFRJ od
czasu Novosadskog dogovora z 1954 roku do ogłoszenia przez Chorwację deklaracji o oddzieleniu się od
Jugosławii w 1991 roku. Jest to kwestia w moim przypadku przede wszystkim pragmatyczna – bez względu na
wariant językowy, jugosłowiańska scena fantastyki gatunkowej jest w czasach socjalistycznej Jugosławii spójna
na całym obszarze języka serbsko-chorwackiego, a w poszczególnych czasopismach, periodykach i almanachach
twórcy piszą w swoim wariancie językowym. Jeśli prześledzić narodowość poszczególnych twórców, widać, że
zarówno w belgradzkiej „Andromedzie”, jak i zagrzebskim „Siriusie” publikują autorzy z wszystkich czterech
republik (Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry), sporadycznie także Słoweńcy, natomiast trudno
znaleźć teksty Macedończyków czy Albańczyków z Kosowa. Rozwój fantastyki naukowej w Słowenii był zresztą
dość bujny, szczególnie od lat siedemdziesiątych (choć pierwsze dzieło science fiction słoweńskiego autora
pojawiło się już w 1851 roku), natomiast macedońska fantastyka naukowa za czasów Jugosławii prezentowała się
raczej skromnie. Zob. Z. Živković, Enciklopedija..., s. 325-330.
371
Zob. A. Žiljak, Znanstvena fantastika..., s.21; Z. Živković, Enciklopedija..., s. 319.
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W niniejszym podrozdziale używam terminu „jugosłowiański” w odniesieniu jedynie do okresu trwania
Federacyjnej Republiki Jugosławii, a zatem lat 1945-1992.
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fantastyki gatunkowej i na nim zakończyć refleksje nad, do pewnego stopnia wspólną,
chorwacko-serbską fantastyką gatunkową.
W opisie rozwoju jugosłowiańskiej fantastyki gatunkowej aż do lat osiemdziesiątych
XX wieku z konieczności będę musiała skupić się na fantastyce naukowej oraz utopiach i
dystopiach – pozostałe gatunki są wówczas w Jugosławii właściwie nieobecne, zarówno horror,
jak i fantasy w literaturze serbskiej pojawiły się na szerszą skalę dopiero w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku, zaś w Chorwacji dopiero na przełomie XX i XXI wieku. W
opisie przemian, jakim podlegała fantastyka naukowa istotna jest z kolei świadomość, że
rozwój tego gatunku w Jugosławii nie jest analogiczny do anglo-amerykańskiego, często
bezwiednie używanego przez anglojęzycznych badaczy science fiction jako wzorzec z Sèvres
dla całego gatunku. Nie chodzi jedynie o różnice w chronologii, ale o zasadniczo odmienne
zjawiska i sposób postrzegania fantastyki naukowej w krajach bloku wschodniego oraz
podążającej „trzecią drogą” SFRJ. Rozwój fantastyki naukowej w Jugosławii jest początkowo
bliższy modelowi radzieckiemu niż amerykańskiemu, co ulega zmianie dopiero w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, głównie za sprawą serii wydawniczej
Kentaur, wraz z pojawieniem się fali przekładów z języka angielskiego.
Twórcy The Cambridge Companion to Science Fiction w części historycznej
wyróżniają następujące etapy rozwoju gatunku: Science Fiction before the genre, The magazine
era: 1926-1960, New Wave and backwash: 1960-1980 oraz okres współczesny, który nie
doczekał się jeszcze nazwy373 – choć, moim zdaniem, roboczo mógłby zostać określony
mianem „postgatunkowego“. W momencie powstania federacyjnej Jugosławii światowe (czyli
w istocie anglojęzyczne) science fiction znajdowało się zatem w „okresie pulpowym” (tzw.
magazine era, kiedy fantastyka naukowa kształtowała się na łamach wychodzących na
kiepskim papierze czasopism, przede wszystkim „Amazing Stories”), który z jednej strony
przyczynił się do wzrostu popularności gatunku wśród czytelników, z drugiej zaś – do
lekceważenia ze strony krytyków i etykietyzacji fantastyki naukowej jako literatury niższego
rzędu, służącej jedynie masowej rozrywce. Tymczasem w socjalistycznej Jugosławii
wskazywano przede wszystkim na dydaktyczny aspekt tej twórczości. Opowieści o nowych
wynalazkach i postępie nauki adresowane były głównie do młodocianego czytelnika. Dlatego
dużą popularnością, szczególnie w latach pięćdziesiątych XX wieku, cieszyło się science fiction
dla dzieci i młodzieży. Z tego względu, oprócz licznych przekładów młodzieżowej fantastyki
naukowej wydawanych w edycji Plava ptica, zaczęły się wówczas pojawiać również utwory
373
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fantastycznonaukowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży autorstwa jugosłowiańskich
twórców.
Tradycja fantastyki naukowej dla dzieci była żywa aż do lat osiemdziesiątych XX
wieku. Powieści w tym nurcie tworzyli m.in. Zvonko Veljačić (1910-1986), Milivoj Matošec
(1929-1982), Marija Vera Mrak (1924-2014), Čedo Vuković (1920-2014), Predrag Jirsak
(1941-2011) i wielu innych pisarzy. Opowiadania i nowele fantastycznonaukowe były
publikowane w jugosłowiańskich periodykach przeznaczonych dla młodego odbiorcy – m.in.
w czasopismach „Veseli zabavnik”, „OTO zabavnik” i przede wszystkim „Politikin zabavnik”.
Wpływ literatury dla dzieci i młodzieży na rozwój fantastyki naukowej w Jugosławii nie jest
bez znaczenia – wielu pisarzy początkowo próbowało swoich sił w „dziecięcych” utworach,
aby następnie tworzyć teksty dla dorosłych utrzymane w tym gatunku, okazjonalnie także
twórcy utworów dla dorosłych czytelników próbowali swoich sił na gruncie literatury
dziecięcej. Przede wszystkim jednak dzięki literaturze fantastycznonaukowej dla dzieci
ukształtowały się nowe generacje czytelników, którzy od najmłodszych lat mieli styczność z
tym gatunkiem. Co więcej, zapotrzebowanie na literaturę tego typu przyczyniło się do
powstania jej licznych przekładów. Choć przekłady te ukazywały się w edycjach dla młodzieży,
nierzadko były to wybitne, poważne dzieła (np. powieści Herberta George’a Wellsa). Czasami
książki dla dzieci były także nośnikami poważnych i aktualnych treści – w 1958 roku powstała
na przykład powieść dla dzieci Voji Caricia (1922-1992) Aparat profesora Kosa, stanowiąca
komentarz do zagrożenia nuklearnego wynikającego z Zimnej Wojny.
Za pierwszą jugosłowiańską powieść przynależącą do fantastyki gatunkowej Zoran
Živković uznaje dystopię z elementami fantastyki naukowej: Sneg i led Eriha Koša (19132010)374. Badacz błędnie jednak podaje datę jej wydania – ukazała się ona w roku 1961 w
Belgradzie, w wydawnictwie Narodna knjiga375, nie zaś, jak podaje Živković, a także
Milovanović376, w 1951 roku. Wskazanie właściwego momentu powstania powieści sprawia,
że z pewnością nie można jej uznać za pierwszą jugosłowiańską powieść spod znaku fantastyki
gatunkowej. Jest to jednak utwór intrygujący – opisuje Jugosławię niedalekiej przyszłości, w
której nastąpiła kolejna epoka lodowcowa, co przerywa dotychczasową rzekomą idyllę. W
utworze zaprezentowana została krytyka jugosłowiańskiej utopii socjalistycznej, zwłaszcza
nadmiaru biurokracji w instytucjach państwowych i braku równości społecznej.
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W rzeczywistości pierwsza dystopia pojawiła się w Jugosławii tuż po wojnie – to rzadko
wspominana w opracowaniach gatunku, opublikowana po śmierci autora w 1948 roku powieść
Đorđe Jovanovicia (1909-1943) Plati pa nosi, która „predstavlja satiričnu ideološku kritiku
kapitalizma i distopijsku sliku sveta u kom su sve manifestacije života podvrgnute procesu
komodifikacije“377. Jeśli prześledzić przemiany literatury utopijnej pod kątem występowania w
SFRJ jej negatywnej postaci – dystopii, to wyraźne stają się nie tylko modyfikacje zachodzące
w obrębie samego gatunku, ale także świadomości społecznej i wiary w powodzenie
socjalistycznego projektu. Pomiędzy dziełem Jovanovicia, prezentującym krytykę kapitalizmu
i władzy pieniądza oraz wskazującym możliwość życia w bardziej sprawiedliwym (czyli
socjalistycznym) społeczeństwie a krytyczną wizją socjalizmu w powieści Koša znajduje się
etap pośredni, reprezentowany przez dzieło Pronalazak Athanatika Vladana Desnicy (19051967). Opowiadanie pod tym tytułem ukazało się w czasopiśmie „Literatura“ w 1957 roku, a
jego rozszerzona wersja, odtworzona z rękopisów pisarza, w drugiej części Sabranih djela z
1975 roku. Pronalazak Athanatika funkcjonuje również jako rozdział w przeredagowanej przez
autora wersji powieści Proljeća Ivana Galeba, najbardziej znanego dzieła Desnicy. Opowieść
o wynalezieniu specyfiku zapewniającego praktycznie nieśmiertelność, choć zapowiada
narrację eutopijną, przeradza się w koszmarną wizję świata, gdy z powodu cudownego leku
wybuchają wojny, bunty i rewolucje, powstają państwa totalitarne, a ludzkość doprowadzona
zostaje na skraj zagłady. Desnica nie krytykuje zatem konkretnego systemu, ale przedstawia
niebezpieczeństwa myślenia utopijnego i wiary w możliwość odnalezienia formuły
uszczęśliwienia ludzkości – Pronalazak Athanatika stanowi właściwie jedyną pełnoprawną
antyutopię w literaturze socjalistycznej Jugosławii.
Choć dystopia nigdy nie zyskała w Jugosławii dużej popularności, na początku lat
osiemdziesiątych ukazało się kilka powieści utrzymanych w tym nurcie, co nie powinno dziwić
zważywszy na narastający kryzys w państwie. W powieści Trojanski konj z 1980 roku Veljko
Barbieri (ur. 1950) stworzył futurystyczny świat znajdujący się pod totalitarną kontrolą, w
którym każda jednostka ma dokładnie określone miejsce i zadania. Ciekawsza jest jednak
krótka powieść tego autora z 1983 roku, Epitaf carskog gurmana. Jej narratorem jest główny
bohater, wyjątkowy smakosz, który w warunkach totalitarnego nadzoru i kontroli jednostki,
chce jedynie zachować najważniejszą dla siebie wolność – wolność podniebienia, smaku,
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niepohamowanego hedonizmu. Jednak w świecie, w którym przyszło mu żyć, taki akt swobody
stanowi działalność wywrotową i zagrażającą porządkowi społecznemu. Ten „ozbiljni, ironično
orubljeni disput o mogućnosti humanog i utoliko alternativnog društva”378 doczekał się dobrego
przyjęcia ze strony publiczności i krytyki, a powieść została przetłumaczona na kilka języków.
Pomiędzy fantastyką naukową a dystopią sytuuje się z kolei wizja świata przyszłości
Branka Belana (1912-1986). Akcja powieści Utov dnevnik (1982) rozgrywa się w dalekim 7017
roku. Fabuła utworu zawiera liczne typowe dla dystopii elementy – totalitarną władzę
kontrolującą społeczeństwo symbolizuje Uprava Matice Zemlje, nieposłuszni zsyłani są na
wyspę Mer, zaś swoją perspektywę widzenia panującego porządku przedstawia zbuntowany
główny bohater Uto.
Dzieła Branka Belana i Veljka Barbieri poprzedziła powieść serbskiego autora Ivana
Ivanji (ur. 1929) Na kraju ostaje reč z 1980 roku. Chociaż jest to jedyne jugosłowiańskie dzieło
opublikowane w fantastycznonaukowej edycji Kentaur, nie spotkało się ono z należytym
zainteresowaniem krytyków, nawet tych specjalizujących się w badaniu tego gatunku379.
Współcześnie utwór przypomina Bojan Jović, który określa go mianem „medycznej
(anty)utopii“380, choć moim zdaniem mógłby on także zostać zaklasyfikowany jako dystopia
lub nawet ambiutopia. Stworzone przez autora społeczeństwo dalekiej przyszłości pozornie
zdaje się eutopijne, jednak na skutek choroby bohater odkrywa jego przerażające dystopijne
podstawy, co stanowi typową realizację gatunku. Narrator nie ocenia jednak jednoznacznie
opisywanego systemu, podobnie jak reszta społeczeństwa, z własnej woli żyje bowiem w
niewiedzy co do zasad funkcjonowania otaczającego go świata. Powodowany głównie
ignorancją bohater relatywizuje określone jego aspekty, które czytelnikowi jawią się jako
przerażające i głęboko dystopijne.
Lata osiemdziesiąte to także czas ukazania się słynnej trylogii Borislava Pekicia (19301992) – Besnilo (1983), 1999 (1984) i Atlantida (1988), która zawiera w sobie liczne elementy
gatunkowe, przynależące zarówno do fantastyki naukowej, jak i literatury utopijnej, ale także
fikcji apokaliptycznej i postapokaliptycznej. Powieści te są niezwykle interesujące także w
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kontekście sposobu konstrukcji przestrzeni 381, jednak ze względu na fakt przynależności autora
do literatury głównonurtowej382 oraz jego świadomą grę z elementami gatunkowymi (Besnilo
nosi nawet podtytuł žanr-roman), nie zostaną one przeze mnie omówione. Nie będę także
omawiać ukazujących się w latach siedemdziesiątych utworów chorwackiej generacji tzw.
fantastičara – w poprzednim rozdziale wskazywałam na fakt, że nie tylko przynależą one do
literatury głównego nurtu, ale także w dziełach twórców takich jak Goran Tribuson (ur. 1948)
czy Pavao Pavličić (ur. 1946) próżno szukać elementów prozy gatunkowej.
Pozytywne i negatywne utopie postrzegam jako specyficzny podgatunek fantastyki
naukowej, którego tematyka koncentruje się na problematyce społecznej i politycznej, przy
czym polityka jest tu rozumiana szeroko, w duchu arystotelesowskim. Przykłady literackie z
czasu socjalistycznej Jugosławii, choć niezbyt liczne, pokazują, że przy pomocy tego gatunku
twórcy żywo reagują na przemiany świadomości społecznej i klimatu politycznego.
Jednocześnie literatura utopijna często daje większą możliwość pogłębienia refleksji nad
określonymi problemami współczesności niż dzieła realistyczne, skupione na poszczególnych
epifenomenach

rzeczywistości.

Utopie

pozwalają

na

konceptualizację

określonych

systemowych uwarunkowań zjawisk społecznych, a celem zastosowania w nich efektu
wyobcowania poznawczego jest przede wszystkim unaocznienie czytelnikom niebezpiecznych
tendencji, z których często nie zdajemy sobie sprawy oraz pobudzenie do refleksji nad
kierunkami rozwoju cywilizacyjnego.
Twórcom dystopii (literatura eutopijna jest obecnie w literaturze światowej właściwie
nieobecna) zazwyczaj przyświeca cel zaprezentowania pogłębionych diagnoz społecznych,
dlatego zapewne jest ona podgatunkiem fantastyki gatunkowej najbardziej atrakcyjnym dla
pisarzy głównonurtowych. Jednakże, pozbawiona odwagi i wizyjności, którymi odznaczają się
dzieła fantastyki naukowej, często staje się sztampową opowieścią o nieodległej przyszłości
lub alegorią niewiary ich twórców w istnienie alternatywy wobec zastanego systemu oraz
świadomości

pułapek

zawartych

w

każdej

podejmowanej

próbie

udoskonalenia

Wyrazistym przykładem jest przestrzeń lotniska Heathrow objętego kwarantanną w powieści Besnilo, które
moglibyśmy uznać za zwielokrotnienie heterotopii Michela Foucaulta, a także przestrzeń stanu wyjątkowego
według Giorgio Agambena. Pokrótce o wątkach przestrzennych w tej powieści pisze Maja Sekulić w artykule
Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo, „Slavistična revija”, 2017, nr 2 (65), s. 323-340. Moim zdaniem, autorka
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analizie.
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społeczeństwa383. Zjawisko to uwidacznia się we współczesnej literaturze chorwackiej, w
której obserwujemy nieoczekiwany wzrost popularności dystopii – po 2010 roku powstało kilka
powieści reprezentujących ten gatunek, zazwyczaj autorstwa pisarzy wcześniej tworzących
utwory pozbawione elementów fantastyki384. Jak wspominałam w komentarzu do artykułu
Igora Gajina, choć dzieła pisarzy głównego nurtu (Josip Mlakić, Edo Popović, Ivo Brešan) były
znacznie atrakcyjniejsze literacko, jedynie Aleksandar Žiljak (ur. 1963), pisarz związany od
wielu lat z fantastyką gatunkową, odważył się w swoim utworze zaprezentować przyszłość
świata, w którym możliwa jest alternatywa dla obecnego systemu. W pewnym uproszczeniu
można zaś uznać, że głównym tematem pozostałych dzieł była kwestia zasadności użycia
przemocy w walce z niesprawiedliwym porządkiem społecznym opisanym w powieściach – w
przypadku Mlakicia i Popovica był to neoliberalizm doprowadzony do swoich radykalnych
konsekwencji, natomiast u Brešana klerykalna dyktatura skrajnej prawicy i Kościoła
Katolickiego.
Poza literaturą fantastycznonaukową dla młodego czytelnika oraz dystopiami, od lat
pięćdziesiątych w Jugosławii była obecna także klasyczna science fiction, najczęściej określana
jako hard SF. Do Jugosławii ten nurt dotarł przede wszystkim dzięki przekładom dzieł pisarzy
radzieckich (także tych przeznaczonych dla młodych odbiorców)385 – od drugiej połowy lat
pięćdziesiątych, zapewne wraz z procesami industrializacji i urbanizacji oraz wzrostem
znaczenia nauki i kultury, systematycznie zyskiwał on na popularności. W latach
pięćdziesiątych, po tzw. Rezolucji Biura Informatycznego i zerwaniu przez Josipa Broza Titę
związków ze Stalinem, nastąpiło także zwiększenie zainteresowania zachodnią kulturą –
pojawiły

się

wówczas

w

Jugosławii

przekłady

amerykańskich

utworów

fantastycznonaukowych, głównie w czasopismach technicznych, takich jak „Narodna tehnika“,
„Narodna krila”, ale także „Politika“ i wspominany „Politikin zabavnik“. Radziecka fantastyka
naukowa aż do końca lat siedemdziesiątych zdaje się być jednak szerzej obecna w
jugosłowiańskiej kulturze niż amerykańska.
Pierwszymi jugosłowiańskimi twórcami fantastyki naukowej byli Chorwaci Mladen
Bjažić (ur. 1924) oraz wspominany już z przedwojennego epizodu Zvonimir Furtinger –
W dystopiach, których autorami są twórcy fantastyki naukowej widoczne bywa z kolei ograniczenie repertuaru
zabiegów artystycznych do chwytów typowych dla tego gatunku przy równoczesnym braku głębszego namysłu
nad otaczającą rzeczywistością.
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tworzyli pod swoimi nazwiskami lub pseudonimami B. F. Depolis albo Billy Fortuna. Wspólnie
opublikowali szereg dzieł, które przeszły do klasyki jugosłowiańskiego science fiction – przede
wszystkim Osvajač 2 se ne javlja (1959), Svemirska nevjesta (1960), Varamunga, tajanstveni
grad (1960), Zagonetni stroj profesora Kružića (1960) i Mrtvi se vraćaju (1965). Furtinger jest
autorem szeregu innych powieści, nowel i opowiadań fantastycznonaukowych, a także
scenariuszy i sztuk radiowych oraz tekstów dziennikarskich. Jak twierdzi Aleksandar Žiljak,
jego postać zapewne w największym stopniu naznaczyła chorwacką, ale i jugosłowiańską
fantastykę naukową, zwłaszcza w okresie od końca lat pięćdziesiątych do 1965 roku386.
Powieść Zagonetni stroj profesora Kružića ukazała się ponownie w rozszerzonej wersji
w 1973 roku, pod tytułem Ništa bez Božene – ten fantastycznonaukowy utwór dla młodzieży
jest uważany za jeden z najciekawszych w dorobku obu autorów, przyniósł im także dużą
popularność. Fabuła utworu osnuta jest wokół niezwykłego wynalazku odnalezionego przez
wnuczęta genialnego, ale nierozumianego przez współczesnych mu naukowca. Zabiegiem
zastosowanym w tej powieści, a typowym dla całej twórczości duetu Furtinger-Bjažić jest
łączenie wątków fantastycznonaukowych z elementami kryminału. Pozostałe powieści autorów
przeznaczone były dla dorosłych odbiorców. Osvajač 2 se ne javlja to historia oparta na
autentycznym wydarzeniu, jakim był upadek tunguskiego meteorytu, który w powieści okazuje
się być statkiem kosmicznym. Dzięki odnalezionemu dziennikowi jednego z pasażerów
bohaterowie wraz z czytelnikiem poznają dzieje pewnej kosmicznej cywilizacji. W powieści
Svemirska nevjesta autorzy korzystają z całego inwentarza fantastyki naukowej. Pojawiają się
w niej motywy zagubionej cywilizacji, katastrofy kosmicznej, wizyty obcych na Ziemi czy
wątki związane ze sztuczną inteligencją oraz rewolucyjnymi odkryciami. Co ciekawe, autor
powieści posługuje się ironią, która sprawia, że utwór przeradza się wręcz w pastisz gatunku.
Obaj autorzy poznali się w dość szczególnym miejscu – Mladen Bjažić był redaktorem
czasopisma dla dzieci i młodzieży „Plavi vjesnik” (1954-1973), w którym swoje powojenne
opowiadania i nowele fantastycznonaukowe (a także scenariusze komiksów) publikował
Zvonimir Furtinger387. W tym czasopiśmie, popularnie zwanym Plavac, publikowane były
początkowo przede wszystkim komiksy, następnie zaś także przekłady opowiadań
fantastycznonaukowych. Jednak już w 1957 roku pojawiły się w nim opowiadania Furtingera
pod tytułem Psihophor (1957) i Zrcalo u svemiru (1957), a następnie jego krótka powieść Vila
na otoku (w odcinkach, 1958-1959).
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W latach sześćdziesiątych do grona pisarzy fantastyki naukowej dołączyli kolejni
jugosłowiańscy twórcy. Angelo Riting (w rzeczywistości Josip Ritting, 1905-1989) jest
autorem powieści Sasvim neobično buđenje (1961) i Ljubav u neboderu (1965), natomiast Al
Radek388 wydał wówczas powieści Čovek iz žute kuće (1960) i Druga smrt dr Langa (1960).
Pozostali autorzy z lat sześćdziesiątych opublikowali tylko po jednej powieści science fiction –
wśród nich warto wymienić m.in. Milana Nikolicia (1930-2000), Slobodana Petkovicia389 czy
Danila Alargicia390. Jednym z często wykorzystywanych przez nich zabiegów było łączenie
elementów fantastyki naukowej z kryminalną fabułą. Stosował go także wspomniany
chorwacki autor ukrywający się pod pseudonimem Angelo Riting, którego powieści Sasvim
neobično buđenje i Ljubav u neboderu, choć interesujące, pozostawały w cieniu dzieł Bjažicia
i Furtingera. Podobnie, elementy fantastyki naukowej (przede wszystkim popularny wówczas
motyw szalonego naukowca) z wątkami kryminalnymi połączył też Slobodan Petković w
powieści Osveta manijaka (1965).
Już od końca lat pięćdziesiątych obecne są w Jugosławii serie wydawnicze złożone z
dzieł fantastycznonaukowych. W latach 1957-1962 belgradzkie wydawnictwo Epoha w edycji
Fantastični romani opublikowało aż 19 powieści science fiction autorów zagranicznych oraz
jugosłowiańskich (dwie powieści duetu Bjažić-Furtinger, po jednej Angela Ritinga i Silvia
Ružicia)391. To samo wydawnictwo w 1965 roku uruchomiło serię Zabavna biblioteka. Choć
edycja ta nie była zaplanowana jako fantastycznonaukowa per se, spośród dwunastu powieści,
które się w niej ukazały, aż 10 należało do tego gatunku. Ciekawie sytuuje się kwestia
pochodzenia autorów powieści: o ile we wcześniejszej edycji przeważali pisarze radzieccy i
amerykańscy, tym razem wydano trzy powieści jugosłowiańskie (Bjažic-Furtinger, Petković,
Riting), dwie czechosłowackie, dwie angielskie, po jednej francuskiej, kanadyjskiej i
polskiej392. Fantastyka naukowa, zwykle w przekładzie, pojawiała się także w innych seriach

Prawdziwa tożsamość tego pisarza pozostaje do dziś pewną zagadką. Często jego pseudonim bywa rozwijany
jako Aleksandar Radenković, ale taki pisarz nie figuruje w żadnych bazach. Faruk Dizdarić twierdzi, że za
pseudonimem Al Radek ukrywa się bośniacko-hercegowiński pisarz i dziennikarz Rešad Kadić (1912-1988). Zob.
F. Dizdarević, Rešad Kadić kao Al Radek, „Avlija”, online: https://www.avlija.me/eseji/faruk-dizdarevic-resadkadic-kao-al-radek [23.03.2020].
389
W przypadku niektórych, szczególnie mniej znanych pisarzy i pisarek, daty urodzenia i ewentualnej śmierci
nie udało się ustalić, dlatego informacja ta nie została podana.
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Zob. M. Milovanović, Srpska naučna...., s. 73-82.
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[30.03.2020].
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wydawniczych takich jak np. Lajka, Zabavna biblioteka wydawnictwa Novo pokoljenje czy
Zanimljiva biblioteka wydawnictwa Nolit.
W

1965

roku

zaczęła

się

ukazywać

jedna

z

najbardziej

znaczących

fantastycznonaukowych serii wydawniczych na serbsko-chorwackim obszarze językowym –
Kentaur wydawnictwa Jugoslavija. Po pierwszych ośmiu tytułach przestała się ona ukazywać,
jednak po wznowieniu w 1977 roku była wydawana nieprzerwanie aż do 1989 roku. Dzięki niej
jugosłowiańska publiczność mogła zapoznać się z najwybitniejszymi światowymi
osiągnięciami fantastyki naukowej, przede wszystkim dziełami klasyków gatunku i autorów
tzw. „złotego wieku SF“: Arthura C. Clarke'a, Isaaca Asimova, Franka Herberta, Philipa K.
Dicka czy Stanisława Lema393. W 1969 roku pod redakcją Stojana Subotina ukazała się w
Belgradzie także antologia polskiej fantastyki zawierająca dzieła takich twórców jak Bruno
Schulz, Stefan Grabiński czy Jan Potocki394.
Prezentacja serbskiej i chorwackiej sceny wydawniczej w Jugosławii wskazuje, że choć
pod koniec lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych fantastyka naukowa była chętnie
wydawana, rodzimi twórcy nieczęsto wykorzystywali ten gatunek jako matrycę genologiczną
dla swoich utworów. Być może fakt istnienia fantastycznonaukowych serii wydawniczych był
bardziej przejawem preferencji i upodobań redaktorów i właścicieli wydawnictw, aniżeli
czytelniczej publiczności? W 1972 roku Gavrilo Vučković następująco komentował sytuację
minionej dekady i brak sukcesów komercyjnych dobrze przygotowanych bibliotek literatury
science fiction:
Zagrebačka izdavačka kuća »Epoha« i beogradski »Nolit« pokrenuli su u prvoj polovini šezdesetih
godina dve edicije posvećene naučnoj fantastici, sa odista izvrsnim izborom dela, ali su one završile po
antikvarnicama i magacinima, odnosno na rafovima dečije literature. Znatno svežiji i paradoksalniji
primer vezan je za biblioteku Kentaur izdavaĉke kuće »Jugoslavija«. U ovoj izuzetno luksuzno
opremljenoj ediciji, koja je po dizajnu spadala u dotad najuspešnija ostvarenja na planu izdavačke
delatnosti kod nas, objavljen je izbor od osam romana od kojih je svaki, uz možda jedan ili dva izuzetka,
predstavljao istinska remek-dela naučne fantastike. Međutim, ni Kentaur nije bolje prošao od svojih
preteča. Ova činjenica potpuno je dezorijentisala priređivače i izdavače. Na prvi pogled, svi preduslovi
za uspeh biblioteke bili su tu, pa ipak je rezultat bio ispod očekivanja…395

Spis wszystkich dzieł wydanych w serii, zob. http://www.isfdb.org/cgi-bin/pubseries.cgi?2926 [30.03.2020].
Antologija poljske fantastike, red. S. Subotin, tłum. M. Živančević i in., Nolit, Beograd 1962.
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Vučković uważa, że niewielkie zainteresowanie spowodowane było przede wszystkim
brakiem przygotowania większości czytelników do odbioru dojrzałych dzieł gatunku. Być
może również jugosłowiańscy autorzy musieli najpierw zapoznać się z klasyką fantastyki
naukowej, aby później zmierzyć się z gatunkiem. Niewątpliwie twórcą, który najpełniej
wykorzystał koniunkturę wydawniczą na fantastykę naukową w latach sześćdziesiątych był
Zvonimir Furtinger – tylko w 1960 roku opublikował w duecie z Mladenem Bjažiciem aż trzy
powieści. Pozostał zresztą aktywny na polu tego gatunku aż do swojej śmierci w 1986 roku.
Pozostali twórcy tego okresu tworzyli zwykle pod pseudonimami, najczęściej jedną powieść
lub opowiadanie, aby następnie już na zawsze zniknąć z jugosłowiańskich bibliografii
fantastyki gatunkowej.
Choć w latach siedemdziesiątych nieco zmniejszyła się ilość wydań i edycji przekładów
fantastyki naukowej, lokalni twórcy otrzymali większą przestrzeń do publikowania własnej
twórczości, co związane było z gwałtownym rozwojem jugosłowiańskiej periodyki
poświęconej fantastyce naukowej. W latach 1969-1970 ukazywał się w Belgradzie miesięcznik
„Kosmoplov” dedykowany zarówno science fiction, jak i popularyzacji nauki, przede
wszystkim kosmonautyki – od 5 numeru w każdym z 19 kolejnych wydań znajdowało się jedno
opowiadanie fantastycznonaukowe jugosłowiańskiego twórcy. W 1972 roku rozpoczęto
publikację czasopisma „Galaksija” o podobnym profilu. Jego celem była jednak przede
wszystkim popularyzacja nauki, zaś science fiction było w nim traktowane głównie jako
narzędzie umożliwiające osiągnięcie tego celu. Jednak to z inicjatywy redaktorów „Galaksiji”
powstał wspomniany już w poprzednim podrozdziale almanach fantastycznonaukowy
„Andromeda”, w którym pojawiły się liczne przekłady oraz niezwykle cenne z dzisiejszego
punktu widzenia eseje o fantastyce naukowej w Chorwacji i Serbii oraz bibliografie dzieł
fantastycznonaukowych. W almanachu „Andromeda” po raz pierwszy uruchomiony został
także konkurs na „domaću naučnofantastičnu priču“. Mogli w nim uczestniczyć autorzy z całej
Jugosławii, jednak opowiadanie musiało być napisane w języku serbsko-chorwackim. Główna
nagroda wynosiła 5.000 dinarów396. W trzecim numerze ukazało się pięć zwycięskich tekstów
miejscowych autorów – pomimo wygaszenia almanachu, kolejne nagrodzone opowiadania
publikowane były w czasopiśmie „Galaksija”. O „Andromedzie” i wartości literatury
fantastycznonaukowej następująco pisał znany jugosłowiański filozof Ivan Focht:

396

„Andromeda”, 1977, nr 2, s. 408.

119

Vanredan značaj pridajem pokretanju i izlaženju našeg prvog časopisa posvećenog isključivo naučnoj
fantastici – ››Andromeda‹‹ (BIGZ, Beograd). Urednicima i izdavaču pruža se time velika šansa, jer
dobra naučna fantastika, iako vrlo rijetka, daleko prevazilazi nivo zabavne literature, a u nekoliko
slučajeva i sveukupne ostale beletristike koja je redovno začaurena u antropocentrističku ljušturu. Ona
ogromno proširuje vidokrug time što čovjeku pruža distancu prema vlastitom svijetu – pokazujući
mogućnost drugačijih svjetova, ona, jedina, danas dovodi do svijesti da se u stvari kovitlamo na nečim
manjim od zrna prašine: u svim drugim oblastima od prašine ne vidi se to. Ona nas stavlja pred
fundamentalna pitanja smisla i prirode našeg bitisanja na Zemlji, pred pitanja o biću i ništavilu, i,
jednina, pokušava da na njih da odgovor397.

Jednak zapewne najważniejszym wydarzeniem lat siedemdziesiątych, o długotrwałych
skutkach, było powstanie w 1976 roku w Zagrzebiu miesięcznika poświęconego fantastyce
naukowej „Sirius”. Czasopismo ukazywało się regularnie aż do 1989 roku, pomimo
przejściowych problemów z brakiem papieru i koniecznością zmiany formatu. Jedynie w
ostatnich ośmiu miesiącach istnienia, przy narastających problemach finansowych ukazywało
się jako dwumiesięcznik. Wydawane było przez wydawnictwo Vjesnik, a pierwszym
redaktorem naczelnym periodyku został Borivoj Jurković. Aby oddać skalę popularności
fantastyki naukowej, ale i jakość samego czasopisma, warto zaznaczyć, że w swoim najlepszym
okresie magazyn sprzedawał się w ilości 30.000 egzemplarzy, dwukrotnie też (w latach 1980 i
1984) został ogłoszony najlepszym europejskim czasopismem fantastycznonaukowym398.
„Sirius” publikował dzieła najbardziej uznanych twórców z całego świata, a także eseje,
recenzje, wywiady i teksty teoretyczne. Przede wszystkim jednak na 13 lat stał się
najważniejszym miejscem publikacji dla autorów z Chorwacji i Serbii, wpływając znacząco na
rozwój fantastyki naukowej w obu tych krajach. W każdym numerze, z nielicznymi wyjątkami,
pojawiało się przynajmniej jedno opowiadanie napisane oryginalnie w języku serbskochorwackim, zaś niektóre numery specjalne, noszące nazwę YU-Sirius, drukowały tylko
utwory twórców z Jugosławii399.
Aleksandar

Žiljak,

dokonując

analizy

gatunkowej

opowiadań

najczęściej

reprezentowanych w „Siriusie”, zwraca uwagę na dużą popularność tekstów antyutopijnych i
dystopijnych, co jest, jego zdaniem, uzasadnione ówczesną sytuacją na świecie, przede
wszystkim stanem zimnej wojny. Częste są także, według niego, teksty utrzymane w

I. Focht, Anketa „Politike” „Šta je za vas bilo događaj godine?”, „Andromeda”, 1977, nr 2, s. 402.
A. Žiljak, Znanstvena fantastika…, s. 22.
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podgatunku fantastyki naukowej nazywanym space opera, który w dużym uproszczeniu
przedstawia przygody bohaterów w kosmosie. Wiele opowiadań cechuje obecność innych
typowych dla gatunku motywów, takich jak na przykład: kontakt z istotami pozaziemskimi,
podróż w czasie czy kolonizacja nowych światów400. Spośród odmian fantastyki nierzadki jest
także hard science fiction inspirowany utworami twórców tzw. złotego wieku, przede
wszystkim Clarke’a i Asimova, publikowanych wówczas także w bibliotece Kentaur – za
najlepszych twórców hard SF w Jugosławii uchodzili m. in. Chorwaci Branko Pihač i Damir
Miulčić oraz Serbowie Nikola Panić i Slobodan Ćurčić.
Wśród licznych tekstów nawiązujących do światowej tradycji gatunku zdarzają się
jednak, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych, utwory odmienne, zwiastujące przemiany,
których fantastyka gatunkowa doświadczy w obu krajach w latach dziewięćdziesiątych. Ich
autorzy otwierają się na lokalny koloryt i otaczającą rzeczywistość, wprowadzają na przykład
elementy historii narodów jugosłowiańskich czy motywy zaczerpnięte ze słowiańskiej
mitologii, eksperymentują z gatunkami i głębią psychologiczną postaci, a zatem zbliżają się w
swojej twórczości do utworów nowej fali science fiction, która rozpoczęła się na świecie już w
latach sześćdziesiątych.
W tym kontekście warto wspomnieć chociażby dwa opublikowane w „Siriusie” w 1987
roku opowiadania Vladimira Lazovicia, twórcy zainteresowanego różnorodnymi gatunkami
fantastyki, pod tytułem Gusar i Sokolar. Oba utwory zbliżają się do gatunku historii
alternatywnej, nieobecnej dotąd w literaturach Jugosławii. O ile jednak Gusar nawiązuje do
klasyki science fiction oraz opowiada o przygodach piratów z XVII wieku, których do
niecodziennego napadu zatrudnia dziwny obcokrajowiec posługujący się niewidzianymi dotąd
akcesoriami401, fabuła Sokolara nawiązuje do historii rodzimej, zaś utwór zapowiada
pojawienie się w Serbii utworów fantasy spełniających wszystkie kryteria genologiczne. Dzieło
opowiada o początkach chrześcijaństwa w Serbii, kiedy to władcy brutalnie tępią „heretyków”,
nadal wyznających wiarę przodków. Wciąż jednak istnieją tajemne przejścia między światem
ludzi i światem starych słowiańskich bogów, a nieliczni potrafią usłyszeć głosy docierające „z
tamtej strony” i przyzwać złowrogich: Swarożyca, Mokosza czy Triglava. Ostatnim
człowiekiem posiadającym ten dar jest Vuk. Choć zdolność ta stanowi dla niego rodzaj
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stygmatu, przekleństwa, bohater będzie zmuszony podjąć się ratowania lokalnej ludności przed
chrześcijańskim ogniem i mieczem402.
Konkurs na opowiadanie był w „Siriusie” nieprzerwanie otwarty – redaktorzy
twierdzili, że wprost zasypywano ich opowiadaniami, z których jednak nieliczne doczekały się
publikacji ze względu na stosunkowe surowe kryteria przyjmowania tekstów do druku403. W
rubrykach „Za Sirius” i „Nije za Sirius” redaktorzy wskazywali autorom popełnione przez nich
błędy i usterki, rzadziej chwalili poszczególne rozwiązania, często zaznaczali, że ich zdaniem
teksty nie zaliczają się do gatunku fantastyki gatunkowej404. „Sirius” odznaczał się restrykcyjną
polityką redakcyjną – ponieważ jego redaktorzy przyjmowali do druku wyłącznie dzieła
przynależące bezsprzecznie do fantastyki naukowej, na łamach pisma nie pojawiały się inne
gatunki fantastyki: horror czy fantasy, pomimo, że był to okres wzrostu ich popularności na
świecie. Niechętnie dopuszczano do druku także dzieła eksperymentalne i zacierające sztywne
granice gatunkowe, choć jak widać na przykładzie opowiadań Lazovicia, zdarzały się wyjątki.
Trudno dziś wyrokować, czy polityka wydawnicza redaktorów „Siriusa”, jedynego magazynu
regularnie publikującego prozę należącą do fantastyki gatunkowej, mogła mieć wpływ na
wyjątkowo późne zaistnienie fantasy i horroru zwłaszcza w Chorwacji, w której pisarze
pozostawali pod większym wpływem wychodzącego w Zagrzebiu magazynu, ale nie wydaje
się to nieprawdopodobne. Wśród ważnych autorów publikujących w „Siriusie”, wielu będzie
kontynuować działalność literacką także w latach dziewięćdziesiątych. Należą do nich m.in.:
Dragan R. Filipović (ur. 1958), Radmilo Anđelković (ur. 1942), Boban Kneževic (ur. 1959),
Vladimir Lazović (ur. 1954), Biljana Matejan (ur. 1956), Branko Pihač (ur. 1956), Goran
Pavelić (ur. 1954), Branislav Trajković (ur. 1949), Andrija Lavrek (ur. 1964), Slobodan Ćurćič
(ur. 1951), Slobodan Petrovski (ur. 1949), Predrag Raos (ur. 1951). Znani ze wcześniejszych
dzieł Branko Belan i Zvonimir Furtinger także często publikowali w tym magazynie, obaj
zmarli jednak w 1986 roku.
Redaktorzy „Siriusa” szukali przede wszystkim utworów spełniających jednoznacznie
kryteria fantastyki naukowej, tymczasem na świecie już od lat sześćdziesiątych odpowiedzią
V. Lazović, Sokolar, „Sirius”, 1987, nr 138, s. 83-107.
A. Žiljak, Znanstvena fantastika..., s. 22.
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na wyczerpanie dotychczasowych motywów stała się tzw. nowa fala science fiction. Tworzący
w tym nurcie autorzy porzucali eksplorowanie kosmosu na rzecz analizy wewnętrznych
światów lub „duchowych krajobrazów” człowieka, tworząc nową, psychologiczną odmianę
gatunku. Ponadto, eksperymentowali z łączeniem fantastyki naukowej z innymi gatunkami,
także niefantastycznymi oraz odwoływali się do takich prądów w sztuce jak surrealizm.
Większość badaczy łączy zaistnienie nowej fali fantastyki naukowej z przemianami
technologicznymi, społecznymi i kulturalnymi dokonującymi się na Zachodzie w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych405. Odmienna sytuacja polityczno-społeczna mogłaby
uzasadnić fakt niezaistnienia tego prądu na szerszą skalę w Jugosławii, choć bardziej
wiarygodna wydaje się hipoteza, że jugosłowiańscy twórcy po prostu nie nadążali za
przemianami w obrębie gatunku. Jugosłowiańscy autorzy niechętnie sięgali także po nowe
podgatunki science fiction, takie jak cyberpunk czy fantastyka światów alternatywnych, choć
dzieła tego typu pojawiały się m.in. w czasopiśmie „Sirius” w przekładach z innych języków.
Do

najważniejszych

powieści

fantastycznonaukowych

powstałych

w

latach

siedemdziesiątych należy Brodolom kod Thule (1979) Predraga Raosa – pierwsza powieść
fantastycznonaukowa tego autora, w której krystalizują się charakterystyczne cechy jego
twórczości. Akcja powieści rozgrywa się w odległej przyszłości, w której ludzkość
skolonizowała Układ Słoneczny. Autor umiejętnie połączył wiedzę z zakresu różnorodnych
nauk: ścisłych, humanistycznych i społecznych, dlatego space opera w jego wydaniu to utwór
zawierający elementy prozy psychologicznej oraz wypowiedzi filozoficznej. Choć utwory
Raosa – cieszące się dużą popularnością powieści Mnogo vike nizašto (1985) i Nul effort
(1990), długie opowiadanie Škorpion na jeziku (1988) czy licznie publikowane w latach
osiemdziesiątych w „Siriusie” krótsze teksty prozatorskie – wprowadzają do jugosłowiańskiej
fantastyki naukowej nową jakość, wzbogacając ją o elementy refleksji społeczno-filozoficznej
oraz wprowadzając do niej nowe wartości stylistyczne, trudno uznać go za twórcę
nowofalowego. Pisarza nie interesowały bowiem eksperymenty genologiczne czy wykraczanie
poza granice science fiction, lecz usiłował on przede wszystkim w pełni wykorzystać
możliwości, jakie daje ten gatunek.
W latach siedemdziesiątych, w których nie powstało wiele nowych jugosłowiańskich
powieści science fiction, aktywne były jednak dwie pisarki. Wspomniana już Marija VeraMrak, pierwsza w socjalistycznej Jugosławii autorka science fiction, opublikowała wówczas

405

Zob. np. C. Greenland, The Entropy Exhibition: Michael Moorcock and the British 'New Wave' in Science
Fiction, Routledge, Boston 1983.
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dwie krótkie powieści fantastycznonaukowe dla dzieci i młodzieży: Terasa XI (1974) i
Zarobljenici svemira (1976), natomiast belgradzka pisarka Dušica Lukić w 1977 roku wydała
powieść pod tytułem Zemlja je u kvaru (1977).
Dzieła autorów takich jak Dragan Hajduković (ur. 1949), Dragan Stanišić czy Milutin
Veljković (ur. 1935) odnotowuję jedynie dla porządku, z literackiego punktu widzenia ich
wartość jest niewielka – stanowią one bowiem kopie tematów i motywów popularnych
wówczas, zwłaszcza w radzieckiej fantastyce naukowej. W okresie tym pojawiły się także
utwory godne zainteresowania, np. opowiadanie Pothodnik Zdravka Valjka406, które
zwyciężyło w trzecim konkursie „Andromedy”, nie zostało jednak opublikowane ze względu
na kontrowersyjne aluzje polityczne, między innymi do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Oprócz dystopijnych odniesień do rzeczywistości, autor zastosował także rozbudowaną
charakterystyką psychologiczną głównego bohatera i jednocześnie narratora opowiadania407.
Rok 1976 jest uznawany za przełomowy dla fantastyki naukowej w Jugosławii również
dlatego, że w Belgradzie wznowiona zostaje wspomniana już biblioteka Kentaur. W latach
siedemdziesiątych po raz pierwszy pojawiają się także prywatne edycje powieści
fantastycznonaukowych, niezwykle popularne w następnej dekadzie. W 1977 roku
jugosłowiańska fantastyka naukowa zanotowała znaczący, choć pozaliteracki sukces – film
Izbavitelj Krsta Papicia otrzymał główną nagrodę na festiwalu filmowym w Trieście.
Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to czas kształtowania się
zorganizowanych fandomów, zarówno w Chorwacji, jak i w Serbii. W lutym 1976 roku, kilka
miesięcy przed powstaniem „Siriusa”, grupa entuzjastów i fanów fantastyki naukowej z
Zagrzebia zakłada klub o oficjalnej nazwie SFera – klub prijatelja znanstvene beletristike i
fantastike. Członkowie klubu porozumiewają się między sobą przy pomocy wydawanego
chałupniczo fanzinu408 „Parsek”, w którym wydawane są także przedruki opowiadań.
Przystępują również do organizowania pierwszych jugosłowiańskich konwentów –
zorganizowane w 1977 roku w Zagrzebiu wydarzenie nazwane Dani znanstvene fantastike
cieszyło się zaskakującą, nawet dla organizatorów, popularnością409. W kolejnych latach

Opowiadanie ostatecznie ukazało się w 1978 roku w fanzinie „Parsek”, następnie w 1996 roku w chorwackim
czasopiśmie „Futura”, w 1997 roku zaś w zbiorze tekstów autora pod tytułem Plastična duša. Z. Valjak, Plastična
duša, wydanie własne, Zagreb 1997.
407
Z. Valjak, Pothodnik, w: Ad Astra…, s. 58-63.
408
Fanzin (ang. fanzine) – niskonakładowe, nieprofesjonalne czasopismo wydawane przez organizację,
towarzystwo czy grupę, skierowane do osób o podobnych zainteresowaniach lub poglądach.
409
D. Đokić, Knjiga postanka – prvih deset godina, strona internetowa Društva za znanstvenu fantastiku SFera,
online: https://sfera.hr/drustvo-sfera/povijest/knjiga-postanka-prvih-deset-godina/ [01.04.2020].
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zagrzebskie spotkania miłośników fantastyki otrzymały nazwę SFeraKon i pod nią działają do
dziś. Od 1981 roku członkowie klubu SFera, obecnie noszącego nazwę Društvo za znanstvenu
fantastiku, przyznają coroczne nagrody (wyjątkiem były tylko wojenne lata 1992 i 1993) za
najlepsze dzieła fantastyki gatunkowej410 w minionym roku. Po raz pierwszy w 1981 roku tę
nagrodę otrzymał słoweński autor Miha Remec za dystopijną powieść Prepoznavanje, co
mogłoby wskazywać na to, że fani science fiction w Jugosławii zapoznawali się nie tylko z
nowymi dziełami gatunku wydanymi w obrębie ich republiki czy języka, ale całej federacji.
W kolejnych latach podobne kluby powstają w innych miastach socjalistycznej
Jugosławii – Lublanie, Nowym Sadzie, Sarajewie czy Skopje. Belgradzkie Društvo ljubitelja
fantastike założone w 1981 roku otrzymało imię Lazara Komarčicia, a organ prasowy klubu
nazwę „Emitor”. Belgradzki klub do dziś, z mniejszą lub większą regularnością, organizuje
konwenty (np. Beokon). Co istotniejsze, Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić od 1981
roku kontynuuje tradycję konkursu na opowiadanie fantastycznonaukowe, zapoczątkowanego
wraz z powstaniem almanachu „Andromeda”. W kryteriach konkursu nacisk postawiony został
jednak nie tyle na realizację szablonu fantastyki naukowej, co oryginalność, rozszerzanie granic
gatunku, a także koloryt lokalny i rodzimość, a więc założenia te znacząco różniły się od
kryteriów stawianych przez redakcję „Siriusa”.
Lata osiemdziesiąte są przez wielu badaczy uważane obecnie za szczytowy okres
popularności fantastyki naukowej zarówno w Chorwacji, jak i w Serbii411. Powstają wówczas
nowe serie poświęcone fantastyce naukowej: Zvezdane staze, Supernova i X-100 SF, przede
wszystkim jednak edycje Polaris Zorana Živkovicia i Žika Bogdanovicia oraz Znak Sagite
Bobana Kneževicia. Knežević w 1984 roku zaczyna także wydawać poświęcony fantastyce
naukowej almanach „Monolit” z przekładami światowych dzieł science fiction, a w 1987 roku
w Nowym Sadzie także czasopismo „Alef”. Do 1991 roku ukazuje się jedynie 26 numerów
czasopisma, ale jest ono istotne przede wszystkim z dwóch powodów – umożliwiło
jugosłowiańskim twórcom publikację opowiadań i noweli, które nie wpisywały się idealnie w
gatunek fantastyki naukowej, tak jak tego oczekiwali redaktorzy „Siriusa”, wypełniło także na
krótki czas lukę powstałą po wygaszeniu tego magazynu w 1989 roku.
Według wyliczeń Zorana Živkovicia w latach osiemdziesiątych ukazało się około 80
jugosłowiańskich powieści fantastycznonaukowych, z czego mniej więcej jedna trzecia w

Choć w nazwie klubu i nagrody pojawia się skrót SF, w regulaminie nagrody wyraźnie wskazane są dzieła
zarówno fantastyki naukowej, jak i horroru oraz fantasy.
411
Z. Živkovic, Enciklopedija…, s. 320.
410
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edycji X-100 SF. Jednak utwory opublikowane w tej serii nie wniosły zbyt wielu innowacji do
rozwoju gatunku – stanowiły one zazwyczaj skrzyżowanie futurystycznego kostiumu i
przygodowej akcji, a podpisywane były anglosasko brzmiącymi pseudonimami w rodzaju Bell
Ch. A. (Dušan Belča, ur. 1938) czy S. Tyrkley (Slobodan Ćurčić, ur. 1951). Ćurčić udowodnił
swoje ambicje i talent w opowiadaniach i nowelach publikowanych w „Siriusie”, zebranych
następnie w zbiorze Šume, kiše, grad i zvezde (1988). Dominującym trendem w fantastyce lat
osiemdziesiątych były przede wszystkim dość sztampowe space opery oraz omówione
wcześniej dystopie i antyutopie. Wśród autorów, których twórczość zwraca uwagę, wyróżnić
można Nevena Orhela (ur. 1947), zagrzebskiego autora „medycznych” powieści science fiction,
w których zawarł swoje doświadczenia zdobyte w trakcie praktyki lekarskiej412. Aleksandar
Manić (ur. 1932) akcję swych dwóch powieści usytuował w prehistorii. Serbska pisarka Vera
Broz opowiadaniami Kako dočekati turiste? i Zaboravljeno osećanje opublikowanymi w
„Siriusie” na początku lat osiemdziesiątych wydaje się zmierzać w stronę slipstreamu, łącząc
elementy fantastyki naukowej z prozą głównego nurtu. Autorzy prozy fantastycznej lat
osiemdziesiątych coraz wierniej śledzą światowe trendy. Przykładowo, Lidija Beatović (ur.
1966) pisze opowiadania bliskie stylistyce cyberpunku.
W 1989 roku w Belgradzie Radivoje Lola Đukić (1923-1995) wydaje utwór Ovca na
Bulevaru oktobarske revolucije – satyryczną i hybrydyczną powieść z licznymi elementami
fantastyki gatunkowej, zawierającą aluzje do rzeczywistości chwiejącej się w posadach
federacji oraz przedstawicieli jej życia politycznego – na przykład jeden z bohaterów utworu
wydaje się być wykreowany na podobieństwo Slobodana Miloševicia 413. Powieść Đukicia
przynależy już do nowych czasów i nowej epoki fantastyki gatunkowej, w której literatura ta
jest niejednoznaczna gatunkowo oraz zorientowana przede wszystkim na konkretną, rodzimą
rzeczywistość.
Choć rok 1989 nie jest, tak jak rok 1991, cezurą w życiu politycznym i społecznym
Jugosławii, wydaje się jednak przełomowy dla fantastyki naukowej. To wówczas wygaszony
zostaje „Sirius“, którego istnienie wywarło ogromny wpływ na rozwój tego gatunku w SFRJ.
W ciągu trzynastu lat funkcjonowania czasopisma federacyjna Jugosławia doświadczyła
ogromnych zmian – o ile pierwszy numer „Siriusa” kosztował 10 dinarów, ostatni – 80.000,

To nie jedyny przykład połączenia medycyny i literatury w chorwackiej fantastyce gatunkowej. W 2012 i 2014
roku inny lekarz, Ivo Balenović (ur. 1969), stworzył dwie dystopijne powieści 2084: Kuća Velikog Jada oraz
Vladimir se vraća kući, w których niezwykle liczne motywy ciała, jego rozpadu i eksperymentów medycznych
pozwalają przypuszczać, że autor zawarł w nich swoje doświadczenia zdobyte podczas pracy zawodowej.
413
R. L. Đukić, Ovca na Bulevaru oktobarske revolucije, Arkade, Beograd 1989.
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choć do samego końca sprzedawał się w niewyobrażalnym dziś dla magazynów literackich
nakładzie około 13.000 egzemplarzy. W tym samym roku wygaszona została również seria
wydawnicza Kentaur. Ukazujące się w niej przekłady umożliwiały czytelnikom i twórcom z
Jugosławii kontakt z najwybitniejszymi realizacjami tego gatunku na świecie. Lata
dziewięćdziesiąte przyniosły zaś ogromne zmiany nie tylko w organizacji sceny literackiej, ale
przede wszystkim zmieniły paradygmat funkcjonowania fantastyki gatunkowej zarówno w
Chorwacji, jak i w Serbii. O ile w czasach istnienia SFRJ możemy mówić o wspólnym (do
pewnego stopnia) istnieniu literatur chorwackiej i serbskiej, w latach dziewięćdziesiątych
funkcjonują one odrębnie, a związki między nimi słabną.
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4. Chorwacka fantastyka gatunkowa po 1989 roku
Wygaszenie w 1989 roku czasopisma „Sirius” było punktem zwrotnym zwłaszcza dla
chorwackiej fantastyki gatunkowej, której twórcy zostali pozbawieni prymarnego miejsca
publikacji utworów. Niektórzy z nich na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
wydawali swoje opowiadania w serbskich antologiach – chorwackich autorów możemy
odnaleźć między innymi w almanachach Tamni vilajet (1987, 1992, 1993, 1996) wydawanych
przez Bobana Kneževicia i jego autorskie wydawnictwo Znak Sagite. Chorwacki pisarz Darko
Macan (ur. 1966) przyznawał w 1993 roku, że po wybuchu wojny związki między chorwackim
i serbskimi pisarzami fantastyki gatunkowej uległy zakłóceniu414, jednak kontakty te nigdy nie
zostały zupełnie przerwane, o czym świadczy między innymi obecność Chorwatów na łamach
drugiego i trzeciego tomu antologii Tamni Vilajet, które ukazały się w 1992 i 1993 roku. Biorąc
pod uwagę ówczesne stosunki polityczne i kulturalne pomiędzy Serbią i Chorwacją,
współpraca ta stanowi ewenement. Dopiero w ostatniej, czwartej edycji antologii z 1996 roku,
która nosi już podtytuł „zbirka srpske fantastike” (dotąd były to „zbirke jugoslavneskog SF”
lub „zbirke jugoslavenske fantastike”), oprócz Veroniki Santo (także: Vera Ivosić-Santo, ur.
1957), która studiowała w Belgradzie, nie pojawiają się już chorwaccy pisarze – podobnie w
chorwackich antologiach z lat dziewięćdziesiątych próżno szukać serbskich autorów.
Współcześnie jednak współpraca ta jest kontynuowana – w antologiach i czasopismach,
podczas konwentów, dzięki osobistym kontaktom.
Wraz rozpadem SFRJ także nagroda SFERA, dotychczas jugosłowiańska, przestała
istnieć w dotychczasowym kształcie. W 1991 roku po raz ostatni przyznana została zarówno
twórcom serbskim, jak i chorwackim: Verze Ivosić-Santo za opowiadanie Evici, s ljubavlju
(1990) oraz Predragowi Raosowi za powieść Nul effort (1990), a także Zoranowi Živkoviciowi
za przygotowanie cytowanej w poprzednim rozdziale Encyklopedije znanstvene fantastike. O
zakończeniu pewnej epoki pisał w formie nekrologu dla nagrody anonimowy autor podpisujący
się pseudonimem Trpko w październiku 1993 roku w 48 numerze fanzinu „Parsek“415 (to
odbijane na powielaczu, amatorskie czasopismo, dziś praktycznie niedostępne, stanowiło w
tym czasie główny sposób komunikacji chorwackiego fandomu, tam też przedrukowywane
były krótkie opowiadania i wiersze). Swój tekst autor kończył wyrażeniem nadziei, że pomimo
zakończenia epoki SFERY jako jugosłowiańskiej nagrody nadchodzi czas na jej kontynuację

414
415

D. Macan, Niz prilaz sjećanja, „Parsek”, 1993, nr 48, s. 9.
Trpko, Posljednji pozdrav SFERA-i, neprežaljenom pokojnom drugu!, „Parsek”, 1993, nr 48, s. 3-6.
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w formie wyłącznie chorwackiego wyróżnienia416. Przewidywania okazały się trafne – w 1992
i 1993 roku z powodu wojny nagroda nie została przyznana, ale od 1994 roku zaczęła
funkcjonować jako nagroda dla chorwackich twórców związanych z fantastyką gatunkową – w
1994 roku uhonorowano Darka Macana w kategorii opowiadanie (Mihovil Škotska Sniježnica
poświęcone podróżom w czasie, 1993) i Aleksandra Žiljaka (ur. 1963) w kategorii ilustracja,
natomiast w 1995 roku przyznano nagrody w kategoriach krótkie opowiadanie (kratka priča),
opowiadanie (priča), nowela i ilustracja417. W późniejszych latach nagradzano także powieści,
miniatury, dramaty, eseje, powieści dla dzieci, czarno-białe i kolorowe ilustracje oraz
przyznawano nagrodę za całokształt działalności418.
Pomimo trwającej wojny, w 1992 roku założone zostało w Chorwacji czasopismo
„Futura” poświęcone literaturze fantastycznonaukowej, które miało stać się nieformalnym
kontynuatorem „Siriusa”. Miesięcznik ten ukazywał się do 2007 roku, ale już pod koniec lat
dziewięćdziesiątych, a w szczególności od 2004 roku, stosunkowo nieregularnie. Jego nakład
był także znacznie mniejszy niż nakład „Siriusa”, a w nowej sytuacji ekonomicznej wydawcy,
pierwotnie

Bakal,

następnie

Strip-agent,

systematycznie

doświadczali

problemów

finansowych. W ich konsekwencji redakcja czasopisma była ograniczona do minimum, a
większość prac spadała na barki redaktora naczelnego (kolejno: Vlatko Jurić-Kokić, Krsto A.
Mažuranić, Mihaela Velina, Davorin Horak, Milena Benini). W dwudziestym numerze
czasopisma ówczesny redaktor naczelny Krsto Mažuranić (1942-2012) tak opisywał różnice
organizacyjne pomiędzy „Siriusem” i „Futurą”:
Neki dan smo izračunali da je Sirius radilo 14 ljudi ne računajući prevoditelje i ilustratore, plus još
posebno VPA za autorska prava i Vjesnikovo računovodstvo, i ekspedit, i pravna služba, i još ponešto.
A FUTURU radimo Nakladnik Bojan, Mihaela Katica-za-sve i Moja Beznačajnost, uz pomoć jedne
vrijedne mlade dame koja nam pomaže voditi knjigovodstvo kako ne bismo negdje stali na žulj
financima. Povrh toga, iza Siriusa je stajao Vjesnikov financijski koncern — socijalističkoga tipa:

416

Ibidem, s. 6.
O ile rozróżnienie noweli i opowiadania pojawia się w polskim literaturoznawstwie, to pewną nowością jest
dokonany przez twórców konkursu podział na kratku priču i priču. Jest to, według mnie, związne z faktem
ukazywania się wówczas dużej ilości utworów o rozmiarach znacznie przekraczających standardowe opowiadania,
często kilkudziesięciostronowych, wydawanych jednak głównie w antologiach. Zjawisko to uwidacznia się także
w analizowanych przeze mnie utworach, które, chociaz strukturą przynależą do opowiadania, rozmiarami
przypominają raczej krótsze powieści.
418
Szczegółowe dane o nagrodzie wraz z listą zwycięzców w poszczególnych kategoriach zob.: Ad astra…, s.
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zakonom zaštićen poput medvjeda — a FUTURA je plod privatnog poduzetništva — na vjetrometini
tržišnoga gospodarstva419.

Początkowo w czasopiśmie pojawiały się jedynie tłumaczenia zagranicznych utworów,
ale sytacja uległa zmianie wraz z objęciem funkcji przez nowego redaktora naczelnego, którym
już od szóstego numeru został właśnie Krsto Mažuranić, postać ważna dla chorwackiej sceny
fantastycznej, jeden z założycieli Towarzystwa SFera. Odtąd właściwie w każdym numerze
publikowane było przynajmniej jedno opowiadanie lub nowela chorwackiego autora, niekiedy
także powieści w odcinkach. Ponadto, w „Futurze” ukazywały się także recenzje i informacje
istotne dla fanów fantastyki gatunkowej, zaś wśród tekstów tłumaczonych dominowały
aktualne utwory twórców zagranicznych. Obecność tego periodyku na rynku czasopism była
niezwykle istotna dla pokolenia chorwackich pisarzy fantastyki gatunkowej, którzy debiutowali
lub rozwijali swoją karierę na początku lat dziewięćdziesiątych. W latach 1992-1995 „Futura”
była jedynym profesjonalnym chorwackim wydawnictwem publikującym stale utwory science
fiction (sporadycznie ukazywały się one także w innych periodykach, np. „Zabavnik Jutarnjeg
lista” czy „Plima”), jednak po roku 2000, gdy czasopismo przestało ukazywać się regularnie
doszło do degradacji jego statusu.
Drugą kluczową dla chorwackiej fantastyki gatunkowej inicjatywą było rozpoczęcie w
1995 roku przez zagrzebskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki Naukowej SFera organizacji
corocznego konkursu na krótką formę prozatorską, adresowanego zarówno do doświadczonych
autorów, jak i debiutantów. Najlepsze prace ukazywały się w antologiach, które wydawane były
co roku. W latach dziewięćdziesiątych opublikowano następujące tomy: Zagreb 2004
(1995)420, Dnevnici entropije (1996)421, Kvantni portali imaginacije (1997)422, Zagreb 2014
(1998)423 i Krhotine svjetova (1999)424. Dokładnie ćwierć wieku po pierwszym zbiorze
pojawiła się dwudziesta piąta antologia pod tytułem Abeceda beskraja (2019)425, natomiast
wydanie antologii w 2020 roku zostało opóźnione ze względu na pandemię koronawirusa. Od
wielu lat antologie mają swoją premierę podczas kontynuowanego od lat siedemdziesiątych
zagrzebskiego festiwalu fantastyki gatunkowej SFeraKon, dlatego określane są zwykle jako
„sferakonske zbirke”. Coroczny konkurs na opowiadanie oraz ukazujące się z nieprzerwaną
K. Mažuranić, Uvodnik, „Futura”, 1994, nr 2, s. 6.
Zagreb 2004, red. D. Macan, SFera, Zagreb 1995.
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regularnością antologie utworów chorwackich miały ogromne znaczenie dla rozwoju tamtejszej
fantastyki gatunkowej. Redaktorzy starannie dobierali najlepsze, ich zdaniem, utwory
mijającego roku, a w konkursie uczestniczyli prawie wszyscy liczący się wówczas pisarze
fantastyki gatunkowej, dlatego jakość opowiadań w antologiach była zazwyczaj wyższa niż
tych publikowanych w „Futurze”. Wobec znikomej ilości chorwackich powieści tego typu w
latach dziewięćdziesiątych426, analiza opowiadań i krótkich powieści zamieszczonych w
antologiach pozwala zaobserwować przemiany, jakim podlegała wówczas fantastyka
gatunkowa.
Pierwsza z dwóch istotnych zmian dokonała się na płaszczyźnie genologicznej. W
fantastyce chorwackiej ostatniej dekady XX wieku dominowała fantastyka naukowa, ale jej
granice genologiczne zostały znacząco rozszerzone. Autorzy coraz częściej sięgali po
różnorodne wzorce gatunkowe, które zamiast ograniczać – umożliwiały im pełniejsze
wyrażenie istotnych idei i treści. Twórcy, którzy pojawili się na chorwackiej scenie na początku
lat dziewięćdziesiątych – przede wszystkim Aleksandar Žiljak, Darko Macan, Tatjana
Jambrišak (ur. 1965) i Goran Konvični (ur. 1970) – odeszli od kultywowanej w „Siriusie“
tradycji tworzenia tzw. hard science fiction, wplatając w swoje dzieła elementy innych
gatunków (urban fantasy, horroru, światów alternatywnych), często okraszając opowiadania
humorem lub ironią albo odwracając paradygmaty typowe dla kanonów poszczególnych
nurtów fantastyki naukowej (postapokalipsy, dystopii, historii alternatywnej). W latach
dziewięćdziesiątych XX wieku silnie uwidoczniła się także tendencja wprowadzania do
fantastyki elementów literatury głównonurtowej. Choć środowisko chorwackich pisarzy
fantastyki gatunkowej funkcjonuje na obrzeżach sceny literackiej, praktycznie niedostrzegane
przez krytyków i badaczy literatury, w antologiach z tego okresu pojawiały się niekiedy mniej
znani autorzy głównego nurtu, którzy eksperymentowali z różnorodnymi środkami wyrazu, nie
tylko z dominującym wówczas w Chorwacji neorealizmem (np. Denis Peričić, ur. 1968 i Žarko
Milenić, ur. 1961).
Zmiany zachodzące w obrębie gatunków fantastycznych możemy zaobserwować na
przykładzie paratekstów – podtytułów, jakimi opatrywane były w latach dziewięćdziesiątych
kolejne antologie. Pierwszy zbiór opowiadań Zagreb 2004 z 1995 roku nosi podtytuł „zbirka
hrvatskog SF-a”. Drugi, Dnevnici entropije z 1996 roku, pozbawiony jest podtytułu, ale we
To rozpoznanie potwierdza analiza przyznanych w latach dziewięćdziesiątych nagród SFera. W roku 1991
nagrodę za powieść otrzymał Predrag Raos za Null effort , następnie nagroda w tej kategorii nie była przyznawana
aż do roku 1999, kiedy otrzymała ją Milena Benini za powieść fantasy Kaos, która nie została opublikowana jako
samodzielne wydanie książkowe, ale ukazywała się w odcinkach w czasopiśmie „Futura” w 1998 roku.
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wstępie redaktorzy piszą o zmianach, jakim podlega fantastyka naukowa, zaznaczając, że są
one widoczne także w utworach prezentowanych w antologii:
Ove se godine održava osamnaesti po redu SFeraKon i SFera još postoji. Izlazi neki novi časopis,
ponovo se množe izdavači te knjige u knjižarama, a i u Hollywoodu je SF opet u modi. Samo, ne zna se
baš točno što SF jest. SF se promijenio; hibridizirao se s hororom, s fantasyem, s mainstreamom. Onaj
tko u njemu traži svemir i rakete, nove, čudesne svijetove i rase ili znanstvene umove koji se iz
bezizlaznih situacija spašavaju poznavanjem prirodnih znanosti, rijetko odlazi kući zadovoljan. Nama
se čini da je promjena dobra. Ne nužno na bolje, ali dobra. Jer, tko se ne mijenja, tko se ne prilagođava
– propada. Ne bi nam bilo drago da SF propadne. Ne bi nam bilo drago ni da izgubimo Tebe, dragi naš
čitaoče, samo zato što smo se promijenili. Zato te pitamo: Jesi li spreman na promjene?427

Chociaż antologia, przynajmniej w założeniu, prezentować miała wyłącznie dzieła
fantastycznonaukowe, to jednak jej redaktorzy zdawali sobie sprawę, że gatunek ten podlega
przemianom i nie istnieje już w formie, jaka nadana została mu przez twórców tzw. klasycznego
science fiction. W latach dziewięćdziesiątych chorwacka fantastyka naukowa stopniowo
ulegała hybrydyzacji. Proces ten polegał nie tyle na przenikaniu się SF z innymi gatunkami,
lecz przede wszystkim na ich absorbowaniu, co skutkowało znaczącym rozszerzeniem granic
tego, co jeszcze niedawno uważano za science fiction. Fantastyka naukowa nadal pozostawała
wówczas w Chorwacji dominującym gatunkiem, za pomocą którego pisarze fantastyki
usiłowali opowiedzieć rzeczywistość po rozpadzie SFRJ.
W tym okresie w literaturze światowej (mam tu na myśli także literaturę niegdysiejszego
bloku wschodniego), horror i fantasy zdobywały coraz większą popularność. Zjawisko to
uwidaczniało się szczególnie m.in. w rosyjskiej fantastyce po rozpadzie ZSRR428, ale także w
Polsce, gdzie ogromną popularność zyskał wówczas cykl fantasy Andrzeja Sapkowskiego o
wiedźminie Geralcie z Rivii. Na temat prozy tego twórcy Ryszard Koziołek pisze: „Jeśli
traktować te książki poważnie, a nie jako świetną rozrywkę, należy w myślach pozbawić je na
chwilę wątków magicznych i kostiumowej przemocy, a wtedy zostanie okrutna satyra na
rzeczywistość schyłku XX wieku i przekonanie, że przemoc i głupota jednak triumfują nad

D. Macan, T. Jambrišak, Uvod, w: Dnevnici entropije…, s. 7
E. Ковтун, Вампир без страха и упрёка: новейшие модификации образа, w: Fantastyka rosyjska dawniej i
dziś, red. A Polak, Śląsk, Katowice 2013, s. 27.
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dobrem i rozumem. Fantasy Sapkowskiego to lekko tylko kamuflowana dystopia”429. Fantasy
zatem, podobnie jak horror, nie jest współcześnie uważane za literaturę spełniającą wyłącznie
funkcję eskapistyczną, a jej elementy nie muszą stanowić alegorii, jak miało to miejsce w
klasycznych realizacjach gatunku, chociażby w dziełach Tolkiena – obecnie jej autorzy coraz
częściej odnoszą się wprost do poszczególnych epifenomenów współczesności, choć
oczywiście za pomocą charakterystycznego dla tego gatunku rekwizytorium (fantastycznych
stworzeń, magicznych artefaktów i nieistniejących krain).
W Chorwacji gatunki inne niż fantastyka naukowa zyskały popularność stosunkowo
późno: dopiero w 2006 roku pojawiła się antologia pod tytułem Zagrob w całości dedykowana
fantastyce grozy430. Spośród dziesięciu zaprezentowanych w tym tomie opowiadań autorami
siedmiu byli debiutanci, a twórcą jednego z nich – serbski autor fantastyki grozy Oto Oltvanji
(ur. 1971). Antologia z 2007 roku otrzymała enigmatyczny podtytuł „zbirka hrvatskog SF-a i
fantastike”431, natomiast tom opowiadań Zmajev zlatni svitak (2008)432 poświęcony został po
raz pierwszy w całości gatunkowi fantasy. Jedna z redaktorek antologii, Mihaela Marija
Perković (ur. 1976), przyznała, że napotkała w środowisku pisarzy i czytelników fantastyki na
opór wobec idei przygotowania zbioru opowiadań przynależących wyłącznie do gatunku
fantasy: „Ovogodišnja je SFerakonska zbirka po drugi put tematska, a fantasy je tu mojom
krivnjom. Ne mogu napisat ››zaslugom‹‹, ne dok mi u ušima zvone svi fentaziomrsci (Da, tako
vas u svojoj glavi zovem!), koji su se, neki glasno, a neki još glasnije, već u startu bunili”433.
Od 2008 roku antologie noszą podtytuł „zbirka spekulativne fikcije” – obejmują zatem
różnorodne warianty fantastyki gatunkowej, nie tylko prozy, czasem także poezji434. Pomimo
włączenia fantastyki grozy i fantasy do grupy gatunków prezentowanych w antologii, wśród
utworów prozatorskich początkowo nadal dominowało science fiction: w antologii fikcji
spekulatywnej pod tytułem Strune nemira (2009)435 pojawiło się osiem opowiadań
fantastycznonaukowych, dwa spod znaku horroru i jedno fantasy.

R. Koziołek, Magowie rodzą się w Polsce. Dlaczego Tokarczuk i Sapkowski podbili świat właśnie dziś?,
„Magazyn Książki”, 2020, nr 1 (40), online: https://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,25645600,co-nam-mowioszalamiajacy-sukces-sapkowskiego-i-tokarczuk-mierzony.html [25.04.2020].
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Na podstawie tych szczegółowo przywoływanych informacji jest możliwe odtworzenie
tendencji zachodzących w chorwackiej fantastyce gatunkowej w latach dziewięćdziesiątych
oraz podejmowanych wówczas działań, których konsekwencje widoczne są również dzisiaj.
Wspominałam już wcześniej o polityce redakcyjnej „Siriusa” – drukowane w nim utwory
musiały spełniać wymogi gatunkowe klasycznego science fiction. Redaktorzy czasopisma
„Futura” nie stawiali jednak tak rygorystycznych obostrzeń gatunkowych, czego najlepszym
dowodem jest opublikowana w tym czasopiśmie w odcinkach powieść fantasy pod tytułem
Kaos (1998) Mileny Benini (ur. 1966). Mimo to fantasy w literaturze chorwackiej do dziś nie
jest gatunkiem szczególnie chętnie eksploatowanym przez twórców, do czego zapewne
przyczyniły się: polityka wydawnicza „Siriusa” oraz dominacja krótkich form prozatorskich.
Pokusiłabym się o wskazanie jeszcze jednej przyczyny braku popularności „czystego”
fantasy wśród chorwackich twórców w latach dziewięćdziesiątych i na początku
dwutysięcznych. Jak pisałam w części poświęconej gatunkom fantastycznym, fantasy w swoim
prymarnym kształcie jest gatunkiem egzomimetycznym. Jeśli przyjrzymy się chorwackiej
produkcji fantastycznej tego okresu, dostrzeżemy, że również fantastyka naukowa
opowiadająca o odległych światach czy dalekiej przyszłości jest wówczas w Chorwacji
stosunkowo rzadka. Andrzej Polak pisząc o rosyjskiej fantastyce gatunkowej wskazuje, że po
rozpadzie ZSRR znacząco spadło tam zainteresowanie hard SF na rzec tzw. soft science fiction,
czyli nurtu, który zamiast osiągnięciami nauki zajmuje się problematyka humanistyczną –
społeczną, psychologiczną, filozoficzną. Ponadto, utwory opisujące odległą przyszłość
zastąpione zostały przez tzw. „fantastykę bliskiej przyszłości” 436. Ta tendencja wyraźnie
widoczna jest także w fantastyce chorwackiej. Pierwsza antologia opowiadań wydanych przez
SFerę składa się z utworów opowiadających o stolicy kraju zaledwie dekadę później. W 1998
roku ukazała się antologia kontynuująca tę ideę, ukazująca Zagrzeb w 2014 roku. Dopiero w
trzeciej części, Zagreb 2094 z 2004 roku437, zebrane zostały opowiadania, których autorzy
stworzyli wyobrażenia nieco bardziej odległej przyszłości.
Ta tendencja staje się bardziej zrozumiała, jeśli osadzić ją w kontekście całokształtu
chorwackiej literatury lat dziewięćdziesiątych i przełomu XX i XXI wieku. Na przekór
chorwackiemu literaturoznawstwu, które fantastykę gatunkową z reguły ignoruje, a jeszcze
mniej chętnie dostrzega paralele w rozwoju literatury mimetycznej i fantastycznej, postrzegając
tę ostatnią, zgodnie ze słowami Kathryn Hume, jako gatunek lub funkcję i w efekcie izolując
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od innych dzieł literackich438, warto dostrzec podobieństwa w rozwoju fantastyki i
neorealistycznej literatury głównego nurtu. Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych to okres
dominacji prądu znanego jako ratno pismo439 – utworów faktograficznych i autobiograficznych
opisujących doświadczenie wojny, często tworzonych przez amatorów, świadków
opisywanych wydarzeń. Julijana Matanović uważa, że dopiero od 2000 roku możemy mówić o
normalizacji sytuacji na chorwackiej scenie literackiej, kiedy ponownie istotna staje się jakość
utworów literackich, nie zaś doświadczenie wojenne autora sankcjonujące jego prawo do
wypowiedzi literackiej: „[w roku 2000 – A. W.] vraćamo se pravom prostoru književnosti,
kvalifikativ ratni prelazi u nadleštvo književne genologije, a kritičari i čitatelji usmjeravaju se
isključivo na književni tekst”440.
Prozaicy tworzący pod koniec lat dziewięćdziesiątych odchodzą od dokumentalizmu,
ale pisząc dzieła fikcyjne nadal przedmiotem zainteresowania czynią przede wszystkim
współczesną im rzeczywistość lokalną opisywaną w sposób mimetyczny. Ta dominacja
neorealizmu w najnowszej literaturze chorwackiej bywa uzasadniana twierdzeniem, że
rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych okazała się bardziej „fantastyczna“ od samej literatury,
a główny nurt ówczesnej prozy określany jest takimi terminami jak stvarnosna proza, kritički
mimetizam, socijalni mimetizam, novi naturalizam lub neorealizam441. Prozaicy w swoich
utworach reagowali na zmiany, jakie zaszły w Chorwacji po rozpadzie Jugosławii, nawiązując
przede wszystkim do wojny, powojennego kryzysu, transformacji ustrojowej oraz problemów
socjalnych dotykających społeczeństwo. Odwoływali się do rzeczywistości, swoją
wiarygodność budując poprzez przywoływanie faktycznie istniejących miejsc, osób czy
zdarzeń.
Analizując utwory chorwackiej fantastyki gatunkowej tego okresu możemy dostrzec, że
jej autorzy także pragnęli wypowiedzieć się na temat otaczającej ich rzeczywistości, choć
oczywiście nie w sposób mimetyczny. W utworach szczególnie częste są aluzje do wojny,
rozpadu SFRJ, ale także kryzysu ekonomicznego i społecznego. Niewiele jest z kolei takich,
które opowiadałyby o egzomimetycznych, odległych światach lub śmiało wybiegały w odległą
438
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przyszłość. W wielu opowiadaniach pojawia się motyw wojny – w opowiadaniach Noć kad je
završio rat (1995) Aleksandra Žiljaka czy Tuđinac (1998) i Banijska praskozorja (1999)
Dalibora Perkovicia (ur. 1974) stanowi ona główny temat, w wielu utworach pojawia się z kolei
jako tło dla wydarzeń albo praprzyczyna dystopijnej organizacji świata przedstawionego. W
niektórych utworach echa wojny pojawiają się w sposób aluzyjny – w opowiadaniu Ivany Šips
Šetnja rajskim susjedstvom (1997) bohaterka wędruje onirycznym, fantastycznym światem, a z
fragmentów jej wspomnień czytelnik rekonstruuje wojenną tragedię, która doprowadziła do
próby samobójczej i śpiączki bohaterki, stanowiącej bramę do niezwykłego świata.
Popularnym w tym okresie tematem podejmowanym przez twórców fantastyki
gatunkowej była także kwestia tożsamości, jej stwarzania i kultywowania. Autorzy nie zawsze
nawiązywali bezpośrednio do kwestii tożsamości narodowej, lecz rozważali tę problematykę
poprzez kreowanie egzotycznych i fantastycznych tożsamości kulturowych, które z łatwością
można jednak odnieść do aktualnych wówczas w Chorwacji problemów i dyskusji. W
opowiadaniach zebranych w antologii Krhotine svjetova (1999) pojawiły się liczne
opowiadania tematyzujące różnorodne koncepcje tożsamości i stosunku do inności.
Opowiadanie Povratak Mileny Benini-Getz (także Milena Benini, ur. 1966) pokazujące
niebezpieczeństwa asymilacji kulturowej omawiam szczegółowo w części interpretacyjnej.
Zoran Vlahović (ur. 1966) w utworze zatytułowanym Frulaš opowiada o okrucieństwie
niezawinionego wykluczenia i stygmacie inności, a Slobodan Petrovski, posługując się
zaczerpniętym z mitologii Indian obyczajem wymiany coraz droższych podarków, obrazuje w
opowiadaniu Potlač autodestrukcyjność rywalizacji połączonej z nadmierną dumą – pokój
między cywilizacjami osiągnięty zostaje za cenę wyścigu zbrojeń będącego rodzajem zimnej
wojny, która ostatecznie doprowadza do katastrofy.
Opowiadania z tego zbioru dobitnie pokazują, jak szeroko postrzega się w tym okresie
zakres genologiczny fantastyki naukowej – większość ówczesnych utworów usytuować można
na pograniczu różnych gatunków fantastycznych, ich autorzy czerpią obficie z mitologii czy
historii, zaś wiele opowiadań i noweli mogłoby zasilić nurt slipstream. Aby jednak pozostać w
kręgu

literatury

fantastycznonaukowej,

autorzy

posługują

się

„ikonami”

fantastycznonaukowymi w rozumieniu Gwyneth Jones – umieszczają na przykład akcję na
innej planecie, w alternatywnej historii lub postapokaliptycznej przyszłości. Wiele z
publikowanych w latach dziewięćdziesiątych utworów nie spełnia warunków postawionych
przez Darka Suvina przed fantastyką naukową – ich autorzy posługują się zabiegiem
defamiliaryzacji (choć te mniej udane wykorzystują motywy wielokrotnie eksploatowane),
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brakuje im jednak logiki poznawczej. Z drugiej strony, autorzy coraz mniej przywiązani są do
konkretnych wzorców gatunkowych i w swoich utworach coraz śmielej eksperymentują.
Niektórzy twórcy związani wcześniej z „Siriusem” kontynuowali w tym okresie
twórczość osadzoną w tradycji klasycznej, „twardej” fantastyki naukowej (hard SF), która
pozbawiona jest odniesień do lokalnej i aktualnej rzeczywistości, zwykle ubogacając ją jednak
o elementy filozoficzne i antropologiczne. Živko Prodanović (ur. 1945) w latach
dziewięćdziesiątych nadal tworzył science fiction klasycznego typu, często w wersji dystopijnej
– jego opowiadanie z 1995 roku Smrt u rimskim ruševinama opowiada o przyszłości odległej i
postapokaliptycznej. Fantastykę naukową w swoim klasycznym kształcie kultywował także
jeden z najlepszych i najbardziej płodnych chorwackich autorów science fiction Predrag Raos
(ur. 1951). Jego długie opowiadanie pod tytułem Škorpion na jeziku, opublikowane w 1988
roku – opowieść o badaniach fauny nowej planety, będąca uniwersalnym traktatem o
niemożności komunikacji i niszczycielskim stosunku człowieka wobec wszelkiego, co
odmienne i niezrozumiałe – utrzymane jest w duchu przywodzącym na myśl dzieła Stanisława
Lema. Raos pozostał wierny klasycznej fantastyce naukowej także na początku lat
dziewięćdziesiątych. Chociaż w życiu pozaliterackim był obecny w mediach442, pisał także
niefantastyczne parodie literackie odwołującą się do otaczającej go rzeczywistości443, w jego
utworach fantastycznych brak otwartych i bezpośrednich nawiązań do aktualnych wówczas
wydarzeń społeczno-politycznych. W powieści z 1990 roku Nul effort także nie wykroczył poza
granice fantastyki naukowej, choć wzbogacił ją o pogłębioną charakterystykę psychologiczną
bohaterów. Jednak siedemnaście lat później Raos opublikował powieść gatunkowo bliską
fantasy pod tytułem Let Nancija Konratata (2007), nad którym miał rzekomo pracować aż
trzydzieści lat444.
W latach osiemdziesiątych często były wydawane utwory antyutopijne, pokazujące
bezzasadność i niebezpieczeństwo prób stworzenia lepszego porządku społecznego, opisujące
totalitarny świat i potężne organizmy państwowe opętane pragnieniem kontroli obywateli
(przede wszystkim Utov dnevnik Branka Belana, Epitaf carskoga gurmana Veljka Barbieri, ale
także np. opowiadanie Nevena Antičevicia Duboko u bunaru sjećanja z 1986 roku). Z dużym
prawdopodobieństwem możemy założyć, że wyrażały one przede wszystkim niezadowolenie

T. Šakić, Ad astra..., s. 219.
Przykładowo, Tajna Piranskog trokuta (2002) w sposób pełen ironii opisuje słoweńsko-chorwacki spór
graniczny.
444
Taka informacja pojawia się w opisie książki sporządzonym przez wydawcę. Zob.
https://www.mvinfo.hr/knjiga/3443/let-nancija-konratata [20.04.2020].
442
443
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„utopią w działaniu”, jaką miała być socjalistyczna Jugosławia. Po upadku SFRJ i krwawej
wojnie antyutopie tracą popularność na rzecz dystopii – choć zmiana ta może wydawać się
nieznaczna, obrazuje przeniesienie obszaru lęku i niepokoju z systemu polityczno-społecznego
na całokształt chaotycznej rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych. Dystopie dominują
zwłaszcza w antologiach obrazujących niedaleką przyszłość, czyli Zagreb 2004, Zagreb 2014,
a także w późniejszej antologii Zagreb 2094. Autorzy sporadycznie opisują zasady działania
nowo powstałego systemu, co było częstym zabiegiem literackim w latach osiemdziesiątych.
Przykładowo, Hrvoje Prčić (ur. 1954) w satyrycznym opowiadaniu Boja modrine z 1988 roku,
stworzył „nowy, wspaniały świat“ społeczeństwa funkcjonującego w oparciu o nieskrępowaną
realizację popędu seksualnego, a proces, który doprowadził do takiego stanu i zasady działania
nowej rzeczywistości szczegółowo opisał w retrospekcjach i objaśniających jego zamysł
passusach. Podobnie uczynił w latach dziewięćdziesiątych Saša Škerla (ur. 1974) szczegółowo
opisując w humorystycznym opowiadaniu Još minutu, još samo jednu minutu (1998) powstanie
porządku społecznego, w którym główną rozrywką i zajęciem ludzkości jest oddawanie się
snom, zaś jej celem – wydłużanie tej czynności. Jednak większość twórców w latach
dziewięćdziesiątych nie dokonywała w swoich utworach eksplikacji stworzonego w nich świata
i zachodzących w nim wydarzeń, lecz raczej prezentowała je czytelnikom in medias res,
ukazując je jako ekstrapolowane do przyszłości tendencje czy też wydarzenia rozgrywające się
we współczesności autora i czytelników.
Zanim przejdę do pozagatunkowych cech charakterystycznych dla chorwackiej
fantastyki tego okresu, konieczne jest wskazanie dzieł, w których dominuje matryca typowa
dla horroru lub fantasy. W przeciwieństwie do utworów science fiction nie doczekały się one
nawet pobieżnych omówień czy spisów bibliograficznych. Wspominana Milena Benini, której
powieść Kaos została uznana za najlepszy utwór tego gatunku w Chorwacji, jest do dzisiaj
aktywną autorką fantasy, ale jej kolejne powieści ukazały się już po 2000 roku. Do
najważniejszych dzieł tej autorki należą: zbiór opowiadań Jednorog i djevica (2005) i powieść
Svećenica mjeseca (2014). Z kolei Zvjezdana Odobašić (ur. 1977) utwór fantasy Čudesna
krljušt (1994) napisała jako nastolatka, sprawnie posługując się motywami, postaciami i
artefaktami typowym dla tego gatunku, ale jej kariera pisarska zakończyła się na debiutanckim
dziele.
Gatunek fantasy w formie powieści zaistniał w literaturze chorwackiej także w
wariancie humorystycznym – powieść Blago bogova (1998) Vanji Spirina (ur. 1963) to historia
pięciu niezwykłych bohaterów podróżujących wspólnie, by odnaleźć miecz należący niegdyś
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do starosłowiańskiego boga Volosa. Co ciekawe, w pierwszym wydaniu powieść przeplatana
jest historiami opowiadanymi przez jednego z członków drużyny, stanowiącymi oddzielne i
odrębne pod względem gatunkowym opowiadania. Utwory Spirina to przede wszystkim
humorystyczny wariant gatunku, często bliski parodii – bohaterami cyklu opowiadań, których
przygody zostały zebrane w tomach Junker's i Vailiant protiv sila tame, (2014) oraz Junačke
zgode Junker’sa i Vailianta (2000) są do pewnego tylko stopnia szlachetni rycerze Junkers i
Vailiant, których imiona pochodzą od nazw bojlerów. Interesujący jest także debiut Spirina z
1994 roku – Hangrap i Drobhila posiada formę zmyślonego eposu okraszonego
pseudonaukowymi komentarzami. Konwencja powieści wpisuje się w postmodernistyczną grę
z konwencją dokumentu. Utwór przesiąknięty jest humorem i erotyką, parodiuje zarówno
konwencję eposu, jak i mitologię, której elementy Spirin chętnie wykorzystywał w swoich
utworach. Autor ten stworzył także nowelę Treći nos (2003), w której wykorzystał stosunkowo
rzadki w chorwackiej fantastyce motyw paralelnych światów – w tym wypadku równolegle
istniejących Zagrzebiów. Parodię fantasy, odwołującą się zarówno do klasyków gatunku (J. R.
R. Tolkien), jak i nowszych dzieł (J. K. K. Rowling, Philip Pullman), pełną humoru i groteski
opowieść z podgatunku portal-quest wydał w 2002 roku także Davor Slamnig (ur. 1956),
powracający po niemal dwudziestu latach na chorwacką scenę literacką. W powieści Topli zrak
(2002) stworzył paralelny, bajkowy świat, do którego dwóch zagrzebskich emerytów dostaje
się przy pomocy balonu.
Interesującym przykładem fantastyki gatunkowej będącej reakcją na rzeczywistość jest
utwór Rosaria Jurišicia Vrgady (1959-1996). Ten malarz akwarelista, poeta i pisarz, w czasie
wojny w latach dziewięćdziesiątych dobrowolnie wyruszył na front, a swoje doświadczenia
przekuł w cykl wojennych wierszy445. Niespodziewanie w 1994 roku opublikował utwór pod
tytułem Tajna Srebrnog Mjeseca (1994), który gatunkowo najbliższy jest fantasy, a dwa lata
później, już po przedwczesnej śmierci autora, ukazała się kontynuacja tego dzieła: Objavljene
svjetlosti (1996). Powieść nie nawiązuje do klasycznych elementów gatunku ani tradycji
fantasy – jest to raczej alegoria wojennych przeżyć i doświadczeń autora, opisana w kluczu
fantastyki gatunkowej. Utwór traktuje o trwającym przez wieki konflikcie i krwawej wojnie
plemion, którą kończy nadejście zbawiciela. Utwór, choć nie wydaje się interesujący pod

Więcej informacji o pisarzu znaleźć można na stronach Stowarzyszenia Chorwackich Pisarzy (Društva
hrvatskih književnika), online: http://dhk.hr/dogadanja/hrvatska/knjizevna-vecer-u-znak-sjecanja-na-rosariajurisica-vrgadu [22.04.2020].
445
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względem genologicznym i artystycznym, stanowi odosobniony przykład wykorzystania
fantasy przez autora niezwiązanego ze sceną fantastyki gatunkowej.
Najważniejszym twórcą opowiadań fantasy w latach dziewięćdziesiątych jest
Aleksandar Žiljak. W swoich utworach łączył on wspomnianą konwencję z motywami
zaczerpniętymi z innych gatunków, takich jak historia alternatywna czy nawet cyberpunk
okraszając je elementami, postaciami i stworzeniami przejętymi z mitologii. Jego
najważniejszym utworem fantasy powstałym w latach dziewięćdziesiątych jest nagrodzone
SFERĄ opowiadanie Slijepe ptice (1996), które dało tytuł zbiorowi opowiadań tego autora
wydanemu w 2003 roku. Opowieść o księżnej, ukaranej za zdradę pozbawieniem oczu i
odzyskującej je w równie okrutny sposób jest innowacyjnym podejściem do kanonu fantasy
przede wszystkim dlatego, że tradycyjny podział na dobro i zło, charakterystyczny dla tego
gatunku zostaje tutaj zaburzony, wybory moralne okazują się skomplikowane, wrogowie
przemieniają się niespodziewanie w sojuszników, a porażki i zwycięstwa są tylko pozorne446.
Fantasy zyskało większą popularność dopiero po 2000 roku. Poza wspomnianą
antologią opowiadań fantasy, a także utworami Mileny Benini i Vanji Spirina, ukazało się także
kilka powieści należących do tego nurtu. Zoran Krušvar (ur. 1977) jest autorem powieści
fantasy Izvršitelji nauma Gospodnjeg (2007), która opowiada o fikcyjnym zakonie
rozprawiającym się z nieposłusznymi i niewiernymi w czasach przypominających starożytność
oraz średniowiecze, a jej akcja toczy się na obszarze Istrii i Rijeki. Pisarka Sanja Lovrenčić (ur.
1961), bardziej znana ze swojej twórczości literackiej spoza fantastyki gatunkowej, stworzyła
trzytomowy, monumentalny cykl fantasy pod tytułem Zmije Nikomora: Palača i vrt (2008), Put
do mora (2010), Zlatna vrata (2013). Wśród innych chorwackich autorów i autorek, którzy
podjęli próbę napisania powieści należących do tego gatunku wskazać można jeszcze
Branimira Čakicia (ur. 1974), Krešimira Pološki (ur. 1963), Normę C. Ray (pseudonim),
Adrijanę Radošević, Aleksandra Buđanovca (1963-2009) oraz autora literatury dla dzieci
Josipa Kokotovicia.
W przypadku horroru możemy mówić przede wszystkim o jego elementach obecnych
w twórczości autorów chętnie sięgających po różnorodne paradygmaty gatunkowe. Niektórzy
twórcy fantastyki stworzyli utwory ściśle osadzone w tradycji fantastyki grozy. W opowiadaniu
Zvijezde kao ledene suze sjećanja (1996) Zoran Vlahović opowiada w pierwszej osobie historię
wilkołaka i jego przemiany z człowieka w potwora. Tatjana Jambrišak w opowiadaniu Crveno
i crno (1997) wykorzystuje z kolei postacie dziewcząt i kobiet obdarzonych wyjątkowymi
446

Zob. A. Žiljak, Slijepe ptice, w: idem, Slijepe ptice, Mentor, Zagreb 2003, s. 5-51.
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mocami – umiejętnością czytania w myślach i manipulowania innymi, a więc współczesnych
czarownic. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zadebiutowała Viktoria Faust (pod tym
pseudonimem ukrywa się Sanja Petriška, ur. 1972), do dziś jedna z najbardziej aktywnych
twórczo chorwackich autorek fantastyki gatunkowej, na której dorobek tworzy przede
wszystkim fantastyka grozy. Przed 2000 rokiem pisarka opublikowała w „Futurze“ i „Plimie“
około dziesięciu opowiadań o takim charakterze, między innymi: Jigarkhwar (1999), Koridor
užasa (1996), Leptirica (1999), Narcis (1998), zaś w późniejszych latach teksty zebrane w
tomach opowiadań: Skice za umiranje (2003), Vampirski snovi (2003) i Galerija užasa (2003).
Viktoria Faust korzysta z tradycyjnych motywów i postaci typowych dla horroru i jest autorką
pierwszej chorwackiej powieści fantastyki grozy pod tytułem U anđeoskom liku zvijeri (2000),
w której pojawia się postać wampira. W niektórych utworach autorki, w celu wywołania w
czytelniku strachu i grozy zostają wykorzystane typowe dla horroru postaci i dekoracje, ale ich
akcja umieszczona jest w egzomimetycznym, fantastycznym świecie pełnym magii, co
oznacza, że można zaliczyć do podgatunku dark fantasy.
W pierwszej dekadzie XXI wieku do Viktorii Faust dołączają kolejni pisarze grozy – w
powieści

Hrvatski

Psycho

(2003)

Denis Peričić

(ur.

1968)

wprowadza

motyw

psychopatycznego zabójcy, brakuje w niej jednak elementów fantastyki, którymi przesiąknięty
jest jego zbiór opowiadań Krvavo (2003) o podtytule Okrutne priče. Zarówno w powieści, jak
i w opowiadaniach Peričić akcję osadza w Chorwacji, obficie czerpiąc z chorwackiej historii
oraz wykorzystując lokalny kontekst społeczny. Autor eksperymentuje także na poziomie
języka – niektóre opowiadania napisane są w dialekcie kajkawskim, w innych autor posługuje
się belgradzkim żargonem lub wykorzystuje „hrvatski korienski pravopis” wprowadzony w
okresie trwania NDH. Ernie Gigante Dešković także opublikował dwie powieści grozy – jedną
o tematyce historycznej pod tytułem Creatio z 2002 roku, która składa się właściwie z dwóch
powieści: Pandora i Prisutnost oraz Posrnuli (2003) opisującej okrucieństwo eksperymentów
medycznych. W 2001 roku Davor Špišić (ur. 1961) wydał zbiór opowiadań Kuke za šunke, w
których przeplatają się realistyczne i fantastyczne opowiadania grozy, a jednym z głównych
tematów jest wojna i konsekwencje, jakie pozostawia ona na ludzkiej psychice.
W najnowszej fantastyce niesłabnącą popularnością cieszy się motyw wampira.
Wykorzystała go Viktoria Faust w swoich powieściach: Neizgovorena priča (2004), Anđeo na
mome grobu (2003) i Simonovi grimoari (2016) oraz zbiorze opowiadań Tamnije od zgrušane
krvi (2013). W 2006 roku Boris Perić (ur. 1966) wydał powieść Vampir stanowiącą interesujące
połączenie fantastyki grozy z powieścią kryminalną i historyczną, o wysokim stopniu
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intertekstualności: autor świadomie przetwarza istniejące dotąd w literaturze i legendach
konceptualizacje postaci wampira, umieszczając akcję w Zagrzebiu i na Istrii. W 2006 roku w
Pazinie wydana została antologia opowiadań pod tytułem Vampirske priče – opowiadania w
niej zebrane koncentrują się wokół postaci noszącej imię Jure Grando – chłopa żyjącego na
Istrii na przełomie XVI i XVII wieku, który bywa uważany za pierwszą na świecie osobę
opisaną jako wampir (pogłoski o jego powstaniu z martwych pojawiły się w austro-węgierskich
dokumentach, po chorwacku określany był słowem štrigon).
Ponadto, w 2010 roku pojawiła się na także pod tytułem Kriza. Hrvatski horror (2010)
intermedialna, satyryczna powieść o zombie atakujących Zagrzeb, autorstwa Marka Mihalinca
i Velimira Grgicia. W tym samym roku Mislav Pasini (ur. 1974) wydał powieść Točka
dezorijentacije (2010), w której także pojawia się podobny motyw, tym razem jednak akcja
utworu umieszczona została w Splicie, podczas gdy Denis Tarle na miejsce akcji powieści
Zombie.hr (2013) wybrał fabrykę chemikaliów w pobliżu Osijeku. Autorzy tych dzieł,
wykorzystując popularność motywu zombie w literaturze gatunkowej i filmie ostatnich lat, w
swoich powieściach przedstawiają w krzywym zwierciadle chorwacką rzeczywistość XXI
wieku – problemy gospodarcze (strajki, dramatyczny stan służby zdrowia), korupcję i
nepotyzm, nierozwiązane konflikty z czasów ostatniej wojny, nacjonalizm.
Wskazane utwory, choć nie stanowią zbioru zamkniętego, pokazują jednak, że
fantastyka grozy, a także częściowo fantasy, zyskały większą popularność w chorwackiej
fantastyce gatunkowej po 2000 roku. Lata dziewięćdziesiąte stanowią etap pośredni – gatunki
te, prawie nieobecne we wcześniejszej dekadzie, rozwijają się początkowo w połączeniu z
innymi nurtami fantastyki, przede wszystkim fantastyką naukową. Należy jednakże mieć na
uwadze także ówczesną skomplikowaną sytuację na rynku wydawniczym fantastyki
gatunkowej w Chorwacji – w latach dziewięćdziesiątych niemal nie ukazują się wydania
książkowe. Krótkie powieści, takie jak Koža boje masline, futurystyczna i dystopijna wizja
Darka Macana czy fantastycznonaukowa powieść Ona koju vole bogovi Tatjane Jambrišak,
Gorana Konvični, Darka Macana i Damira Starešinicia ukazywały się jako część corocznych
antologii SFery, ewentualnie były publikowane w odcinkach w „Futurze“. Jedynym twórcą,
który swoje powieści publikował regularnie w formie książkowej był znany i renomowany
autor Pradrag Raos, który w latach dziewięćdziesiątych wydał utwory: Null effort (1990), Od
rata do zvijezda (1996) i Mayerling (1996). Ponadto, chorwackie bibliografie wskazują na
jeszcze trzy zapomniane powieści science fiction z lat dziewięćdziesiątych – Junak udaljene
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zvijezde (1993) Franja Jularicia-Julari, Sluge palih bogova (1998) autora ukrywającego się pod
pseudonimem Thomas H. Knight oraz Requiem Galactica Zdravka Basaricia (ur. 1995)447.
Dopiero w 2003 roku wydawnictwo Mentor z Zagrzebia zdecydowało się zebrać
rozproszone utwory spod znaku fantastyki gatunkowej i rozpoczęło wydawanie zbiorów
opowiadań najpopularniejszych twórców chorwackich uprzedniej dekady: w serii nazwanej
Biblioteka SFera ukazały się zbiory opowiadań Tatjany Jambrišak, Igora Lepčina (ur. 1970),
Darka Macana, Aleksandra Žiljaka, Zorana Krušvara, Delibora Perkovicia, Zorana Pongrašicia
(ur. 1961), Zorana Vlahovicia, Gorana Konvični, Milleny Benini, Krešimira Mišaka i Danila
Brozovicia (ur. 1979)448. Zaczęły się wówczas ukazywać także powieści należące do fantastyki
gatunkowej w wydaniu książkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługuje
fantastycznonaukowy thriller Sablja (2003) autora ukrywającego się pod pseudonimem Ivan
Gavran (ur. 1953), książka podejmująca temat wojny, toczącej się w alternatywnej, dystopijnej
rzeczywistości.
Obok przenikania się paradygmatów gatunkowych, w latach dziewięćdziesiątych w
chorwackiej fantastyce gatunkowej dokonuje się kolejna niezwykle istotna zmiana. We
wcześniejszych dekadach usunięcie nazwiska pisarza z okładki dzieła zazwyczaj wywoływało
duże problemy z ustaleniem, czy utwór należy do pisarza chorwackiego czy zagranicznego
(stąd popularność zagranicznie brzmiących pseudonimów, które miały wpływać pozytywnie na
wzrost sprzedaży powieści). Twórcy unikali odniesień do rzeczywistości rodzimej i historii
własnego kraju, rzadko umieszczali akcję w Chorwacji lub czynili bohaterami Chorwatów.
Przywołane przeze mnie utwory wskazują na dokonującą się w latach dziewięćdziesiątych
zmianę, kiedy to miejscem akcji stają się przestrzenie lokalne, a punktem odniesienia aktualna
rzeczywistość. Najwyraźniejszym punktem mapy chorwackiej fantastyki w latach
dziewięćdziesiątych stał się Zagrzeb, który wówczas niejako patronował tamtejszej fikcji
spekulatywnej. Stolicy Chorwacji poświęcone zostały trzy wymienione antologie SFery, ale
miejscem akcji i jednocześnie ważnym punktem odniesienia czyni go w swoich opowiadaniach
między innymi także Jasmina Blažić (ur. 1954).

447

Zob. Bibliografija hrvatskog SF-a. 1. Knjige, online: http://www.ice.hr/davors/HRSFBibliografija.html
[22.04.2020].
448
Na tej podstawie niektórzy formułują tezę, jakoby początek lat dwutysięcznych przyniósł niezwykłe ożywienie
chorwackiej sceny fantastyki gatunkowej. Należy jednak pamiętać, że są to zbiory zawierające przede wszystkim
opowiadania, które powstawały pod koniec lat osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych. Nie zmiania to
jednak faktu, że od 2000, a zwłaszcza 2002 roku zaobserwować można wzrost ilości chorwackiej produkcji
literackiej przynależącej do fantastyki gatunkowej. Wedle moich wyliczeń w 2002 roku ukazały się aż dwie
antologie, 10 powieści dla dorosłych i 3 dla dzieci.
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W niektórych opowiadaniach Zagrzeb jest elementem umożliwiającym czytelnikowi
rozpoznanie świata przedstawionego w utworze jako przestrzeni rodzimej, a sposób jej
przedstawiania moglibyśmy przyrównać do zdjęcia z pocztówki, na której pojawiają się
charakterystyczne punkty miasta: wieże katedry, plac Josipa Jelačicia lub ewentualnie mniej
pocztówkowe bloki Nowego Zagrzebia, będące częstym miejscem akcji niefantastycznej
literatury lat dziewięćdziesiątych. Jednak w wielu utworach przestrzeń zurbanizowana staje się
nie tylko miejscem akcji, ale także metonimią całego kraju, umożliwiającą diagnozę licznych
problemów chorwackiej współczesności. W dziełach powstałych w latach dziewięćdziesiątych
pojawiają się echa wojny, widoczne w obrazach stolicy pod nieustannym ostrzałem, zaś
powojenny

kryzys

często

odzwierciedla

prezentacja

Zagrzebia

w

konwencji

postapokaliptycznej: pełnego ruin, opuszczonych budynków i zawalonych wieżowców. Warto
zauważyć, że po 1991 roku miasto zrobiło niezwykłą karierę także w literaturze krytycznego
mimetyzmu. Nikola Košćak wskazuje na lata 1999-2007 jako złoty okres prozy miejskiej
zaludnianej przez charakterystycznych bohaterów – przegranych i buntowników snujących się
wśród bloków, po placach i małych knajpach Zagrzebia, rzadziej Splitu lub Rijeki, oraz
posługujących się miejskim żargonem (stąd nazwy urbana lub žargonizirana proza)449. Jagna
Pogačnik zauważa z kolei, że miejskość jest jednym z głównych elementów łączących
generację prozaików tworzących po ostatniej wojnie450.
Popularność Zagrzebia jako miejsca akcji utworów jest zapewne w dużej mierze
związana z faktem, że to miasto było przez długi czas jedynym chorwackim ośrodkiem, w
którym działał fandom fantastyczny. Kilka lat później dla środowiska twórców fantastyki
gatunkowej ważnym ośrodkiem literackim stał się także Pazin, stolica županiji istryjskiej.
Odbywają się tu corocznie aż dwa konwenty literatury fantastycznej: Istrakon (od 2000 roku)
oraz Festival fantastične književnosti (od 2006 roku). W 2002 roku rozpoczęto także
wydawanie tematycznych antologii opowiadań i noweli pod redakcją Davora Šišovicia –
obejmują one wszelkie gatunki fikcji spekulatywnej, kórych autorzy wykorzystują w swoich
utworach motywy związane z Istrią oraz światem jej podań i legend. W 2018 pojawiła się także
antologia zatytułowana Priče o Pazinu, w której wszystkie utwory koncentrują się na tym
mieście.

N. Košćak, Šrajbenzi spiku? Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih, Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2018, online: https://stilistika.org/nikola-koscak-srajbenzi-spiku
[20.03.2020].
450
J. Pogačnik, Novi hrvatski roman, „Sarajevske sveske”, 2016, nr 13, online: http://sveske.ba/en/content/novihrvatskiroman [30.08.2019].
449
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Jednak jako interesujący literacko obszar Istria zwracała na siebie uwagę pisarzy
fantastyki już od lat dziewięćdziesiątych451. W chorwackiej fantastyce gatunkowej kilkukrotnie
pojawił się motyw uniezależnienia się półwyspu od reszty Chorwacji, najczęściej jednak w
formie satyrycznej: między innymi w krótkim opowiadaniu Darka Macana Šiš-kebab: Istra se
odcijepila (2011) oraz Zorana Krušvara Dvoboj (2002). Utwory te można uznać za komentarz
tendencji separatystycznych, o które w latach dziewięćdziesiątych oskarżano mieszkańców
Istrii452.
Ciekawie w kontekście współzależności zmian na polu genologicznym z emancypacją
lokalności i rodzimych przestrzeni w fantastyce gatunkowej plasuje się ewolucja tematu Istrii
u Danila Brozovicia, pochodzącego ze Slawonii pisarza z tzw. drugiej fali twórców fantastyki
z lat dziewięćdziesiątych (zadebiutował on w 1998 roku), do której należą także: Igor Lepčin,
Dalibor Perković, Zoran Krušvar i Viktoria Faust. Brozović we wspomnianym okresie pisał
głównie utwory należące do rzadko wówczas wykorzystywanego w Chorwacji podgatunku
fantastyki naukowej nazywanego cyberpunkiem. Także w opowiadaniu Zeleno sunce, crna
spora autor wykorzystuje typowy dla cyberpunku paradygmat gatunkowy i związane z nim
motywy (wędrówki cyberprzestrzenią, niebezpieczni hakerzy czy kradzież informacji). Fakt,
że akcja utworu została umieszczona w Zagrzebiu, a bohaterowie noszą chorwackie imiona nie
ma szczególnego znaczenia dla fabuły. Jednak aby uwiarygodnić kontekst, autor przemyca
mimochodem nieistotną dla toku fabuły informację, że Istria prowadzi z Chorwacją wojnę o
niepodległość. Podobny motyw konfliktu zbrojnego Brozović wykorzystał w satyrycznym
opowiadaniu dystopijnym Zagreb 2094 (2004), opowiadającym o przyszłości, w której
ustrojem panującym na świecie jest reklamokracja, zaś polityczne bloki tworzą państwa
należące do federacji Coca-Coli oraz zjednoczone pod egidą Pepsi. W utworze tym aluzji do
rzeczywistości chorwackiej jest bardzo dużo i – co ważne – mają one kluczowe znaczenie dla
fabuły utworu, ale koncepcję wojny Chorwacji i Istrii o odłączenie się półwyspu od reszty kraju
Brozović rozwija w pełni dopiero w powieści Bojno polje Istra (2006) sytuującej się na
pograniczu fantastyki naukowej, dystopii i cyberpunku (bohater jest genialnym hakerem
zwerbowanym przez istryjskich separatystów do pomocy podczas wojny). O ile w
opowiadaniach z lat dziewięćdziesiątych Brozović nawiązywał przede wszystkim do matrycy

W części interpretacyjnej omawiam „istryjski” cykl opowiadań Mariny Jadrejčić (ur. 1959) opublikowany w
czasopiśmie „Futura“.
452
W rzeczywistości oskarżenia te były nieumotywowane i wynikały przede wszystkim z konfliktu pomiędzy
władzami rządzącej wówczas w Chorwacji partii HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) oraz najpopularniejszej
na Istrii partii IDS (Istarski demokratski sabor).
451
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konkretnego podgatunku, w późniejszej fazie swojej twórczości łączy on cechy typowe dla
różnych gatunków fantastycznych, koncentrując się przede wszystkim na wymowie dzieła.
Warto odnotować także fakt pojawienia się w fandomie chorwackiej fantastyki
gatunkowej tego okresu licznej grupy kobiet – pisarek, redaktorek, czytelniczek. Do
najważniejszych ówczesnych autorek należą pisarki tzw. „okresu przejściowego” pomiędzy
epoką „Siriusa” i „Futury”: Vesna Gorše (ur. 1961), Vesna Popović (ur. 1953) oraz Veronika
Santo, a także Marina Jadrejčić, Tatjana Jambrišak (redaktorka wielu antologii SFery), czołowe
autorki fantastyki grozy – Viktoria Faust i fantasy – Milena Benini oraz Jasmina Blažić i Irena
Krčelić. Część z nich chętnie podejmuje feministyczne tematy453 – Tatjana Jambrišak
najbardziej znana jest ze swojego cyklu opowiadań o Uni Razum, pani detektyw, działającej w
świecie, w którym na skutek wojen i zmian społecznych, uprzywilejowaną pozycję zajmują
kobiety. Milena Benini jest w kwestiach feministycznych mniej bezpośrednia, ale liczne są u
niej silne postaci kobiece (podobnie zresztą jak i u Aleksandra Žiljaka). Vesna Popović z kolei
chętnie koncentruje się na tematyce stosunków damsko-męskich, które opisuje w
fantastycznonaukowym anturażu z elementami romansu.
Wiele utworów z lat dziewięćdziesiątych charakteryzuje się także opisami brutalnej
przemocy i wybujałym erotyzmem, niekiedy na granicy pornografii. W niektórych
opowiadaniach seks stanowi temat, pod osłoną którego autorzy próbują wypowiedzieć się na
inne tematy (Boja modrine Prčicia), w innych fabuła staje się pretekstem do zaprezentowania
rozbudowanych scen seksu nie znajdujących swojego uzasadnienia w konstrukcji utworu
(Frulaš Vlahovicia), czasem zaś temat ten zostaje potraktowany polemicznie, także satyrycznie
(Utjecaj moderne tehnologije na zbacivanje seksualnog jarma Dalibora Perkovicia). Obecność
nieposkromionego erotyzmu w utworach tego okresu być może wynika z przyświecającej
autorom chęci szokowania czytelnika (naruszania ustalonych granic) oraz „uatrakcyjnienia”
dzieł w imię znanej zasady sex sells.
Podsumowując, ostatnią dekadę XX wieku uważam za niezwykle istotny okres dla
chorwackiej fantastyki gatunkowej, podczas którego kształtowały się jej najważniejsze, także
obecnie, cechy – płynność gatunkowa oraz skłonność do komentowania aktualnych problemów
społecznych i politycznych. Kwestie te trudno od siebie odseparować, nie tylko za sprawą
Możemy uznać, że współczesne autorki podążają ukształtowanymi już ścieżkami pozwalającymi na łączenie
fantastyki gatunkowej z tematami znajdującymi się w orbicie zainteresowania feminizmu: najbardziej burzliwą
dyskusję, która przeniosła się poza środowiska związane z fantastyką, wzbudziło opowiadanie Partogeneza
opublikowane w 1980 roku w „Siriusie” przez Tatjanę Vrančić (ur. 1949). Opowiada ono o świecie nieodległej
przyszłości, w którym na skutek użycia „promieni śmierci” przy życiu pozostały jedynie 262 kobiety, odnalazły
jednak sposób, aby w nowych okolicznościach utworzyć organizację społeczną, a nawet przedłużyć gatunek.
453
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równoległości czasowej ich zaistnienia, ale także ze względu na fakt, że współwystępowanie
tych cech wzajemnie się warunkuje. Utwory fantastyki gatunkowej bowiem w swoim
„czystym”

kształcie

dają

twórcom

mniejsze

możliwości

tak

ostentacyjnego

i

niezakamuflowanego wypowiadania się na temat zagadnień dotyczących współczesności.
Przyczyn zachodzących w latach dziewięćdziesiątych zmian upatrywać należy w kilku
paralelnych czynnikach. Należą do nich: zmiany w życiu literackim (krach „Siriusa”, inna
polityka wydawnicza po wystąpieniu Chorwacji z Jugosławii), sytuacja pozaliteracka,
określona przez wojnę i powojenny kryzys, a także oddziaływanie tendencji, jakim podlegała
fantastyka gatunkowa na świecie – pojawienie nowej fali w science fiction, upowszechnienie
nurtu slipstream i rozmaitych hybryd gatunkowych, zmniejszenie popularności fantastyki
naukowej na rzecz fantasy i horroru.
Szczegółowy opis aktualnej sytuacji chorwackiej fantastyki gatunkowej wymagałby
osobnej pracy, warto jednak wspomnieć o działalności nowych czasopism – poświęcony
fantastyce naukowej miesięcznik „Sirius B” pod redakcją Davorina Horaka dostępny jest na
rynku od 2011 roku, natomiast półrocznik „Ubiq”, w którym ukazują się przede wszystkim
prace uznanych badaczy fantastyki oraz teksty literackie, od 2007 roku redagują Aleksandar
Žiljak i Tomislav Šakić. Są oni także twórcami jednej z najważniejszych publikacji
poświęconej chorwackiej fantastyce, niezwykle cennej zarówno dla czytelników, jak i
literaturoznawców – antologii chorwackich opowiadań i noweli fantastycznonaukowych,
zawierającej utwory powstałe od 1976 roku do 2006 roku, pod tytułem Ad astra. Zawiera ona
nie tylko czterdzieści staranie wyselekcjonowanych krótkich utworów prozatorskich
układających się w panoramę trzydziestu lat chorwackiej fantastyki, ale także dwa krótkie
teksty teoretyczne – historyczny oraz genologiczny oraz bardzo szczegółową bibliografię, zaś
przed każdym opowiadaniem umieszczony jest także wstęp charakteryzujący krótko jego
twórcę.
W chorwackiej literaturze ostatnich lat, o czym już wspomniałam, wśród twórców
reprezentujących literaturę głównego nurtu widoczny był także gwałtowny, lecz krótki wzrost
popularności dystopii. Jednym z najbardziej uznanych twórców fantastyki gatunkowej, a
zarazem najciekawszych chorwackich pisarzy ostatnich lat jest Luka Bekavac (ur. 1976), autor
powieści: Viljevo (2013), Drenje (2011) i Policijski sat (2015), nawiązujących przede
wszystkim do poetyki horroru, fantastyki naukowej i nurtu slipstream. Autor tych książek,
doktor literaturoznawstwa i wykładowca nie jest związany ze sceną fantastyczną, a jego książki
wydaje Fraktura – jedno z najważniejszych wydawnictw w Chorwacji. Jego utwory doczekały
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się także analizy i interpretacji w książce zagrzebskiej badaczki literatury Anery Ryznar pod
tytułem Suvremeni roman u raljama života454. Być może wzrost popularności dystopii oraz
pojawienie się tego twórcy należałoby uznać za sygnał opuszczania przez chorwacką fantastykę
gatunkową literackiego getta.

Powieści Bekavca Ryznar określa jako (pseudo)znanstvenu fantastiku, co tłumaczy następująco: „Načelno,
njime [tym terminem – A.W.] želim podcrtati specifičnu prirodu interdiskurzivne razmjene koja se odvija između
književnog i znanstvenog diskurza, a koja se ne može svesti samo na puko preuzimanje i trasnponiranje pojmova,
koncepata i jezičnih struktura iz sfere znanosti u sferu književnosti“. Autorka nie rozważa genologicznego
kontekstu powieści Viljevo, Drenje i Policijski sat, ale przygląda się zawartemu w nich dyskursowi naukowemu
w kontekście zjawiska interdyskursywności, któremu poświęcona jest książka – prefiks pseudo- nie ma zatem na
celu podważenia faktu przynależności powieści Luki Bekavca do gatunku fantastyki naukowej. A. Ryznar,
Suvremeni roman u raljama života. Studija o interdiskurzivnosti, Disput, Zagreb 2017, s. 223.
454
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5. Serbska fantastyka gatunkowa po 1989 roku
Prestiż takich pisarzy jak Zvonimir Furtinger czy Branko Belan, a później także Predrag
Raos oraz aktywność środowiska literackiego twórców fantastyki naukowej, której wymiernym
efektem było utworzenie wspominanego kilkukrotnie prężnie działającego Towarzystwa
SFERA przyczyniły się do tego, że w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w
jugosłowiańskiej fantastyce naukowej prym zdają się wieść twórcy z Chorwacji. Również
umiejscowienie redakcji czasopisma „Sirius” w Zagrzebiu przyczyniło się do większej
obecności Chorwatów wśród twórców science fiction, chociaż w tym czasopiśmie licznie
publikowali także autorzy serbscy. W latach osiemdziesiątych nastąpiła jednak gwałtowna
zmiana sytuacji na serbskim rynku wydawniczym – powstały wówczas pierwsze prywatne
wydawnictwa publikujące fantastykę gatunkową, nowe czasopisma i almanachy. Podczas gdy
chorwaccy pisarze, skupieni wokół „Siriusa”, kontynuowali tworzenie klasycznej fantastyki
naukowej, w Serbii rozwijały się inne gatunki, nowe style, pojawiły się wyraziste osobowości
twórcze. Ogromna w tym zasługa kilku indywidualności – autorów, wydawców, tłumaczy,
organizatorów życia literackiego, osób, które najczęściej łączyły wszystkie te funkcje. Ich
pojawienie pod koniec lat osiemdziesiątych i aktywna działalność także przez kolejną dekadę
określiły oblicze sceny literatury fantastycznej w Serbii. Wielu z nich jest aktywnych do dzisiaj
– w dużej mierze to właśnie im obecną popularność zawdzięcza serbska fantastyka gatunkowa,
docierająca obecnie do czytelników spoza fandomu, eksponowana na półkach księgarń,
stanowiąca jeden z najistotniejszych fenomenów współczesnego rynku wydawniczego w
Serbii.
Zrozumienie fenomenu przemian serbskiej fantastyki gatunkowej w latach
dziewięćdziesiątych wymaga prześledzenia wcześniejszych procesów. Pierwszym prywatnym
wydawnictwem fantastycznonaukowym było Polaris założone w 1982 roku przez Zorana
Živkovicia i Žikę Bogdanovicia. . Ich debiutancką publikacją była powieść Arthura C. Clarke'a
2010: Odyseja kosmiczna, która spotkała się z dużym zainteresowaniem jugosłowiańskich
czytelników, stosunkowo chętnie sięgających wówczas po literaturę gatunkową, również
fantastykę455. Początkowo w wydawnictwie Polaris ukazywały się przede wszystkim nowe
dzieła znanych już w Jugosławii klasyków fantastyki naukowej, takich jak Isaac Asimov czy
Frank Herbert oraz wielotomowe cykle utrzymane w gatunku hard science fiction. Jednak po

I. Bakić, Prvi privatni SF izdavač – Jubilej: 15 godina Edicije „Polaris“, „Dnevnik”, online:
http://ilijada.blogspot.com/2013/04/prvi-privatni-sf-izdavac-jubilej-15.html [22.04.2020].
455
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kilku latach Živković i Bogdanović coraz śmielej zaczęli sięgać po dzieła twórców nowej fali
science fiction, a także przynależące do innych podgatunków fantastycznych, wciąż jednak
nacisk postawiony był na fantastykę naukową456. Od końca lat osiemdziesiątych czytelnicy
mieli także możliwość zapoznawania się z najważniejszymi dziełami fantasy w serii
wydawnictwa Polaris zatytułowanej Rune – biblioteka epske fantastike, dzięki której w
Jugosławii pojawiły się między innymi utwory Ursuli Le Guin czy Marion Zimmer Bradley. W
latach dziewięćdziesiątych Polaris wydawało także antologie opowiadań i noweli światowej
fantastyki naukowej. W ciągu dwudziestu lat działalności wydawnictwo pozostawiło po sobie
niemal dwieście pozycji, wśród nich ukazały się jednak jedynie cztery wydania książkowe
autorstwa serbskich pisarzy: Kradljivci univerzuma (1997) Zorana Jakšicia (ur. 1960), Kiselina
(1998) Stanislava Stankovicia (ur. 1961), Strašne bajke i druge priče (2000) Stevana Bošnjaka
(ur. 1951) i Arkon (2001) Snežany Mihajlović. Ponadto, Polaris opublikowało także w
specjalnej serii Mali Polaris kilkanaście utworów założyciela i właściciela wydawnictwa
Zorana Živkovicia, ale – jak już starałam się wcześniej udowodnić – należą one w znacznie
większym stopniu do fantastyki postmodernistycznej niż gatunkowej.
Wśród osób związanych z fantastyką gatunkową niezwykle istotną postacią jest Boban
Knežević (ur. 1959) – pisarz, wydawca, redaktor, jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników
Fantastyki Naukowej im. Lazara Komarčicia, nazywany czasem „monolitem serbskiej
fantastyki”457. Zanim przystąpię do omówienia jego dzieł literackich, chciałabym opisać
pokrótce działalność wydawniczą tego twórcy, która w bardzo dużym stopniu przyczyniła się
do zmiany paradygmatu serbskiej fantastyki gatunkowej w tym okresie. Knežević jest
najmłodszym z „wielkiej czwórki” serbskich redaktorów i wydawców fantastyki gatunkowej:
obok wspomnianych wcześniej: Gavrila Vučkovicia, Žiki Bogdanovicia i Zorana Živkovicia.
Pierwsze wprawki jako wydawca zdobywał asystując Živkoviciowi przy jego projektach,
przede wszystkim podczas prac przy serii Polaris. W 1984 roku Knežević uruchomił własne
wydawnictwo Znak Sagite, działające do dziś. Od końca lat osiemdziesiątych ukazują się w
nim powieści serbskich autorów (do 2000 roku byli to Dragan R. Filipović, Zoran Jakšić, Mile
Janković Beli, Goran Skrobonja, Zoran Stefanović i Ilija Bakić). Jedną z ważnych inicjatyw
wydawnictwa było założenie czasopisma poświęconego fantastyce gatunkowej, również
noszącego nazwę „Znak Sagite“, które działało od 1993 do 2016 roku. W 2002 roku
Pełna
lista
utworów
wydanych
w
wydawnictwie
Polaris,
zob.:
http://www.znaksagite.com/diskusije/index.php?topic=5687.0 [27.04.2020].
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Informację tą uzyskałam podczas panelu dyskusyjnego połączonego ze spotkaniem autorskim, które odbyło się
22 stycznia 2015 roku w Belgradzie.
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uruchomione zostało także forum internetowe Znak Sagite, na którym toczą się ożywione
dyskusje na temat fantastyki, zamieszczane bywają szczegółowe bibliografie i informacje o
poszczególnych wydaniach, edycjach czy pisarzach 458. Wydawnictwo posiada także w
Belgradzie swoją księgarnię stacjonarną o nazwie Čudna knjižara, specjalizującą się wyłącznie
w fantastyce gatunkowej.
W wydawnictwie Znak Sagite i pod redakcją Bobana Kneževicia ukazały się w latach
1987, 1992, 1993 i 1996 cztery tomy antologii Tamni vilajet459, będące rezultatem konkursu na
opowiadanie fantastyczne dla rodzimych twórców – o antologii wspomniałam w części
poświęconej Chorwacji, jako że konkurs był otwarty dla pisarzy fantastyki gatunkowej z całego
obszaru Jugosławii, choć dominowali w nim serbscy twórcy. Antologia ta miała ogromny
wpływ na rozwój serbskiej, ale także chorwackiej fantastyki gatunkowej w latach
dziewięćdziesiątych. Już podczas lektury pierwszej antologii, noszącej podtytuł zbirka
jugoslavenskog SF-a (1987), staje się widoczne, jak dalece zamieszczone w niej opowiadania
różnią się od tych publikowanych w tym samym okresie w czasopiśmie „Sirius”. Większość
znajdujących się w tym zbiorze utworów odbiega od tradycyjnego science fiction – w utworach
fantastycznonaukowych widoczne jest wyraźne przesunięcie akcentów z nauk ścisłych w stronę
psychologii, socjologii i antropologii, natomiast w wielu opowiadaniach i nowelach następuje
przemieszanie różnorodnych gatunków fantastycznych.
W znacznej części opowiadań miejscem akcji stawały się rodzime przestrzenie, o czym
świadczy okładka przedstawiająca na wpół zniszczony wycinek z serbskiej gazety, na którym
widać zdjęcie chmury atomowej nad Belgradem i podpis: „Ima mesta odsečenih od sveta“460.
Podobne motywy pojawiały się w opowiadaniach: np. w utworze Kad zlo spava? Dragana R.
Filipovicia, które analizuję szczegółowo w części interpretacyjnej, w jednym z takich
oddalonych od świata miejsc, na wsi w Kosowie, ląduje statek kosmiczny z obcym, który
zamierza zniszczyć Ziemię. Autorzy opowiadań chętnie zapożyczali motywy z rodzimej
historii i mitologii, co uzmysławia sam tytuł antologii, interesujący między innymi z punktu
widzenia geopoetyki. Vilajet to określenie jednostki administracyjnej w Imperium Osmańskim,
natomiast tamni vilajet w serbskim folklorze oznacza inny świat: tajemnicze miejsce pełne
Forum dostępne jest pod adresem: http://www.znaksagite.com/diskusije/index.php [26.04.2020].
Tamni vilajet 1, red. B. Knežević, Znak Sagite, Beograd 1987; Tamni vilajet 2, red. B. Knežević, Znak Sagite,
Beograd 1992; Tamni vilajet 3, red. B. Knežević, Znak Sagite, Beograd 1993; Tamni vilajet 4, red. B. Knežević,
Znak Sagite, Beograd 1996.
460
W nowym wydaniu antologii z 2018 roku, z niezrozumiałych powodów okładka została zmieniona – widnieje
na niej pulpowo-komiksowy wizerunek półnagiej kobiety trzymającej w dłoniach stworzenie, które przypomina
ośmiornicę, będący nawiązaniem do japońskiej erotyki hentai.
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magii, mrocznych i niebezpiecznych sił. Vuk Stefanović Karadžić przytacza następującą wersję
opowieści o tym miejscu:
Pripovijeda se kako je nekakav car, došavši s vojskom na kraj svijeta, pošao u tamni vilaet, gdje se nikad
ništa ne vidi, ne znajući kako će se natrag vratiti, ostave ondje ždrebad od kobila da bi ih kobile iz one
pomrčine izvele. Kad su ušli u tamni vilajet i išli po njemu, sve su pod nogama osjećali nekako positno
kamenje, a iz mraka nešto poviče: „Ko ovoga kamenja ponese, kajaće se, ako ne ponese, kajaće se.“
Gdjekoji pomisli: „Kad ću se kajati za što da ga nosim?“ a gdjekoji: „Daj barem jedan da ponesem.“
Kad se vrate iz tame na svijet, a to ono sve bilo drago kamenje; onda oni koji nijesu ponijeli stanu se
kajati što nijesu, a oni što su ponijeli, što nijesu više. Valjada se na ovu tamu i ono misli gdje se pjeva:

Pa se nose po Kosovu ravnom,
Dok na tamu počinulo sunce461.

Jak przypomina Miljenko Jergović, sformułowanie „tamni viljaet” pod koniec lat
osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych weszło do języka polityki. Było ono
używane jako rodzaj obelgi używanej początkowo przez serbskich, a potem także chorwackich
polityków wobec Bośni462. W przypadku wspomnianych antologii wybór tytułu może być
odczytywany na kilka sposobów – zwiastuje on zainteresowanie pisarzy nowej generacji
Serbią, jej folklorem i historią, wskazuje na przestrzeń jako istotny punkt odniesienia dla
fantastyki gatunkowej, poprzez swój mroczny i tajemniczy charakter obrazuje dystopijność
prezentowanych opowiadań i ich futurologiczny pesymizm.
Niektórzy komentatorzy uważają, że serbscy pisarze fantastyki gatunkowej w swoich
opowiadaniach już pod koniec lat osiemdziesiątych antycypowali rozpad Jugosławii, dyktaturę
Slobodana Miloševicia czy wojnę i bombardowania NATO. Zoran Stefanović, pisarz i krytyk
literacki, następująco komentuje nieopublikowaną powieść Bobana Kneževicia Beogradski
gambit (1988): „Ovaj roman, kao i naslovna strana Tamnog vilajeta iz 1988, koju je oblikovao
dugogodišnji Kneževićev saradnik Dobrosav Bob Živković, skoro su neposredno prorokovali
postjugoslavensku krizu i bombardovanje Beograda od strane NATO-a 1999, što je još jedan
dokaz za predkognitivnu, prozorljivu funkciju naučne fantastike koju realizam i postmoderna

V. Stefanović-Karadžić, Život i običaji naroda srpskoga, Štamparija A. Sommera, Beč 1867, s. 245-246.
M. Jergović, Tamni vilajet za sve je nas obećana zemlja, 2014, online: https://www.jergovic.com/sumnjivolice/tamni-vilajet-za-sve-je-nas-obecana-zemlja/ [27.04.2020].
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nemaju“463. Dziś trudno jest jednoznacznie udowodnić predykacyjny charakter tych utworów,
z pewnością jednak w wielu z nich wyczuwalna jest atmosfera końca, schyłku czy też
zmierzchu pewnej epoki, ale także świadomość rozpadu dotychczasowych struktur
państwowych czy społecznych – poza omawianymi wcześniej antyutopiami o charakterze
antytotalitarnym, pod koniec lat osiemdziesiątych zwracają uwagę przede wszystkim takie
powieści jak: Ovca na Bulevaru Oktobarske revolucije (1989) Radivoja Đukicia oraz Zlatna
knjiga (1988) Dragana R. Filipovicia, które ukazują Jugosławię jako państwo w przededniu
dezintegracji.
Utworem przełomowym, w którym po raz pierwszy w serbskiej fantastyce naukowej
tematyka lokalna stała się kluczowa dla fabuły utworu, jest opowiadanie Biciklista Dragana R.
Filipovicia

(ur.

1958)

z

1986

roku464,

całkowicie

pozbawione

typowych

fantastycznonaukowych „ikon”. Nie odnajdziemy w nim nowych wynalazków, przełomowych
odkryć, spotkań z przedstawicielami innych cywilizacji, opisu ustroju społecznego oraz
żadnego innego motywu, o których polski literaturoznawca, Ryszard Koziołek wypowiada się
następująco: „Popularność prozy gatunkowej ma bowiem w sobie coś z plemiennego rytuału,
w którym od wartości indywidualnych konkretnej książki ważniejsze są składniki stałe,
powtarzane w kolejnych realizacjach, a potem w lekturze, na dowód, że się należy do klanu
wyznawców. Czytanie ulubionego gatunku przypomina powtarzanie liturgicznych inkantacji
lub fabularnych mantr”465.
Filipović całkowicie rezygnuje z matryc fabularnych typowych nie tylko dla science
fiction, ale także horroru czy fantasy. Choć fabuła opowiadania zostaje umieszczona w
otoczeniu znanym czytelnikom ze świata empirycznego (akcja opowiadania rozgrywa się w
Kosowie, w górniczej wiosce, wśród mieszkających ze sobą po sąsiedzku Serbów i
Albańczyków), cechuje je wysoki stopień defamiliaryzacji. Pomimo tego, że realia
przedstawione w utworze nie odbiegają od rzeczywistości pozaliterackiej, w kilku miejscach
opowiadania pojawiają się sygnały wskazujące na osadzenie czasu wydarzeń w niezbyt odległej

Z. Stefanović, Slobodan, i pomalo otpadnik: Boban Knežević o svom vremenu i opusu, w: B. Knežević, Slutnja
androida, Everest Media, Beograd 2017, s. 483.
464
Boban Knežević pisze o nim następująco: „Vrlo brzo su zabeleženi prvi iskoraci iz ustaljenih šablona trivijalne
književnosti, ali bilo je potrebno da prođe šest godina pa da se pojavi pripovetka ››Biciklista‹‹ Dragana R.
Filipovića. Kako je samo na čitaoce, navikle na svemirske brodove i buljooka čudovišta, dame u opasnosti i lude
profesore, šokantno delovala topla priča o Albancima i Srbima na Kosovu u nekakvoj gotovo savremenosti.
Spuštanjem SF žanra na etno nivo, Filipović je trasirao put za slipstream fantastiku na našim prostorima”. Zob. B.
Knežević, Nova (slipstream) srpska fantastika, w: Nova srpska fantastika, red. S. Damjanov, B. Knežević,
Studentski izdavački centar, Beograd 1994, s. 9.
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R. Koziołek, op. cit.
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przyszłości, w której przyroda została w dużym stopniu zdewastowana, natomiast ludzie
odgradzają się od siebie murami, unikają spotykania między sobą i pielęgnują dawne urazy.
Akcję kilku kolejnych opowiadań Filipović także umieścił w Kosowie, w świecie
analogicznym do stworzonego we wspomnianym dziele. Twórczością Dragana Filipovicia, z
naciskiem właśnie na „kosovski ciklus”, zajmę się szczegółowo w części interpretacyjnej,
opowiadanie Biciklista przywołuję w tym miejscu jedynie dla zilustrowania jego przełomowej
roli.
Przywołane utwory prowadzą do wniosku, że zjawiska, z jakimi mieliśmy do czynienia
w chorwackiej fantastyce gatunkowej lat dziewięćdziesiątych (hybrydyzacja gatunkowa oraz
wprowadzanie do utworów lokalnych przestrzeni i motywów), wystąpiły w Serbii niemal
dekadę wcześniej. W każdej z literatur inne były także przyczyny, które je wywołały. Najłatwiej
wskazać różnice w organizacji życia literackiego zogniskowanego wokół fantastyki
gatunkowej – są one wyraźnie widoczne już w latach osiemdziesiątych, kiedy chorwaccy i
serbscy twórcy są mieszkańcami jednej federacji, działają jednak w odrębnych republikach.
Podczas gdy serbskie wydawnictwo Polaris publikowało przede wszystkim przekłady klasyki
fantastyki naukowej, redaktorzy wydawnictwa Znak Sagite koncentrowali się na utworach
odbiegających od gatunkowego kanonu, co widoczne jest także w antologiach utworów
rodzimych twórców pod redakcją Kneževicia – nic więc dziwnego, że serbscy twórcy w nadziei
na publikację swoich opowiadań, noweli czy powieści coraz śmielej naruszali granice
gatunków. W tym czasie chorwaccy autorzy, chcąc opublikować swoje utwory w czasopiśmie
„Sirius” musieli dostosować się do polityki wydawniczej redaktorów, którzy dokonywali
restrykcyjnej selekcji utworów ze względu na kryterium genologiczne466.
Pojawienie się w serbskiej fantastyce niejednoznacznych gatunkowo dzieł i lokalnych
przestrzeni miało jednak swoją wcześniejszą genezę – jak pisze Miodrag Milovanović, już na
początku i w połowie lat siedemdziesiątych wokół serbskiego czasopisma „Politikin
zabavnik”467 skupiła się niewielka grupa autorów (Ratko Janković, Zoran Popović, Dušica
Lukić) tworzących literaturę fantastycznonaukową dla dzieci i młodzieży, wyjątkową pod
kilkoma względami – jej twórcy chętnie sięgali po motywy i tematy zaczerpnięte z serbskiej

Jak już pisałam, w „Siriusie” okazjonalnie ukazywały się utwory z elementami rodzimymi czy też akcją
rozgrywającą się w SFRJ, natomiast polityka publikowania jedynie opowiadań i noweli przynależących zdaniem
redaktorów do fantastyki naukowej pozostała rygorystyczna do końca działalności czasopisma.
467
W czasopiśmie „Politikin zabavnik” od samego początku jego działalności (1939) chętnie publikowano utwory
fantastycznonaukowe – od lat siedemdziesiątych ukazywały się w nim regularnie krótkie opowiadania science
fiction autorów z całej Jugosławii.
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historii lub po prostu umieszczali akcję w przestrzeni rodzimej, lokalnej468, co w
jugosłowiańskim science fiction dla dorosłych w tym okresie zdarzało się nad wyraz rzadko.
Ponadto, na kształtowanie się nowej generacji twórców fantastyki w Serbii duży wpływ miał
konkurs na krótki utwór prozatorski organizowany przez almanach „Andromeda”, w jury
którego zasiadał Zoran Živković, doskonale obeznany ze światowymi trendami w fantastyce
naukowej. Jak twierdzą ówcześni uczestnicy życia literackiego, a potwierdza także w swoim
opracowaniu Milovanović469, to właśnie Živković wywierał presję na ówczesnych pisarzy, aby
umieszczali akcję opowiadań w przestrzeni rodzimej. Živković sformułował ironiczną zasadę
dotyczącą serbskiej fantastyki naukowej, odtąd noszącą nazwę Zoranov zakon, która głosi:
„Leteći tanjiri ne sleću u Lajkovac”470. W ten sposób próbował wskazać na zacofanie ówczesnej
jugosłowiańskiej fantastyki w stosunku do światowych trendów:
„Leteći tanjiri ne sleću u Lajkovac” – glasi tzv. Zoranov zakon, koji je patentirao dr Zoran Živković,
pisac, autor Enciklopedije naučne fantastike, i izdavač znamenite biblioteke Polaris koja je, uz
zagrebačku ediciju „Sirius” snažno uticala na generacije čitalaca okrećući ih SF-u, zakon do kojeg je
došao rugajući se provincijalizmu ovdašnjih pisaca naučne fantastike koji su radnju svojih neuspešnih
dela smeštali u prostor što dalji i egzotičniji, sa junacima koji su bili svih mogućih rasa i nacija, sem
ovdašnjih471.

Po uruchomieniu Klubu Lazar Komarčić w 1981 roku rozpoczął się wewnętrzny
(przeznaczony tylko dla członków Klubu) konkurs na opowiadanie, któremu towarzyszyły
także warsztaty pisarskie – w ich trakcie nacisk położony był na odnajdywanie własnych
środków wyrazu i odchodzenie od ustalonych matryc gatunkowych. Boban Knežević, jeden z
uczestników warsztatów, przyznawał, że to właśnie w tym środowisku po raz pierwszy zaczęły
się pojawiać utwory wykraczające poza dotychczasowe szablony i schematy gatunkowe.
Ostatecznym przypieczętowaniem i znakiem nadchodzących przemian stało się właśnie
opowiadanie Filipovicia Biciklista. W sierpniu 1987 roku wydawnictwo Dnevnik z Nowego
Sadu uruchomiło magazyn fantastycznonaukowy „Alef”, także pod redakcją Bobana
Kneževicia, już wówczas żywo zainteresowanego nowymi tendencjami widocznymi w
serbskiej fantastyce gatunkowej. Choć magazyn ukazywał się tylko do 1991 roku (łącznie 26
M. Milovanović, Srpska naučna...., s. 87.
Ibidem, s. 88.
470
Zob. np. Z. Stefanović, op. cit., s. 475-476.
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N. Grujičić, Žanrovska književnost: Svraćaju li Marsovci u Lajkovac, „Vreme”, 2002, nr 579, online:
https://www.vreme.com/cms/view.php?id=307318 [28.04.2020].
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numerów), stanowił dla twórców fantastyki gatunkowej rozpoczynających swoją karierę w
latach osiemdziesiątych ważny ośrodek literacki, był periodykiem umożliwiającym prezentację
ich dokonań, na krótko wypełniając niszę, jaka pojawiła się po wygaszeniu „Siriusa“. W latach
dziewięćdziesiątych utwory pisarzy fantastyki gatunkowej zaczęły pojawiać się także
okazjonalnie w czasopismach głównego nurtu, takich jak np. „Gradina”, „Reč“ czy „Književna
reč“.
Wśród najważniejszych autorów tworzących nową jakość w serbskiej fantastyce
gatunkowej lat dziewięćdziesiątych należy wskazać, poza Draganem Filipoviciem i Bobanem
Kneževiciem, także między innymi Zorana Jakšicia (ur. 1960), Gorana Skrobonję (ur. 1962),
Aleksandra Markovicia (ur. 1961), Ljiljanę Praizović (1958-2001), Radmila Anđelkovicia (ur.
1942), Iliję Bakicia (ur. 1960) i prezentowanego wcześniej Vladimira Lazovicia (ur. 1954).
Boban Knežević, tworząc wydawnictwo Znak Sagite, w którym publikuje do dziś utwory
pisarzy tej i kolejnych generacji472, zazwyczaj dalekie od klasycznej fantastyki naukowej, trafił
zatem

na

częściowo

ukształtowany

już

grunt.

Oddajmy

zresztą

głos

samemu

zainteresowanemu:
U osnovi imali smo zagrebačku i beogradsku školu fantatike. Sedamdesetih su jedni i drugi pisali slično
o sličnim stvarima, duboko pod utjecajem nekih žanrovskih kretanja u (anglo-američkom) SF svetu.
Početkom osamdesetih javljaju se prve razlike i istočni deo kreće da uvodi prvo elemente narodnog
folklora, mitologije i istorije u pripovetke, a zatim to dobija sasvim prepoznatljiv oblik i praktično većina
autora sa srpske strane je početkom devedesetih pisala oslanjajući se na našu tradiciju. Ispostavilo se da
tako može da se radi, da se dobivaju zanimljivi, neočekivani i solidni rezultati. Na kraju shvatite da i
ceo svet zapravo piše uglavnom svako o svojim tradicijama, jedino što su neki (poput Amerikanaca)
uspeli da svoj folklor nametnu kao svetski standard473.

Knežević nie definiuje dokładnych różnic między „zagrzebską” i „belgradzką” szkołą
fantastyki, dlatego postaram się je wskazać. Różnica bowiem nie zasadza się jedynie na
spóźnionym wprowadzeniu rodzimych przestrzeni, czyli przełamaniu „Zoranovog zakona” (w
tym wypadku Lajkovac mogłaby zastąpić np. Županja) przez chorwackich pisarzy, które
następuje dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Istotna rozbieżność wydaje się być zawarta w
Uczestnicy tamtejszego fandomu twierdzą, że Knežević na różne sposoby – jako wydawca, redaktor, twórca
antologii – zaangażowany był w powstanie większości dzieł twórców serbskiej fantastyki gatunkowej od końca
lat osiemdziesiątych.
473
Usud srpske fantastike, intervju sa Bobanom Kneževiciem (razgovarao Z. Stefanović), „Republika“, 2000, nr
25, s. 44.
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samych przyczynach, dla których serbscy i chorwaccy pisarze sięgają po lokalne tematy i
przestrzenie. Jak już pisałam, w chorwackiej literaturze jest to w dużej mierze wywołane
sytuacją pozaliteracką lat dziewięćdziesiątych, która odzwierciedla się również w literaturze
głównego nurtu. Tymczasem, jak widać z powyższych wypowiedzi, w serbskiej fantastyce
statki kosmiczne w Lajkovcu pojawiają się przede wszystkim w reakcji na światowe trendy w
science fiction, potrzebę urozmaicenia dotychczasowych obcych wzorców oraz chęć
porzucenia wyeksploatowanych tematów i motywów, a zatem z powodów artystycznych.
Oczywiście taka konstatacja ze względu na swój ogólny charakter może wydawać się pewnym
uproszczeniem, jednak nie jest ona bezzasadna, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że fantastyka
gatunkowa w Serbii znajduje się na marginesie życia literackiego, ale nie jest wyrzucona poza
jego nawias, jak ma to często miejsce w Chorwacji. Choć Aleksandar Jerkov w recenzji
wspólnej antologii pisarzy fantastyki postmodernistycznej i gatunkowej porównał żartobliwie
środowisko tych ostatnich do „monoteistycznej sekty”474, w latach dziewięćdziesiątych
dochodzi do znaczącego zniwelowania dystansu między tymi dwoma światami. Serbscy
krytycy głównego nurtu chętniej sięgają wówczas po utwory pisarzy gatunkowych, którzy, jak
już wspomniałam, w tym okresie publikują także okazjonalnie w wiodących czasopismach
literackich, natomiast pisarze fantastyki gatunkowej częściej niż w poprzednich dekadach
szukają

inspiracji

w

literaturze

głównego

nurtu,

przede

wszystkim

fantastyce

postmodernistycznej, co znajduje wyraz w niemożności jednoznacznego zaklasyfikowania do
któregoś ze wskazanych nurtów np. utworów Aleksandra Markovicia czy Zorana Stefanovicia
(ur. 1969), autorów reprezentujących środowisko pisarzy fantastyki gatunkowej.
W poprzedniej części starałam się ukazać na paralele w rozwoju chorwackiej literatury
głównego nurtu i fantastyki gatunkowej – podobne analogie odnaleźć można w literaturze
serbskiej. Sylwia Nowak-Bajcar pisze o prozie Gorana Petrovicia, Davida Albahari i Radoslava
Petkovicia następująco: „Niewątpliwy wydaje się fakt, że w dziełach wspomnianych pisarzy
aktualizacja tematu historii nie spowodowała radykalnego wyjścia poza postmodernistyczne
strategie, lecz jedynie uaktywnienie kategorii referencjalności, będące wyrazem i następstwem
konfrontacji z rzeczywistością“475. Zdanie to można sparafrazować w odniesieniu do
najważniejszych twórców fantastyki gatunkowej w latach dziewięćdziesiątych, takich jak:
Dragan R. Filipović, Boban Knežević, Zoran Jakšić, Vladimir Lazović czy Ilija Bakić.

A. Jerkov, bez tytułu (recenzja okładkowa), Nova srpska fantastika, red. S. Damjanov, B. Knežević, Studentski
izdavački centar, Beograd 1994.
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bombardowaniami Serbii, kryzysem politycznym i ekonomicznym nie było w ich twórczości
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swoistych
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poszczególnych
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fantastycznych, ale uaktywnienie kategorii referencjalności. Następstwem tej zmiany są utwory
heterogeniczne gatunkowo, wciąż jednak odwołujące się do tropów i motywów typowych dla
poszczególnych gatunków fantastycznych. Początkowo, zanim nastąpiła „konfrontacja z
rzeczywistością” lat dziewięćdziesiątych, głównym celem modyfikacji dokonywanych przez
poszczególnych pisarzy wydaje się uatrakcyjnienie opowieści poprzez wprowadzenie
odniesień do rodzimej rzeczywistości oraz poszukiwanie nowych środków wyrazu poprzez
dokonywanie modyfikacji matryc gatunkowych. Jednakże w latach dziewięćdziesiątych
twórczość autorów fantastyki gatunkowej staje się bardzo często głosem w prowadzonych
aktualnie dyskusjach albo komentarzem bieżących problemów.
Jak jednak zobaczymy w części interpretacyjnej, serbscy pisarze fantastyki rzadko
odnoszą się do swojej współczesności w sposób równie bezpośredni jak ich chorwaccy koledzy,
częściej posługując się abstrakcyjnymi, trudniejszymi do odczytania metaforami, co przekłada
się na mniejszą czytelność utworów. Szczególnie dotyczy to wspomnianego już Dragana R.
Filipovicia, którego opowiadania z lat dziewięćdziesiątych cechuje oniryczność, wysoki
stopień metaforyczności oraz językowa innowacyjność. Tym niemniej, pojawiają się w nich
nawiązania do aktualnej rzeczywistości – w opowiadaniu Slovenska (1992) mamy na przykład
do czynienia z następującym dialogiem: „››A moji Srbi?‹‹ sipa R. O. pićence. ››Šta rade?‹‹ ››I
dalje se odlučuju između carstva zemaljskog i carstva nebeskog‹‹“476.
W Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych pisarze głównego nurtu często otwarcie
odcinają się od fantastyki477, tym bardziej więc fantastyka gatunkowa znajduje się tam nie tylko
na obrzeżach, ale wręcz poza życiem literackim. Tymczasem znani i cenieni serbscy twórcy,
przede wszystkim Borislav Pekić, ale także Milorad Pavić, Goran Petrović czy Svetislav
Basara, otwarcie czerpią z fantastyki gatunkowej. Jednym z najciekawszych przykładów
sięgnięcia przez pisarza głównego nurtu po fantastykę gatunkową jest powieść z 1999 roku
Mirjany Novaković (ur. 1966) Strah i njegov sluga, która została wyróżniona nagrodą „Isidora
D. Filipović, Slovenska, w: D. Filipović, G. Skrobonja, B. Knežević, Trifid, Knjižara Alan Ford, Beograd 2001,
s. 37.
477
Być może najkrócej i najbardziej dosadnie opisuje ten dystans hasło użyte przez krytyka Juricę Pavičicia:
„prošlo je vrijeme Sumatra i Javi”, w którym te dwie egzotyczne wyspy miałyby symbolizować skłonność do
kreowania egzotycznych pejzaży i fikcyjnych heterokosmosów. Zob. J. Pavičić, Prošlo je vrijeme Sumatra i Javi,
„Sarajevske sveske”, 2004, nr 5, online: http://www.sveske.ba/bs/content/proslo-je-vrijeme-sumatra-i-javi
[10.03.2020].
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Sekulić“ i znalazła się w finale nagrody czasopisma „NIN”. Novaković w tej zabawnej,
ironicznej i błyskotliwej powieści wykorzystuje elementy typowe dla horroru oraz powieści
gotyckiej, a jednocześnie odwołuje się do faktów i postaci historycznych oraz folkloru: motyw
polowania na wampiry autorka oparła na autentycznych wydarzeniach z 1736 roku, wśród
powieściowych postaci pojawiają się między innymi Ludwig Wittgenstein i Vuk Isaković,
natomiast odniesienia intertekstualne obejmują zarówno Nowy Testament, twórczość Miloša
Crnjanskog, Dantego, jak i muzykę zespołów R.E.M czy Rolling Stones. W utworze przeplatają
się różne perspektywy oglądu i pojawiają niewiarygodni narratorzy, którym zależy, aby
przekonać słuchaczy do własnej wersji wydarzeń. Jak pisze Vladislava Gordić Petković: „Jasno
je samo da su vampiri savršen izgovor prilagodljiv svakoj nakani, da su fantastično i
natprirodno paravan iza kog delaju politika, ideologija i teorija zavere”478. Jednym z ważnych
bohaterów książki jest samo miasto, a zwłaszcza kryjący liczne tajemnice Kalemegdan jako
jego centralny punkt, w tle zaś pojawiają się wojna pomiędzy Turcją i Austrią oraz polityczne
konflikty. Powieść Novaković, która zyskała nie tylko uznanie krytyków, ale także
czytelników,

łączy

zatem

elementy

poetyki

fantastyki

gatunkowej

z

fantastyką

postmodernistyczną. W swojej kolejnej, nieco mniej znanej powieści Johann's 501 (2005)
Novaković także wykorzystuje zabieg typowy dla fantastyki gatunkowej, tworząc alternatywny
Belgrad.
Sięganie po elementy poetyki fantastyki gatunkowej przez pisarzy głównego nurtu nie
jest jedynym przejawem jej nobilitacji. Ważny jest również fakt, że pisarze fantastyki
gatunkowej zostali wówczas dostrzeżeni przez krytyków głównego nurtu, choć oczywiście
nadal nie w takim stopniu, w jakim by sobie tego życzyli ci pierwsi. Jednym z najważniejszych
wydarzeń, podczas którego doszło do symbolicznego spotkania pisarzy głównego nurtu i
fantastyki gatunkowej było wydanie w 1994 roku antologii Nova sprska fantastika, w której z
jednej strony znalazły się wybrane przez Bobana Kneževicia utwory pisarzy z „getta” fantastyki
gatunkowej, natomiast z drugiej, fantastyczne dzieła twórców głównego nurtu, których selekcji
dokonał Sava Damjanov. Ta właśnie część nosi tytuł Nova (postmoderna) srpska fantastika,
podczas gdy część skupiająca fantastykę gatunkową została określona mianem Nova
(alternativna) sprska fantastika. Całość wydał Studentski izdavački centar (SIC). Wybór tego
specyficznego sformułowania „alternativna fantastika” Knežević uzasadniał faktem, że
fantastyka w ogóle, przede wszystkim zaś gatunkowa, zawsze pozostawała w serbskiej

V. Gordić Petković, Motiv ludila i natprirodno u ženskoj prozi: naracija i percepcija, „Radovi filozofskog
fakulteta – filološke nauke“, 2012, nr 14, s. 23.
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literaturze w opozycji do wiodących prądów poszczególnych epok. Pisarz zwracał także uwagę
na przemiany, jakie zachodziły wówczas w tym nurcie literackim, postulując mówienie nie tyle
o alternatywnej czy gatunkowej, co raczej o fantastyce typu slipstream ze względu na coraz
mniej wyraźne granice między poszczególnymi gatunkami:
Pisci predstavljeni u ovoj knjizi kao alternativni imaju jednu dodirnu tačku: svima je na čelu utisnut žig
ŽANROVSKI PISCI i kao takvi potpuno su zanemareni od glavnog toka književne kritike (…) Pisci
koji su počeli kao čisto žanrovski autori sazrevaju, pronalaze nove puteve, istražuju, često uplovljavaju
u postmodernu ili eksperimentalnu književnost, ponekad postižu izuzetne rezultate, ali redovno se
suočavaju sa dva neprijatna iznenađenja: 1) čitaoci koji su ih dotad voleli ne razumeju ih više; 2) čitaoci
koji ih nisu voleli zbog pripadnosti žanru i dalje vide žig na njihovom čelu. Amerikanci su smislili i
naziv za tu graničnu vrstu literature, za pokajnike koji pokušavaju da iz trivijalnosti uskoče u
maipstream: SLIPSTREAM. Ali ni oni nemaju rešenje za slipstream autore, izdavači ne znaju u koju
ediciju da ih stave, knjižari i bibliotekari na koju policu, a čitaoci sa strahom uzimaju svaku novu
knjngu479.

Knežević wskazywał też na istotną tendencję w fantastyce gatunkowej lat
dziewięćdziesiątych. Ich twórcy, zdaniem redaktora, w mniejszym stopniu ulegają
konwencjom poszczególnych gatunków, coraz chętniej eksperymentują, co powoduje, że
podział na fantastykę głównego nurtu i gatunkową staje się coraz bardziej arbitralny i dotyczy
przede wszystkim organizacji przestrzeni literackiej.
W opisywanej antologii z jednej strony pojawili się zatem znani pisarze głównego nurtu
tworzący fantastykę (Milorad Pavić, Miodrag Vuković, David Albahari, Velimir Ćurgus
Kazimir, Milenko Pajić, Ljiljana Jokić Kaspar, Svetislav Basara, Vasa Pavković, Radoslav
Petković, Predrag Marković, Mihailo Pantić, Miki Šepard, Mileta Prodanović, Nemanja
Mitrović, Vladimir Pištalo, Sreten Ugričić), z drugiej zaś pisarze fantastyki z „getta” (Dragan
Filipović, Aleksandar Marković, Ljiljana Praizović, Zoran Jakšić, Veronika Santo, Zoran
Stefanović, Vladimir Lazović, Radmilo Anđelković, Zoran Nešković, Goran Skrobonja, Ilija
Bakić, Oto Oltvanji, Boban Knežević). Podział ten nie zmienia jednak faktu, że oba literackie
światy zaistniały we wspólnej antologii, do której zamieszczoną na okładce recenzję napisał
jeden z czołowych krytyków literackich, Aleksandar Jerkov. O „alternatywnej“ fantastyce pisał
on następująco: „...ovi pisci su tako i toliko iskoračili iz tzv. žanrovske literature da se njihova
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djela moraju čitati iznova, drugačijim očima”480. Pod koniec recenzji wyrażał zaś nadzieję:
„Stoga, vredi verovati da se oslonjeni jedan na drugi, ili stojeći jedan spram drugog, polovi
postmoderne i alternativne srpske fantastike pomoći da se bolje ocrtaju poetički meridijani i
upotpuni čitalačka i kritička mapa savremene srpske književnosti“481. Muszę jednak zaznaczyć,
że chociaż utwory „postmodernih fantastičara“ zamieszczone we wspomnianej antologii
wielokrotnie

stawały

się

przedmiotem

zainteresowania

krytyków

literackich

i

literaturoznawców akademickich, dzieła twórców „alternatywnej fantastyki” nadal bardzo
rzadko są materiałem dla naukowych badań tych ostatnich.
Spośród wszystkich zaprezentowanych w zbiorze pisarzy gatunkowych Jerkov
wypowiadał się szczególnie przychylnie o Aleksandrze Markoviciu (ur. 1961)482. Jego
opowiadanie Avanture belog nosoroga: ekstazi, zamieszczone w antologii to proza
eksperymentalna z pogranicza różnych gatunków, pełna odniesień do popkultury. W
karykaturalny sposób został w nim przedstawiony, wyeksploatowany zwłaszcza w filmie i
komiksie motyw superbohatera. Avanture belog nosoroga czerpią zarówno z postmodernizmu,
jak i cyberpunku, kryminału oraz literatury absurdu. Marković zyskał w serbskiej fantastyce
status pisarza kultowego nie tylko ze względu na wysoki poziom artystyczny i oryginalność
swoich utworów, ale także na małą częstotliwość, z jaką one się ukazują. Dopiero w 2009 roku
rozproszone opowiadania tego twórcy zebrane zostały w zbiorze Mrve pod kožom (2009), zaś
szczególnie interesujące są w nim eksperymentalne miniatury, takie jak np. Jutro u životu
građanina koji je pazio da ima cigarete (1996).
Wracając do problemu, który Boban Knežević poruszył we wstępie antologii Nova
srpska fantastika, w obliczu coraz mniej jasnej przynależności konkretnych utworów do
poszczególnych gatunków fantastycznych pojawia się potrzeba stworzenia adekwatnego
terminu, który mógłby określić ten typ literatury. Choć w języku polskim ta dychotomia
praktycznie nie istnieje, w Serbii dotąd funkcjonował podział na „žanrovsku fantastiku“ i
„postmodernu fantastiku“. W podtytule trzeciego i czwartego tomu antologii Tamni vilajet
pojawia się ogólny termin „fantastika“ (zastępujący wcześniejszy „SF”), który jest jednak
bardzo niejednoznaczny. Termin „slipstream“ był znany jedynie osobom śledzącym przemiany
w zagranicznej fantastyce, nigdy nie został też dookreślony przez literaturoznawców.
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Interesującą propozycję483 zgłosił krytyk i pisarz Ilija Bakić w tytule przygotowanej i
zredagowanej przez siebie antologii fantastyki gatunkowej końca lat dziewięćdziesiątych,
umieszczonej w podwójnym numerze almanachu „Orbis“ – określił tę literaturę jako
„(post)žanrovsku fantastiku“, tłumacząc:
(Post)žanrovska fantastika je priređivačeva kovanica kojoj je zadatak da što je moguće plastičnije
odslika stanje na domaćoj žanrovskoj sceni (uz jedan brzi pogled na svetska dešavanja) i njen položaj u
okviru širih ovdašnjih literarnih horizonata. (...) Termin '(post)žanrovska fantastika' uvažava oba
prethodnika [zarówno termin slipstream stworzony przez Bruce'a Sterlinga, jak i alternativna fantastika
Bobana Kneževicia – przyp. A. W.], a zadatak mu je da ukaže na dva nivoa u okviru samih dela, na još
prisutni žanrovski kostur (uz odgovarajući otklon od oveštalih šablona) i njegovo mutiranje u mnoštvo
samosvojnih pravaca484.

Spośród rozmaitych terminów, którymi można określić opisywaną serbską fantastykę
tego okresu, uważam określenie Iliji Bakicia „(post)žanrovska fantastika“ za jedno z najbardziej
trafnych, wciąż bowiem wskazuje na gatunek jako niezbędny punkt odniesienia. Nawet jeśli
proza ta przełamuje granice gatunkowe (albo, jak chce Bakić, „oslobađa [se] pretesne ljušture
žanra”485), jej autorzy nadal nawiązują do poszczególnych gatunków fantastycznych,
wykorzystują różne paradygmaty, przekształcając je czy też odnosząc się do nich ironicznie.
Jednocześnie jednak ostre kryteria gatunkowe przestały mieć zastosowanie w odniesieniu do
większości poszczególnych dzieł tego okresu, dlatego niezbędne staje się, aby w ich odbiorze
traktować gatunki w sposób pragmatyczny: jako instrukcje umożliwiające prawidłową recepcję
artefaktu kulturowego. Twórcy fantastyki (post)gatunkowej twórczo wykorzystają klisze,
motywy i toposy, których rozkodowanie umożliwia wiedza o czystych postaciach gatunków
fantastycznych. Nie odtwarzają oni „fabularnych mantr” opisywanych przez Koziołka, ale do
nich nieustannie nawiązują. Dlatego właśnie w procesie recepcji większości wskazanych przeze
mnie utworów istnieje potrzeba dekonstrukcji heterogenicznych grup modeli narracyjnych czy
też serii nieciągłości gatunkowych486. Ich znajomość jest warunkiem uczestniczenia w

Posłużyłam się tym terminem już w części genologicznej, teraz jednak chciałabym omówić go dokładniej,
umiejscawiając przede wszystkim w kontekście serbskiej fantastyki końca XX i początku XXI wieku.
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fandomie – środowisku miłośników fantastyki gatunkowej, które z tego powodu jest nierzadko
postrzegane jako hermetyczne487.
Na początku lat dziewięćdziesiątych w serbskiej fikcji spekulatywnej zaszły także inne
zmiany związane z problematyką genologiczną – dużą popularność zyskała wówczas
fantastyka grozy, co spowodowane było przede wszystkim działalnością Gorana Skrobonji (ur.
1962), debiutującego w 1985 roku jako pisarz horrorów. Pierwsze opublikowane opowiadanie
tego twórcy, Poklon s neba, ukazało się w „Siriusie” w 1987 roku. Chociaż atmosfera utworu
przesiąknięta jest elementami charakterystycznymi dla literatury „strave i užasa“, jak często
nazywają horror Serbowie, dominują w nim akcenty fantastycznonaukowe, a akcja rozgrywa
się na Księżycu, prawdopodobnie w odległej przyszłości. W latach dziewięćdziesiątych
Skrobonja poświęcił się jednak zupełnie fantastyce grozy. Wydał wówczas powieści Nakot
(1994) i Vojnici Korota (1992) oraz zbiory opowiadań Od šapata do vriska (1996) i Šilom u
čelo (2000).
Pisarz niezwykle aktywnie propagował ten gatunek w środowisku fantastycznym –
założył między innymi pierwsze serbskie wydawnictwo specjalizujące się w fantastyce grozy,
Košmar, w którym ukazały się m.in. przekłady dzieł Stephena Kinga, Jamesa Herberta i Clive’a
Barkera, a później także jego własne zbiory opowiadań. Dał się również poznać jako tłumacz
licznych horrorów i dzieł science fiction. Goran Skrobonja jest również popularyzatorem
wiedzy teoretycznej o fantastyce grozy. W książce Bleferski vodić – horror (1995) w lekkim i
żartobliwym stylu objaśnia teorię tego gatunku i historię horroru w kinie, pokrótce
wspominając także o komiksach, muzyce i najważniejszych twórcach horroru zarówno w
świecie filmu, jak i literatury.
Skrobonja twierdzi, że lata dziewięćdziesiąte były dla serbskiego środowiska twórców
i wielbicieli fantastyki wyjątkowe, gdyż znaczący wzrost popularności gatunków
fantastycznych nałożył się w czasie ze skomplikowaną sytuacją pozaliteracką – kryzysem
ekonomicznym, wojną, sankcjami gospodarczymi488. Milovanović pisze, że „bitna
karakteristika ovog perioda je i znatno veća dostupnost stranih izdanja, pogotovo od pojave
interneta, čime je znatno olakšan uvid u svetske trendove u ovoj oblasti“489. Zdaniem Skrobonji
w latach dziewięćdziesiątych wiele utworów publikowano bez uzyskania oficjalnych praw
autorskich od zagranicznych wydawnictw, co także przyczyniło się do publikacji dużej ilości
W ubiegłym roku ukazała się interesująca pozycja opisująca funkcjonowanie fandomu fantastycznego w
Polsce. Zob. T. Pindel, Historie fandomowe, Czarne, Wołowiec 2019.
488
Źródło: prywatna rozmowa z pisarzem w Belgradzie w marcu 2017 roku.
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dzieł w krótkim czasie. Pojawienie się w tym okresie prywatnych oficyn działających w
nowych warunkach ekonomicznych spowodowało wzrost ilości przekładów książek o
mniejszych walorach artystycznych, ale odnoszących sukcesy komercyjne na świecie.
Skrobonja redagował również poświęcone horrorowi tematyczne numery belgradzkiego
fanzinu „Emitor” (nazywane Horor-Emitori albo Hemitori). Czasopismo „Emitor”, działające
do dnia dzisiejszego, stanowiło w latach dziewięćdziesiątych swoisty precedens – choć było
periodykiem amatorskim, składano je przy pomocy nożyczek i kleju, a poszczególni
członkowie Klubu „Lazar Komarčić“ pełnili kolejno funkcję redaktorów poszczególnych
numerów, to jednak publikowane tam teksty stanowiły ważne źródło informacji dla członków
fandomu, podobnie jak drukowane w nim przekłady (często właśnie półprofesjonalnie i bez
uzyskania praw autorskich) najnowszych utworów światowej fantastyki gatunkowej.
Czasopismo to przyczyniło się do udoskonalenia warsztatu młodych pisarzy, tłumaczy i
redaktorów oraz rozpowszechnienia nowych tendencji w serbskiej fantastyce gatunkowej, a w
dowód zasług zostało na europejskim konwencie EUROCON w Płowdiwie w 2004 roku
nagrodzone nagrodą dla najlepszego fanzinu w Europie.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ukazały się w Serbii dwie antologie światowego
horroru: Horror (1990) zredagowana przez Bobana Kneževicia i wydana przez Znak Sagite
oraz Gospodari tame (1994) pod redakcją Gorana Skrobonji, który jest także redaktorem kilku
późniejszych antologii tematycznych – opowiadań fantastyki erotycznej (Ugriz strasti, 2007),
poświęconych tematowi telewizji (Beli šum, 2008), legendom miejskim (Istinite laži, 2009)
oraz końcu świata (Apokalipsa danas, juče, sutra, 2011). Najlepsze z nich zebrane zostały w
obszernym tomie Nova srpska pripovetka (2013), prezentującym sylwetki młodych twórców
fantastyki, choć znaleźli się w nim także pisarze należący do głównego nurtu literatury (Jelena
Lengold czy Aleksandar Gatalica).
Na efekty promocji fantastyki grozy, która święciła wówczas triumfy na świecie, nie
trzeba było długo czekać – w latach dziewięćdziesiątych w Serbii wielu autorów
wykorzystywało w swoich dziełach elementy tego gatunku. Jednym z najlepszych i
najpopularniejszych pisarzy horroru w Serbii jest dziś Oto Oltvanji (ur. 1971), który w latach
dziewięćdziesiątych napisał kilkanaście krótkich utworów prozatorskich opublikowanych w
czasopismach i antologiach. Jego opowiadanie z 1993 roku pod tytułem Licemer: Bloody Mary
Blues (1996) to klasyczny horror. Przeważająca część akcji utworu toczy się w przerażającym
szpitalu psychiatrycznym, a przetrzymywana na tajnym oddziale złakniona krwi Mary jest
ofiarą dziwnego pasożyta zmuszającego ją do popełniania kolejnych morderstw. Opowiadanie
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nie jest wyjątkowo oryginalne, nie pojawiają się w nim także elementy kolorytu lokalnego (co
prawda jeden z bohaterów pochodzi z Jugosławii, ale nie wpływa to na sposób odczytania tego
utworu), świadczy jednak o znajomości ówczesnych światowych trendów w dziedzinie
fantastyki grozy. Z kolei akcja pierwszej490 powieści Oltvanjego Crne cipele (2005)
usytuowana jest w Belgradzie lat dziewięćdziesiątych i łączy w sobie cechy gatunkowe
kryminału, horroru i thrillera z elementami okultystycznymi. W powieści tej pisarz pokusił się
o wierne odwzorowanie rzeczywistości i typowych postaci tej dekady – jak pisze Ilija Bakić w
recenzji książki: „Milje je prepoznatljivo jeziv: teška sirotinja i obesni ‘novokomponovani’
bogataši, masna lova koja ide iz ruke u ruke, državno-porodična strahovlada, korumpirana
policija, vojska sa svojim mutnim rabotama, odjeci ratova koje država nije vodila niti pomagala,
sponzoruše, žurke, viski, besna kola i džipovi”491. Kolejne utwory autora: powieści Kičma
noći (2010) i Iver (2015) oraz zbiór opowiadań Priče misterije i magije (2017) także przynależą
do fantastyki grozy, choć popularność tego gatunku w najnowszej fantastyce jest znacznie
mniejsza niż przed dwudziestu kilku laty.
Liczne elementy fantastyki grozy można odnaleźć także w utworach Bobana
Kneževicia, który chętnie sięga po różnorodne paradygmaty gatunkowe – klasyczną fantastykę
naukową, historię alternatywną, fantasy. Zoran Stefanović okres twórczości Kneževicia z
początku lat osiemdziesiątych określa jako fazę, w której pisarza interesował przede wszystkim
temat lęku – powstały wówczas takie opowiadania jak Demon straha (1982) czy Ritam straha
(1993)492 . W opowiadaniu Hoda kao čovek (1992) Knežević wykorzystał jeden z najczęściej
pojawiających się horrorach toposów – motyw wampira. W opowiadaniu tego twórcy
niespodziewanie zjawiają się one w dzielnicy serbskiej stolicy noszącej nazwę Novi Beograd.
Również Zoran Jakšić, jeden z najważniejszych pisarzy fantastyki gatunkowej tego
okresu, w swoje opowiadania chętnie wplata elementy horroru (liczne np. w opowiadaniu
Morana), choć w utworach zebranych w tomach Nikadorski hodočašnik (1992), Ministarstvo
senki (2008) i Kraljevi (2008) dominują elementy fantastyki naukowej i slipstreamu, natomiast
powieść
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dziewięćdziesiątych opowiadania spod znaku fantastyki grozy tworzył także Ivan Nešić (ur.
1964), natomiast po 2000 roku do grona pisarzy horrorów dołączyli m.in. Dejan Ognjanović

Właściwie nie jest to jego pierwsza powieść, ale pierwsza podpisana jego imieniem i nazwiskiem. Jako
osiemnastolatek opublikował on pod pseudonimem powieść kryminalną.
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(ur. 1973), zajmujący się gatunkiem również od strony teoretycznej, Pavle Zelić (ur. 1979),
Marko Pišev (ur. 1984) czy Jovan Ristić (ur. 1973). Grupa pisarzy z Wojwodiny „Esnaf V”
wydała w wersji elektronicznej dwie antologie opowiadań fantastyki grozy: Nešto diše u mojoj
torti (2012) i Nešto diše u mojoj tortII (2013).
Serbowie, podobnie jak Chorwaci, także mają swój wariant popularnej powieści
American psycho Breta Eastona Ellisa. Srpski psiho (2007), o którym mowa, autorstwa
Aleksandra Ilicia i Željka Obrenovicia jest brutalnym, intertekstualnym horrorem, którego
głównym bohaterem jest młody mieszkaniec Belgradu zmuszony do konfrontacji z
nadprzyrodzonymi zdarzeniami.
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dziewięćdziesiątych straciła w Serbii na znaczeniu – Milovanović określa tę i późniejszą dekadę
nawet mianem „period[a] dezintegracije SF-a”493. Oczywiście, wciąż okazjonalnie powstają
dzieła nie tylko odwołujące się do matrycy gatunkowej fantastyki naukowej, ale nawet wierne
tradycji hard science fiction, choć zazwyczaj nie odznaczają się one oryginalnością ani nie są
to utwory wartościowe pod względem artystycznym. Pisarz klasycznego science fiction
Slobodan Ćurčić (ur. 1951), po ponad dziesięciu latach nieobecności na serbskiej scenie
literackiej (mieszkał i publikował wówczas w Rosji), w 2000 roku wydał fantastycznonaukową
powieść Orgulje uma. Co ciekawe, część akcji tego utworu autor usytuował w łatwym do
rozpoznania miejscu na mapie: jest to wyizolowany od reszty świata i zależny od dotacji ONZ
Mega Beo(grad). Pomimo tego, że dzieło nie stanowi komentarza ówczesnej rzeczywistości, to
wyraźnie wpisuje się ono w nowe tendencje obecne w serbskiej fantastyce.
W przeciwieństwie do horroru, fantasy w „czystej” postaci jest nieco mniej popularne
w serbskiej literaturze lat dziewięćdziesiątych, choć elementy tego gatunku obecne są u wielu
najpopularniejszych twórców tego okresu – Bobana Kneževicia, Zorana Jakšicia czy Gorana
Skrobonji. Fantasy z elementami baśni najczęściej pojawia się w utworach Ljiljany Praizović
(w rzeczywistości Ljiljana Todorović, 1958-2001). W 1994 roku wydała ona interesującą
powieść pod tytułem Knežević i Severni vetar (1994) łączącą motywy zaczerpnięte z folkloru,
mitologii, religii i historii Serbii (odwołania m.in. do mitu kosowskiego), którą można jednakże
czytać także jako egzomimetyczne fantasy – alegoryczną opowieść osadzoną w
nierzeczywistym, bajkowym świecie.
Gatunek fantasy zdobył jednak w Serbii dużą popularność w ostatnich latach. Do jego
najbardziej znanych twórców należy między innymi Aleksandar Tešić (ur. 1961), autor dwóch
493
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trylogii fantasy. Pierwsza z nich pt. Kosingas (Red zmaja, 2008; Bezdanj, 2009; Smrtovanje,
2010)494 jest typową fantastyką „magii i miecza”, określaną także mianem heroic fantasy. Autor
wplótł w nią jednak wydarzenia i postaci z serbskiej historii (bitwa na Kosowym Polu, Miloš
Obrenović), elementy bałkańskiego folkloru (jednym z bohaterów jest królewicz Marko) oraz
słowiańskiej mitologii. Nie przeniósł zatem akcji do egzomimetycznego, wyobrażonego świata,
ale poprzez „węzły” stanowiące rodzaj portali, pozwolił siłom ciemności na przeniknięcie do
świata znanego nam z historii. W utworach tych bardzo wyraźne są inspiracje klasycznymi
dziełami gatunku, przede wszystkim Władcą Pierścieni J. R. R. Tolkiena (binarny podział na
dobro i zło, brak ironii czy jakiekolwiek dystansu wobec prezentowanych wydarzeń). Druga
trylogia Tešicia pod tytułem Miloš Obilić składa się z następujących części: Zmaj i ždral (2012),
Koplje svetog Georgija (2013) i Vitez zatočnik (2014) – na poziomie tematu ani poetyki cykl
ten nie różni się w żaden sposób od poprzednich powieści, ponadto, rozgrywa się w tym samym
świecie przedstawionym, dzieląc również niektórych bohaterów.
Poza Aleksandrem Tešiciem do grona pisarzy tworzących klasyczne fantasy należy
między innymi Ivan Vukadinović (ur. 1974), autor trylogii Tri goblina (2006, 2007, 2009),
osadzonej w świecie stworzonym przez Tolkiena, oraz cyklu Agarta (2010, 2012, 2014),
nawiązującego do mitologii słowiańskiej. Pisarz młodego pokolenia Miloš Petković (ur. 1986)
stworzył jak dotąd aż trzy trylogie fantasy: Vukovi sudbine, Perunov Hroničar i Sedam mačeva,
w których wykorzystuje także elementy innych gatunków fantastycznych, przede wszystkim
horroru. Popularne powieści fantasy przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży,
pisze także od 2003 roku Uroš Petrović (ur. 1967). Dzieła wymienionych pisarzy ukazują się
w największych serbskich wydawnictwach, zyskały także rzesze czytelników. Choć z dużą
dozą prawdopodobieństwa można założyć, że jest to również wynik światowej mody na
fantasy, nie tylko w literaturze, ale przede wszystkim na małym i dużym ekranie, w grach
komputerowych czy komiksie, interesujący w przypadku serbskiej fantastyki jest fakt, że
tamtejsi autorzy stworzyli charakterystyczny wariant tego gatunku – nie tyle egzomimetyczny,
co pseudohistoryczny, w dodatku osadzony w ich własnej tradycji i mitologii i naznaczony
„kolorytem lokalnym”.
Pisarzem fantasy bywa określany także prawdopodobnie najpopularniejszy obecnie
serbski pisarz fantastyki Dejan Stojiljković (ur. 1976), autor takich powieści jak Konstantinovo

Pierwszy tom ukazał się także w polskiej wersji językowej. Tłumaczenia na język polski dokonano z języka
angielskiego. Zob. A. Tešić, Zakon smoka, tłum. J. Małecki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
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raskršće (2009)495, Duge noći i crne zastave (2012), Znamenje anđela (2013), Kainov ožiljak
(2014, z Vladimirem Kecmanovićem) czy Olujni bedem (2017), a także kilku zbiorów
opowiadań. Miodrag Milovanović opisuje jego dzieła nie jako fantasy, ale „pseudoistorijski
fantastični roman“ i dodaje: „posljednjih godina, na talasu velike popularnosti kvaziistorijskih
romana Dena Brauna, javlja se i kod nas sve više pokušaja sličnog oneobičnjavanja događaja
iz naše bliže ili dalje istorije ili istorije naroda na ovim prostorima“496. Zgadzam się z tą
klasyfikacją – powieści i opowiadania Stojiljkovicia nie posiadają cech ani motywów typowych
dla fantasy, brak w nich odległych światów, niezwykłych stworzeń czy magii. Są to utwory
osadzone w konkretnym, dość szczegółowo odwzorowanym i niekoniecznie odległym okresie
historycznym, na przykład w trakcie II wojny światowej, odwołujące się do autentycznych
wydarzeń, w które ingerują jednak postaci o niejasnym statusie ontologicznym albo tajemnicze,
obdarzone niezwykłymi mocami artefakty497. Dzieła te bliższe są fantastyce w rozumieniu
Todorova czy Cailloisa, bowiem w znaną nam (niekoniecznie empirycznie, ale na przykład z
dokumentów historycznych) rzeczywistość wpleciony zostaje niewytłumaczalny element
fantastyczny. Z pewnością atrakcyjność powieści wynika z zastosowania przez autora
rewizjonistycznej narracji o istotnych dla Serbii wydarzeniach historycznych. W powieści
Konstantinovo raskršće tym wydarzeniem jest koniec II wojny światowej i walki pomiędzy
czetnikami i partyzantami498. Jej główny bohater jest jednocześnie czetnikiem, brytyjskim
szpiegiem i dobrym wampirem, który walczy z siłami złą, reprezentowanymi nie tylko przez
przerażające monstra, ale i komunistów499.
Także najnowsze powieści Gorana Skrobonji (Čovek koji je ubio Teslu, 2011 oraz Sva
Teslina deca, 2013) usytuowane są w tym niezwykle popularnym w Serbii w ostatnich latach

Powieść ta nie tylko stała się bestsellerem, ale otrzymała także liczne nagrody literackie (m.in. Nagrodę im.
Miloša Crnjanskiego).
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nurcie fantastyki, choć w przypadku dzieł tego autora ingerencja w historię jest bardziej
radykalna – w powieściowym świecie Belgradu pojawiają się znane z postaci historyczne, takie
jak: Nikola Tesla, Włodzimierz Lenin, Lazar Komarčić czy Max Planck. Podobny zabieg
zastosował Marko Vidojković (ur. 1975) w powieści E baš vam hvala (2017), nawiązującej
przede wszystkim do historii alternatywnych. Punktem zwrotnym w dziejach jest w utworze
koniec lat osiemdziesiątych, kiedy w wypadku lotniczym ginie ówczesna wierchuszka SFRJ.
W efekcie tych wydarzeń nie dochodzi do rozpadu socjalistycznej Jugosławii, a kilkanaście lat
później państwo stanowi oazę dobrobytu. W wyniku kosmicznego błędu otwiera się jednak
przejście między rozmaitymi światami alternatywnymi i do tej krainy szczęśliwości przedostają
się z pierwszych linii wojennych frontów „czetnicy” i „ustasze“ biorący udział w konfliktach
zbrojnych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku500. Ta ambitna w swoim zamierzeniu
powieść, która mogłaby stać się satyrycznym obrazem socjalistycznej Jugosławii, ale także
sytuacji zaistniałej w wyniku jej rozpadu oraz opowieścią o mechanizmach działania pamięci,
ostatecznie okazuje się, w mojej opinii, dziełem dość jednowymiarowym i niezbyt udanym.
Podsumowując, fantastyka gatunkowa w najnowszej literaturze serbskiej zyskuje coraz
większą popularność. Jej przyczyn należy szukać w latach dziewięćdziesiątych, kiedy, za
sprawą zmian poetyki fantastyki gatunkowej, jej twórcom udało się wydostać poza literackie
getto. Przemiany dokonujące się wówczas w tym nurcie, a zatem: przejście od klasycznej
fantastyki naukowej do łączenia różnorodnych paradygmatów gatunkowych, pojawienie się
licznych nawiązań do współczesnej rzeczywistości, ale przede wszystkim rodzimej historii i
tradycji oraz wykorzystywanie niektórych strategii artystycznych typowych dla dominującej
wówczas literatury postmodernistycznej sprawiły, że zainteresowanie fantastyką gatunkową
wykroczyło poza wąskie grono jej wielbicieli. Do tych zmian przyczyniły się także trendy
obecne w literaturze światowej – nowa fala science fiction, pojawienie się nurtu slipstream,
wzrost popularności horroru, fantasy i powieści pseudohistorycznych. Serbscy twórcy nie tylko
nadążali za tymi zmianami, ale przede wszystkim wzbogacali swoje dokonania oryginalnymi
środkami artystycznego wyrazu, tworząc interesujące i wyjątkowe utwory. Choć obecnie
autorzy fantastyki (post)gatunkowej nie muszą się martwić o brak publiczności czy możliwości
publikacji swoich utworów, dynamiczny wzrost produkcji literackiej powoduje ryzyko
popadnięcia przez nich w schematyzm, który doprowadzi do trywializacji ich dokonań. Jednak
pytanie o to, czy autorzy fantastyki w Serbii wykażą się obecnie podobną determinacją w
odnajdywaniu nowych możliwości twórczych, jak ich koledzy z lat dziewięćdziesiątych,
500
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pozostaje, przynajmniej na razie, otwarte, choć zapewne odpowiedź na nie przyniosą nie
wydawane w ogromnym nakładzie bestsellery, lecz dzieła publikowane w niszowych
wydawnictwach i mniej znanych czasopismach, w mniejszym stopniu podatne na
komercjalizację przemysłu książkowego.
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III. Mapowanie geografii wyobrażonych
W poprzednim rozdziale, prezentując szczegółowo historię fantastyki gatunkowej
zarówno w Chorwacji, jak i w Serbii, starałam się pokazać, że lata dziewięćdziesiąte w obu
krajach są okresem zmiany paradygmatu tej literatury, zarówno jej aspektu tematycznego, jak
i genologicznego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych twórcy zaczęli
sytuować akcję swoich utworów w przestrzeniach skonstruowanych na wzór ich empirycznego
otoczenia, czego konsekwencją były zmiany w obrębie fabuły dzieł, do których stopniowo
zaczęły przenikać nawiązania do rzeczywistości pozatekstowej, a także historii, mitologii czy
folkloru danego kraju, zaś bohaterami utworów stali się rodacy autorów. Najbardziej zwięźle
podsumował te zmiany Aleksandar Žiljak, mówiąc, że w latach dziewięćdziesiątych
„znanstvena fantastika [se] napokon počinje događati Hrvatima u Hrvatskoj“501. Twierdzenie
to z powodzeniem moglibyśmy odnieść do literatury serbskiej, choć w tym kraju proces ten
rozpoczął się kilka lat wcześniej.
Przez dziesięciolecia dominującym gatunkiem zarówno w Serbii, jak i w Chorwacji była
fantastyka naukowa w swojej klasycznej postaci, podczas gdy od lat dziewięćdziesiątych
twórcy zaczęli znacznie częściej niż dotąd sięgać po inne gatunki fantastyczne, takie jak horror
i fantasy. Przede wszystkim jednak autorzy tworzyli wówczas teksty hybrydyczne gatunkowo,
nawiązujące

do

różnych

wzorców

genologicznych

oraz

stanowiące

modyfikację

dotychczasowych matryc. Choć przyczyny, szczegółowy charakter i przebieg procesów
prowadzących do modyfikacji dotychczasowego modelu fantastyki gatunkowej różnił się w
Chorwacji i Serbii, o czym pisałam szczegółowo w części historycznoliterackiej, ostatecznie w
obu tych krajach zaczęły dominować niejednoznaczne gatunkowo utwory, będące wyrazistym
komentarzem rzeczywistości pozatekstowej.
Fikcyjne przestrzenie, rozumiane jako element składowy świata przedstawionego
utworów, rzadko przybierały w tej dekadzie postać egzomimetycznych światów. Zazwyczaj
konstruowane były one na wzór miejsc znanych czytelnikom z empirii lub też poddawały
empiryczne stosunki przestrzenne modyfikacjom w taki sposób, aby efekt zmian stanowił
komentarz rzeczywistości pozaliterackiej. W kolejnych rozdziałach prezentacja sposobów
konceptualizacji przestrzeni oraz opis metaforyki spacjalnej wykorzystanej w utworach
twórców chorwackich i serbskich zostały połączone z refleksją nad zagadnieniami
genologicznymi. Taki sposób prowadzenia wywodu był konsekwencją specyfiki materiału
501
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poddanego analizie. Jak wskazywałam w rozdziale teoretycznym, poszczególne gatunki
fantastyczne cechuje w tym względzie wyraźna konwencjonalizacja i schematyzm, dlatego aby
zrozumieć strategie budowania przestrzeni w utworach fantastycznych, konieczne jest
wskazanie stopnia, w jakim dzieło realizuje poszczególne matryce genologiczne.
Rozpoznania te stanowić będą punkt wyjścia dla zaprezentowanych w niniejszym
rozdziale analiz i interpretacji utworów fantastyki gatunkowej z lat dziewięćdziesiątych.
Wybierając dzieła, które posłużą jako reprezentatywne dla prześledzenia problematyki
wskazanej w tytule rozprawy, dokonałam ścisłej selekcji niezwykle obszernego materiału,
ograniczając go, również ze względu na zdecydowaną dominację krótkich form prozatorskich
w tym okresie, do czternastu opowiadań502 oraz trzech powieści. Wybrałam dzieła dwunastu
twórców, którzy zdobyli uznanie w swoich środowiskach i mają największe szanse w
przyszłości stać się „klasykami“ fantastyki gatunkowej w swoich krajach503. Spośród
chorwackich twórców są to: Goran Konvični, Neven Jovanović, Milena Benini (wówczas
Milena Benini-Getz), Aleksandar Žiljak, Dalibor Perković i Marina Jadrejčić, natomiast
spośród serbskich pisarzy wybrałam: Gorana Skrobonję, Iliję Bakicia, Vladimira Lazovicia,
Zorana Jakšicia, Bobana Kneževicia i Dragana Filipovicia504. Z ich twórczości
wyselekcjonowałam utwory, które najlepiej oddają tendencję umieszczania akcji utworów w
otoczeniu przypominającym empirię autora i czytelników. Wybierając materiał do części
analityczno-interpretacyjnej celowo nie posługiwałam się kryterium genologicznym, zależało
mi bowiem, aby utwory były w tym zakresie możliwie zróżnicowane.
Większość omawianych przeze mnie dzieł nie doczekała się, jak dotąd, żadnych
opracowań krytycznoliterackich ani nawet recenzji czy wzmianek. Nie była też wcześniej
przedmiotem naukowego namysłu. Z tego względu dokonuję ich dokładniejszej,
Posługuję się pojęciem „opowiadanie”, gdyż prezentowane tu utwory zazwyczaj charakteryzują się
jednowątkową fabułą, zaś od noweli odróżnia je swoboda kompozycyjna i okazjonalna epizodyczność fabuły.
Chciałabym jednak zaznaczyć, że o ile w języku polskim opowiadanie jest „utworem prozatorskim niewielkich
rozmiarów”, wybrane przeze mnie utwory to, z nielicznymi wyjątkami, stosunkowo długie, często nawet
kilkudziesięciostronicowe dzieła, które umieszczane były w obszernych antologiach – w niektórych przypadkach
zapewne można by dyskutować, czy nie powinny one zostać zaklasyfikowane jako powieści. Po chorwacku i
serbsku zwykle bywają określane jako „pripovjetka”/„pripovetka”, jednak w języku polskim brak analogicznego
określenia, dlatego pozostaję przy nazwie opowiadanie. W części historycznoliterackiej używam także terminu
„nowela”, aby podkreślić zwięzłość i przejrzystość fabuły niektórych utworów prozatorskich. Zob. Opowiadanie,
w: Słownik Terminów Literackich, red. J. Sławiński, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1976, s. 280-281.
503
Wyboru tego dokonałam na podstawie m.in. spisów nagród przyznawanych przez środowiska związane z
literturą fantastyczną, antologii, informacji znalezionych w nielicznych tekstach poświęconych fantastyce
gatunkowej oraz rozmów z samymi uczestnikami fandomu, szczególnie tymi aktywnymi od lat
dziewięćdziesiątych.
504
O każdym z tych pisarzy wspomniałam w części historycznoliterackiej.
502
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hermeneutycznej analizy, nawet jeśli oznacza ona wykroczenie poza problem wąsko
pojmowanej przestrzeni i genealogii.
Okazjonalna dygresyjność zaproponowanych przeze mnie interpretacji jest także
wynikiem przyjęcia stworzonej przez Edwarda Soję propozycji Thirdspace, trzeciej
przestrzeni. Łączy ona w sobie zarówno wypracowaną wraz ze zwrotem topograficznym
koncepcję postrzegania przestrzeni jako pojemnego źródła metaforyki oraz efektu kulturowego
wytwarzania, jak i postulat Henriego Lefebvre’a, aby powrócić do postrzegania przestrzeni jako
konkretu, przywrócić jej materialny i realny wymiar505. Soja stwierdza wprost, że „anything
which fragments Thirdspace into separate specialized knowledges or exclusive domains – even
on the pretext of handling its infinite complexity – destroys its meanings and openness”506. Jest
to propozycja radykalna, rzuca bowiem wyzwanie licznym dyscyplinom, również
literaturoznawstwu,

które

z

instrumentarium

wypracowanego

na

gruncie

zwrotu

topograficznego uczyniły zestaw narzędzi i język służący analizie, interpretacji, próbom
zaklasyfikowania i opisania różnorodnych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i
kulturze507. Kompleksowy i rzetelny opis problemu przestrzenności w dziełach poszczególnych
twórców fantastyki gatunkowej wymaga sięgnięcia po zróżnicowany aparat badawczy: od
analizy zawartych w dziełach odniesień do rzeczywistości empirycznej, dyskursów
politycznych epoki i elementów narodowych mitów, poprzez wykorzystanie genologii,
kategorii pamięci i tożsamości, aż po odwołanie się do hermeneutycznych znaczeń tekstu.
Zgromadzone utwory podzieliłam na trzy kategorie pozwalające precyzyjniej przyjrzeć
się sposobom konceptualizacji przestrzeni. W pierwszej części znajdują się opowiadania,
których autorzy dokonują próby zarysowania wizji globalnego porządku i odniesienia się do
takich problemów jak asymilacja, globalizacja czy tożsamość kulturowa. Głównych narzędzi
do analizy i interpretacji utworów dostarczyły imagologia oraz postkolonializm – geografia
wyobrażona odnosi się tu przede wszystkim do wyobrażeń na temat własnej pozycji w świecie,
ale także sposobu widzenia innych narodów czy państw, dlatego podczas analizy
zaprezentowanych utworów wykorzystuję takie kategorie jak: imperializm, kolonializm
ekonomiczny czy decentralizacja (w rozumieniu Gillesa Deleuze’a). Głównym punktem
„Everything comes together in Thirdspace: subjectivity and objectivity, the abstract and the concrete, the real
and the imagined, the knowable and the unimaginable, the repetitive and differential, structure and agency, mind
and body, consciousness and the unconscious, the disciplined and transdisciplinary, everyday life and unending
history”. (…) E. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Blackwell
Publishers, Oxford 1996, s. 56-57.
506
Ibidem, s. 57.
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O czym również wspomina Soja. Zob. ibidem, s. 11.
505
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zainteresowania autorów tych dzieł jest kwestia pozycji, jaką w stosunku do centrów zajmują
skazane na los peryferii Serbia lub Chorwacja. Odpowiedź na pytanie o relacje pomiędzy
podporządkowanymi lub próbującymi wybić się na niezależność państwami a usiłującymi
uzyskać nad nimi dominację centrami mocy znacząco różni się w poszczególnych utworach.
Znajdziemy wśród nich zarówno utopijną wizję zniszczenia centrów i ustanowienia w
peryferiach

sprawiedliwszego

porządku

społecznego,

wskazanie

na

uniwersalność

mechanizmów podporzadkowania kulturowego, strach przed utratą tożsamości w wyniku
asymilacji, wizję wojennego zderzenia cywilizacji Wschodu i Zachodu, dystopijny obraz
peryferii uciskanych przez lokalnych beneficjentów kolonializmu ekonomicznego oraz
refleksję nad możliwościami i kosztem rozmaitych geopolitycznych sojuszy. Utwory te łączy
fakt osadzenia w przestrzeniach konstruowanych na podobieństwo empirycznych oraz
uczynienie przedmiotem rozważań problemu globalnych powiązań pomiędzy poszczególnymi
obszarami, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ich własnych ojczyzn.
Kolejna część poświęcona jest wyłaniającym się z wybranych dzieł fantastyki
gatunkowej wyobrażeniom własnego narodu. Kategorie przestrzenne były wielokrotnie
wskazywane jako przydatne narzędzia analityczne w badaniu relacji między tożsamością
narodową a literaturą, pozwalają bowiem stworzyć mapę narodowej geografii mitycznej.
Dlatego w tej części przyglądam się nie tylko literackim reprezentacjom przestrzeni
zajmowanej przez dany naród, ale także problemom stojącym na przecięciu zjawisk
tożsamości, narodowości i przestrzeni oraz obecnym w utworach odniesieniom do takich
problemów jak: granice wspólnoty narodowej, charakter dziejów narodu czy wyobrażenia o
sobie samym w kontekście spotkania z Innym. Chorwackie teksty odnoszą się do wydarzenia,
które można uznać za kluczowe dla określenia charakteru tamtejszej wspólnoty narodowej po
rozpadzie SFRJ, mianowicie do wojny. Tymczasem dzieła serbskie ustosunkowują się do
powszechnych wówczas w tym kraju narracji na temat wspólnoty narodowej, propagujących
specyficzną zmityzowaną wizję wybraństwa narodu serbskiego (narodu-theofora – narodubognoścy oraz narodu-Teodula – wybranego sługi oraz ofiary). Choć tematyka ta wydaje się
nie być bezpośrednio związana z problemem przestrzeni, w każdym z czterech opisywanych tu
utworów znaczenia zostały ukształtowane przede wszystkim poprzez twórcze podejście do
rozmaitych toposów spacjalnych, takich jak miasto, cmentarz, rzeka, lochy czy zaczarowany
las oraz hybrydyzację schematów właściwych dla poszczególnych gatunków. Zarówno w
serbskich, jak i w chorwackich utworach analizuję sposoby twórczej reinterpretacji
doświadczenia wojny i historii poprzez odniesienie do realnych przestrzeni i nadanie im
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dodatkowych znaczeń (Zagrzeb, rzeka Kupa, Vučitrn), przede wszystkim jednak badam
strategie wykorzystania topiki spacjalnej powiązanej z różnymi gatunkami fantastycznymi, ale
także niefantastycznymi (ratno pismo).
Podrozdzial trzeci poświęcony jest konceptualizacjom przestrzeni lokalnych, to znaczy
regionów508 wchodzących w skład zamieszkanych przez autorów państw – półwyspu Istria w
Chorwacji oraz Kosowa będącego w latach dziewięćdziesiątych autonomiczną częścią Serbii i
Federalnej Republiki Jugosławii509. W tej części poświęcam uwagę jedynie dwojgu twórcom,
chorwackiej pisarce Marinie Jadrejčić oraz serbskiemu pisarzowi Draganowi Filipoviciowi.
Cykl opowiadań Jadrejčić, znany w środowisku miłośników fantastyki jako istarski ciklus oraz
cykl Filipovicia funkcjonujący pod nazwą kosovski ciklus łączy fakt podjęcia tematyki
regionalizmu. Dragan Filipović sytuuje swoje opowiadania w przestrzeni przypominającej
Kosowo, natomiast Marina Jadrejčić rozwija własną koncepcję tożsamości regionalnej w
zmienionym kontekście spacjalnym – mieszkańcy Istrii kolonizują w jej utworach daleką
planetę. W tej części mniejszą uwagę poświęcam problemom genologicznym, gdyż zostały one
szczegółowo wyeksplikowanego w poprzednich częściach, skupiam się natomiast na
znaczeniach implikowanych za pomocą sposobów konstruowania przestrzeni i ich związkach
z problematyką pamięci. Narzędzia wybrane do analizy tekstów należą przede wszystkim do
metodologii właściwej dla nowego regionalizmu – badam więc związek wspólnoty regionalnej
i pamięci w kontekście takich kategorii jak pamięć kulturowa (Jan Assmann), miejsca pamięci
(Pierre Nora), miejsca wyobraźni (Stijn Rejinders) i polifonia pamięci (Robert Traba).
W interpretacji wszystkich utworów zestawiam zatem przestrzeń rozumianą jako
element świata przedstawionego dzieła z faktycznie istniejącymi przestrzeniami – zajmuje
mnie kwestia reprezentacji i konstruowania w utworach przestrzeni, miejsca czy terytorium
oraz relacje pomiędzy wyobraźnią i literaturą a konkretną przestrzenią geograficzną. Celem
takiego porównania jest określenie stosunku fikcji literackiej do dominujących w tym okresie
w Serbii i Chorwacji narracji na temat rzeczywistości empirycznej. Uwagę poświęcam także
spacjologii tematycznej – według Elżbiety Rybickiej topika spacjalna (re)interpretowana i

Region rozumiem tutaj podobnie jak Małgorzata Mikołajczak w artykule Geografia wyobrażona regionu −
wstęp do regionalnej komparatystyki, a zatem jako wydzielony obszar, który wyróżnia się od przyległych
przestrzeni cechami naturalnymi lub nabytymi. Pojęcie regionu konstytuuje także związek człowieka z
przestrzenią lokalną i wynikające z tego związku wyobrażenia na temat określonego obszaru, a więc imagologię
terytorialną. Zob. M. Mikołajczak, op. cit., s. 5-18.
509
Wydarzenia, które miały miejsce w Kosowie w latach dziewięćdziesiątych, między innymi nieuznane wybory
prezydenckie z 1992 roku, rozpoczęcie działalności Armii Wyzwolenia Kosowa w 1996 roku i eskalacja konfliktu
w 1998 roku nie zostały stematyzowane w serbskich utworach fantastyki gatunkowej ostatniej dekady XX wieku.
508
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odczytywana w kontekście narracji tożsamościowych pozwala opisać literackie krajobrazy
ideologiczne i zwraca uwagę na dyslokacje przestrzenne i tożsamościowe 510. Równocześnie
jednak analizuję sposób konstrukcji przestrzeni w utworach w kontekście idealnych modelów
genologicznych – cechą charakterystyczną zarówno fantastyki naukowej, fantastyki grozy, jak
i fantasy jest modyfikacja stosunków przestrzennych znanych z empirii. W pierwszym
rozdziale pracy pokazywałam, w jaki sposób rozpoznania spod znaku zwrotu topograficznego
i geopoetyki mogą posłużyć zarówno do analizy związków literatury i rzeczywistości, jak i
zostać użyte do prześledzenia sposobów konstrukcji świata przedstawionego w konkretnych
gatunkach, takich jak fantastyka naukowa (oraz wchodzące w jej skład utopie i dystopie czy
historie alternatywne), fantasy i horror. Rozpoznania te w niniejszym rozdziale wykorzystam
do analizy i interpretacji serbskich i chorwackich utworów fantastycznych, której celem będzie,
odwołując się do terminologii Jamesona511 nakreślenie mapy poznawczej (mapowanie
poznawcze) fantastyki gatunkowej z lat dziewięćdziesiątych lub też stworzenie mapy mentalnej
tej literatury512.
Refleksja nad aspektami przestrzennymi w wybranych utworach zarówno w kontekście
rzeczywistości pozaliterackiej, jak i genologii pozwala mi sformułować tezę, że zmiany na polu
tematycznym i gatunkowym w latach dziewięćdziesiątych nie są zjawiskami paralelnymi, ale
wzajemnie powiązanymi. Ambicją twórców tej literatury, jak zostało pokazane w części
historycznoliterackiej, było przede wszystkim sformułowanie artystycznych wypowiedzi
odnoszących się do tematów obecnych w ówczesnym dyskursie publicznym oraz stworzenie
literackiej opowieści o wydarzeniach ostatniej dekady XX wieku. Dokonanie tego wewnątrz
ograniczających schematów gatunkowych okazało się jednak praktycznie niemożliwe, stąd w
twórczości wielu autorów coraz bardziej hybrydyczne formy oraz nawiązywanie do
różnorodnych matryc genologicznych. Interpretacja konkretnych utworów prowadzi do
konkluzji, że subwersywny stosunek autora do tradycyjnych narracji i dyskursów na temat
narodu, tożsamości czy inności najczęściej wzmaga potrzebę kontestowania ustalonych
wzorców gatunkowych.

E. Rybicka, Geopoetyka…, s. 23.
F. Jameson, Cognitive Mapping, w: Marxism and the Interpretation of Culture, red. C. Nelson, L. Grossberg,
University of Illinois Press, Chicago 1988, s. 347-360.
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Szczegółowo o różnorodnych kontekstach literaturoznawczych związanych z mapą i mapowaniem (także mapą
mentalną) pisze na przykładzie rozważań słowackich humanistów Anna Kobylińska. Zob. A. Kobylińska,
Pogranicza map, pogranicza nauk. Peregrynacje słowackie, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae
Cracoviensis”, 2017, nr 12, s. 47-61.
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Ostatecznym celem analiz i interpretacji, w których posługuję się narzędziami
związanymi zarówno ze zwrotem topograficznym (przede wszystkim imagologią,
postkolonializmem i nowym regionalizmem), jak również genologią oraz hermeneutyką, jest
określenie sposobów artystycznych wizji przemian zachodzących w rzeczywistości
pozaliterackiej w Chorwacji i w Serbii. W latach dziewięćdziesiątych w obu tych krajach
dokonały się znaczące przemiany polityczne, ekonomiczne, ale także kulturowe – sposoby
konstruowania narracji na temat tych zmian dotąd nie były badane na podstawie fantastyki
gatunkowej, czyli literatury znajdującej się poza głównym nurtem. Tymczasem kluczowe
problemy określonej epoki często bardziej wyraziście i dobitnie artykułują dzieła spoza
głównego nurtu literatury. W swoich interpretacjach wykraczam niekiedy poza wąsko
definiowane kategorie związane z przestrzennością, aby ukazać, w jaki sposób autorzy
fantastyki gatunkowej odnoszą się do dominujących problemów ideologicznych tego okresu
związanych przede wszystkim z tożsamością, stosunkiem do inności, nacjonalizmem,
regionalizmem czy postrzeganiem dziejów swojego kraju.
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1. Globalizm: centrum w oczach peryferii
W niniejszej części zostaną poddane analizie i interpretacji chorwackie i serbskie teksty
prozatorskie z lat dziewięćdziesiątych, w których pojawia się problematyka globalizmu. Ich
autorzy antycypują porządek ogólnoświatowy, zazwyczaj posługując się wyobrażeniami
nieodległej przyszłości. Pomimo tego, że w utworach tych zostaje przedstawiona szeroka
panorama stosunków społecznych, uwidacznia się w nich wyraźnie lokalna perspektywa
oglądu. Problematyka dotycząca centrum zazwyczaj jest w nich prezentowana z perspektywy
peryferii lub półperyferii, za które możemy uznać wówczas zarówno Chorwację, jak i Federalną
Republikę Jugosławii, w skład której w latach dziewięćdziesiątych (1992-2003), czyli w
omawianym okresie wchodziła Serbia. Analiza koncyliacyjnego lub antagonistycznego
przedstawienia relacji centrum-peryferie, która niekiedy sprowadzona zostaje do opozycji:
„my-oni” stanowi punkt wyjścia dla rozważań na temat ujawniających się w zaprezentowanych
tekstach wyobrażeń o własnej tożsamości i o innych. W ten sposób z prozy gatunkowej tego
okresu w Chorwacji w Serbii wyłania się mapa mentalna, która pozwala prześledzić
symboliczne znaczenia określonych przestrzeni i miejsc oraz wyobrażenia na temat ich
mieszkańców.
Na przedstawionych w niniejszym fragmencie przykładach z literatury chorwackiej i
serbskiej, postaram się wykazać, że utwory te wydobywają problem przejawów nowych,
neokolonialnych form podporządkowania, wywołanych ekspansją kapitalizmu i procesami
globalizacji oraz opisują współczesne realizacje neoimperialnych form władzy. Ewa
Domańska, w nawiązaniu do definicji stworzonej przez Vijaya Mishrę i Boba Hodge'a w tekście
What is Post(-)Colonialism?, mówi o perspektywie postkolonialnej, odnajdującej zastosowanie
„wszędzie tam, gdzie istnieją stosunki podporządkowania i dominacji narzucane przez
imperialne struktury władzy”513, a zatem użytecznej także do analizy systemów i społeczeństw
opisanych w fantastyce gatunkowej.
Porządek globalny zazwyczaj ukazany jest w utworach fantastyki gatunkowej z
perspektywy podporządkowanych jednostek – taki zabieg typowy jest dla dystopii, w której
negatywna wizja stosunków społecznych ukazana jest z punktu widzenia podporządkowanego,
skolonizowanego podmiotu. Dramatyczne wydarzenia związane z rozpadem utopijnego
projektu, jakim miała być socjalistyczna Jugosławia stanowiły doświadczenie, które zachwiało

E. Domańska, Badania postkolonialne, w: L. Gandhi. Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, tłum. J.
Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 158.
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wiarą w optymistyczne wizje idealnych wspólnot. Mogłoby się wydawać, że konsekwencją
tych procesów będzie odwrót autorów od wszelkich literackich przedsięwzięć zmierzających
do konceptualizacji utopijnych wizji przyszłych losów świata. Opowiadanie pod tytułem
Prostora dosta, i vremena Chorwata, Gorana Konvični, opublikowane w antologii Kvantni
portali imaginacije (1997) hipotezę tę podważa. Wybrałam to opowiadanie do szczegółowej
analizy przez wzgląd na fakt, że w interesujący i subwersywny sposób tematyzuje ono wizję
możliwych stosunków społecznych na Ziemi. Ponadto, autor innowacyjnie podchodzi do
matryc genologicznych – choć głównym tematem opowiadania są skutki konfliktu
nuklearnego, co umiejscawia utwór w obrębie pisarstwa postapokaliptycznego, Konvični
odwraca właściwe dla tego podgatunku schematy fabularne. Autor posłużył się w opowiadaniu
również właściwym dla fantastyki gatunkowej zabiegiem modyfikacji empirycznych
stosunków przestrzennych – konfrontując ludzkość z niedoborem przestrzeni oraz z
nieskończoną ilością miejsca.
Analizę

opowiadania

rozpocznę

od

uwidaczniających

się

w

nim

kwestii

genologicznych. Jak już wspomniałam, jako jeden z nielicznych twórców, autor wykorzystuje
w swojej twórczości gatunek utopii pozytywnej (eutopii), uchodzącym obecnie za
zdyskredytowany ze względu na dramatyczne wydarzenia XX wieku, przede wszystkim II
wojnę światową i panowanie „utopijnego” komunizmu w Związku Radzieckim514. Znacznie
popularniejsza współcześnie utopia negatywna (dystopia) coraz częściej jednak określana jest
mianem gatunku nie tyle subwersywnego, co pasywnego, który nie wskazując żadnych
konstruktywnych rozwiązań wyjścia z kryzysu, ukazuje bezsens podejmowania jakichkolwiek
działań zmierzających do przemiany rzeczywistości. W interesujący sposób o ograniczeniach
wyobraźni dystopijnej pisze historyczka idei Jill Lepore w artykule A golden age for dystopian
fiction:
Dystopia used to be a fiction of resistance; it’s become a fiction of submission, the fiction of an
untrusting, lonely, and sullen twenty-first century, the fiction of fake news and infowars, the fiction of
helplessness and hopelessness. It cannot imagine a better future, and it doesn’t ask anyone to bother to
make one. It nurses grievances and indulges resentments; it doesn’t call for courage; it finds that
cowardice suffices. Its only admonition is: Despair more. It appeals to both the left and the right,

O kryzysie narracji eutopijnych w literaturze i kulturze ze względu z kolei na ich mniejszą atrakcyjność
fabularną zob. T. Majkowski, Utopia, która nadejdzie, „Autoportret”, 2011, nr 2, s. 72.
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because, in the end, it requires so little by way of literary, political, or moral imagination, asking only
that you enjoy the company of people whose fear of the future aligns comfortably with your own515.

Tymczasem opowiadanie Prostora dosta, i vremena jednoznacznie sprzeciwia się
najpopularniejszym ideologiom współczesności: nacjonalizmowi, komunizmowi i liberalnej
demokracji, zachowując jednocześnie utopijną wiarę w ludzkość i nadzieję na ustanowienie w
przyszłości stosunków społecznych, które odpowiadać będą większości mieszkańców planety.
Połączenie impulsów utopijnych i typowej dla fantastyki naukowej możliwości modyfikacji
fizycznych przestrzeni oraz odwrócenie postapokaliptycznych schematów pozwala autorowi na
wyrażenie tego, czego, jak twierdzi Jill Lepore, brakuje w popularnych dziś dystopiach –
nadziei na możliwość zmiany niesprawiedliwych porządków oraz wiary w konieczność oporu
wobec negatywnych zjawisk współczesności. Utopijność opowiadania, w którym ludzie
otrzymują, jak wskazuje tytuł516, potrzebne im do osiągnięcia dobrostanu czas i przestrzeń,
kontrastuje z rzeczywistością empiryczną autora i czytelników – opowiadanie opublikowane
zostało w 1997 roku, niedługo po krwawej wojnie i rozpadzie poprzedniego systemu
państwowego, w warunkach kryzysu ekonomicznego i politycznego.
Utopia pozytywna została w utworze uzupełniona o motywy zaczerpnięte z klasycznej
fantastyki naukowej oraz prozy postapokaliptycznej. Efekt wyobcowania poznawczego autor
osiąga wykorzystując liczne motywy znane z utworów postapokaliptycznych, takie jak: wojna
nuklearna, wielkie wędrówki ludów czy zanik państw i społeczeństw w dotychczasowym
kształcie. Ostatecznie nie doprowadza jednak czytelnika do spodziewanego zakończenia,
którym ma być katastrofa. Apokalipsa nie następuje, ludzkości udaje się pokonać kryzys, a
władającym powszechnie na świecie porządkiem społecznym staje się pokojowa anarchia, w
kontraście do „komunizma i demokracije koje su izgubile svaki kredibilitet”517.
Socjolog Lech Nijakowski w książce poświęconej postapokaliptycznym tekstom
kultury pisze o „teleologii bomby atomowej” – bomba atomowa stanowi podstawowy symbol
współczesnych wyobrażeń o apokalipsie, będąc „krwawym limes, którego przekroczenie
wprowadzało ludzkość (czy też jej nędzne resztki) do zupełnie nowego świata w sensie
geograficznym, biologicznym i społecznym”518. Wbrew tej diagnozie wystawionej przez
J. Lepore, A golden age for dystopian fiction, “The New Yorker”, 2017, nr 12, online:
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/05/a-golden-age-for-dystopian-fiction [01.05.2020].
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badacza współczesności, w opowiadaniu Prostora dosta, i vremena obserwujemy świat, który
nie uległ dramatycznym zmianom pomimo wybuchu wojny atomowej. Planeta jest co prawda
przeludniona, bowiem cała ludzkość musi pomieścić się na znacznie mniejszej niż dotąd
przestrzeni, nie jest to jednak znacząca niedogodność wobec obrazów powszechnej destrukcji,
do jakiej przyzwyczaiły nas kulturowe wyobrażenia konfliktu nuklearnego. Nijakowski
zauważa, że pojawienie się wątku wojny atomowej powoduje znaczące transformacje w obrębie
świata przedstawionego utworów literackich zarówno na płaszczyźnie ontologicznej (która
dotyka przede wszystkim problemu przestrzeni: następuje zmiana mapy świata, ekumena
przeobraża się w antyekumenę, dominują obrazy zniszczonych miast), antropologicznej
(mutacje ludzkości, degradacja psychiczna), jak i epistemologicznej (stare schematy
poznawcze przestają obowiązywać) 519. W prezentowanym przeze mnie opowiadaniu do
radykalnych zmian także dochodzi, ale nie w wyniku wojny nuklearnej, jak moglibyśmy tego
oczekiwać, lecz na skutek zaburzenia praw fizycznych rządzących wszechświatem, mianowicie
uzyskania dostępu do czterowymiarowej przestrzeni, którą sprzedaje pojawiające się znienacka
w Zagrzebiu indywiduum („čovječuljak”). Efektem tych zmian jest zaś odwrócenie
apokaliptycznego schematu – zmiana mapy świata polega nie na zniszczeniu życiowej
przestrzeni, lecz rozszerzeniu jej granic, ludzkość doświadcza rozwoju, a nie degradacji.
Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób w opowiadaniu konstruowane są wątki związane
z różnymi aspektami przestrzenności. Akcja utworu rozpoczyna się w Zagrzebiu, gdzie główny
bohater mieszka ze swoją żoną, dziećmi, dziadkiem, babcią, siostrami, rodzicami,
czteroosobową rosyjską i sześcioosobową amerykańską rodziną. Taka ilość osób
zgromadzonych na małej powierzchni nie jest niczym dziwnym w świecie wykreowanym przez
chorwackiego pisarza. W wyniku wymiany pocisków nuklearnych, która miała miejsce w 1988
roku, wiele miejsc na ziemi zostało zniszczonych, lecz ludność zamieszkująca bombardowane
tereny została ostrzeżona wystarczająco wcześnie, aby się ewakuować i udać w inne części
świata. Zniszczenie dużych obszarów planety oraz wielka migracja spowodowały zanik
podziałów etnicznych i kulturowych. Każde zdatne do zamieszkania miejsce na Ziemi, także
Zagrzeb, zasiedlają ludzie różnych religii, narodowości i języków. Jak stwierdza narrator
opowiadania „Takva nacionalna struktura smješetnja izbjeglica bila je, na prijedlog nesvrstanih,
globalno dogovorena politika nakon izbijanja rata. I uspješna, izbjeglice su se previše sramile
gluposti svojih vođa da bi se međusobno mrzile“520. Wobec fali przesiedleń wszelkie
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tożsamości, przede wszystkim narodowe, przestają mieć umocowanie, stają się płynne i
nieokreślone.
Konvični posługuje się zatem apokaliptycznym motywem bomby atomowej, aby
dokonać zmian w geografii świata przedstawionego utworu i zantagonizować relacje centrum
– peryferie. Jednak te zmiany struktury demograficznej prowadzą do niespodziewanych
rezultatów – zamiast typowych dla utworów postapokaliptycznych obrazów chaosu i
zniszczenia, w utworze jako efekt wojny ukazane jest pokojowe współistnienie różnych
narodów. Co znamienne, w opowiadaniu globalne zmiany zaczynają się od marginalnego
Zagrzebia. Centra mocy reprezentowane przez światowe mocarstwa (Stany Zjednoczone, Rosję
czy Chiny) są w dziele ukazane jako destrukcyjne. Dopiero ich zniszczenie przez bomby
atomowe umożliwia emancypację uciskanych dotąd prowincji i urzeczywistnienie utopijnego
ładu, a zatem w sposób antagonistyczny zostaje ukazana relacja centrum i peryferii.
Jedynym, czego brakuje ludziom w nowych czasach, jest przestrzeń, jednak problem
ten rozwiązuje pojawienie się nieznanego nikomu człowieka, który sprzedaje ludziom za
półdarmo najpierw ten deficytowy towar, a następnie przejście do najdalszych zakątków
Wszechświata. Ostatecznie ludzkość zasiedla cały Wszechświat i podróżuje pomiędzy
planetami, osiągając stabilizację i równowagę. Jak konkluduje narrator: „Sada je svjetova
mnogo, neograničeno mnogo i ako sam išta naučio, naučio sam da svijet odgovara čovjeku kao
i čovjek odgovara svijetu“521.
Konvični wprowadza zatem także typowy dla klasycznej fantastyki naukowej motyw
zaburzenia praw fizyki i matematyki, nawiązując przy tym do klasyka gatunku, Roberta
Heinleina i jego opowiadania z 1941 roku I zbudował krzywy dom522. W utworze Heinleina
ostatecznym rezultatem zaburzenia empirycznych zasad przestrzeni w wyniku stworzenia
budowli będącej tesseraktem, czyli rozwiniętym w czwartym wymiarze hipersześcianem, jest
katastrofa. Konvični nie tworzy jednak klasycznej fantastyki naukowej, w której wskazywałby
na niebezpieczeństwa rozwoju nauki, ale posługuje się jedynie wybranymi środkami wyrazu
typowymi dla tego gatunku. Przy pomocy modyfikacji stosunków przestrzennych znanych ze
świata empirycznego (czyli zarówno relacji pomiędzy centrum a peryferiami na skutek
wybuchu wojny atomowej, jak i złamania zasad fizyki) autor prezentuje alegoryczną opowieść
o współczesności i przyszłości świata, subwersywną przede wszystkim poprzez swój utopijny
optymizm.
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Innym opowiadaniem, w którym przedstawiona została alternatywna historia losów
całego globu jest opublikowane w 1992 roku, w wydanym w Belgradzie zbiorze Tamni vilajet
2523, The Only Thing I Feel chorwackiego pisarza Nevena Jovanovicia. Artystyczna wizja
świata, w którym dominującym ustrojem politycznym stał się komunizm, a Związek Radziecki
zajął pozycję światowego hegemona umożliwia przyjrzenie się narracji na temat Zachodu i
liberalnej demokracji oraz Wschodu i komunizmu, czyli dwóch centrów politycznych, których
istnienie generowało podział Europy. Gdyby funkcję predykacyjną potraktować jako kluczowy
aspekt fantastyki gatunkowej, opowiadanie to, opublikowane już po upadku ZSRR524, mogłoby
się wydawać anachroniczne. Jednak pojawiająca się w nim sugestia, że należy odczytywać je
nie jako obraz dystopijnej przyszłości, ale właśnie alternatywną wizję świata, w którym znane
z empirii stosunki geopolityczne uległy modyfikacji sprawia, że otrzymuje ono status swoistego
eksperymentu myślowego w duchu historii alternatywnej. Jeden z bohaterów w rozmowie ze
swoim przyjacielem zastanawia się: „Pitam se samo... kako bi danas svet izgledao? Da nije
Sovjetski Savez dominantna velesila i kultura i ta govna. Bi li bilo još odštekanije?“ 525. Nie
otrzymuje odpowiedzi, gdyż pytanie to skierowane jest przede wszystkim do czytelnika, który,
w przeciwieństwie do bohaterów, ma możliwość porównania świata przedstawionego utworu
z rzeczywistością empiryczną.
Pytanie o to, jak wyglądałoby życie mieszkańców Chorwacji i Europy, gdyby
światowym centrum politycznym w drugiej połowie XXI wieku był Związek Radziecki, ma
szczególnie prowokacyjny wydźwięk na początku lat dziewięćdziesiątych w Chorwacji, która
zdecydowanie opowiedziała się po stronie Europy Zachodniej, kapitalizmu i liberalnej
demokracji. We wstępie antologii, z której pochodzi utwór Boban Knežević stwierdza: „Da je
Jak wspominałam w części historycznoliterackiej, redaktor i wydawca antologii Boban Knežević nie kierował
się w wyborze utworów kryterium narodowościowym ani językowym, co otwarcie demonstrował: „I da se odmah
nešto razumemo: kada kažem domaći ili jugoslavenski ili naš, ja apsolutno mislim na nekadašnju, sada nepostojeću
Jugoslaviju. Ma kakav bio politički trend, ma kako bili jaki zagovornici podela, ma koliko bile argumentovane
tvrdnje da je svako narečje dovoljno osobeno za samostalni opstanak... nema načina da me neko uveri da u
književnom, stvaralačkom, umetničkom pogledu hrvatski i srpski nisu jedan jezik”. B. Kneževič, Predgovor, w:
Tamni vilajet 2…, s. 7. W antologii znalazły się zatem opowiadania Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bośniaka,
które łączyła przede wszystkim poetyka – odejście od dotychczasowej tradycji hard SF na rzecz łączenia różnych
gatunków fantastycznych oraz slipstreamu, a także umiejscawianie akcji utworów w najbliższym otoczeniu autora
i czytelników. Do grona pisarzy, których utwory znalazły się w antologii należy także chorwacki pisarz i profesor
uniwersytecki, Neven Jovanović (ur. 1968) – autor nielicznych, ale niezwykle interesujących pod względem
stylistycznych opowiadań i miniatur fantastycznych publikowanych m.in. w czasopismach „Sirius“, „Futura“ i
„Alef“.
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Jovanovićeva vizija (…) napisana pre petnaest godina, bila bi svetski vredno ostvarenje”526.
Trudno się jednak z takim stwierdzeniem zgodzić, ponieważ dla osiągnięcia efektu
wyobcowania poznawczego w utworze chorwackiego twórcy kluczowa jest zamiana
wygranych i przegranych w boju o dominację nad światem. Fakt, że w opowiadaniu nie została
zaprezentowana możliwa wizja przyszłości, ale alternatywna odpowiedź na pytanie, co by było,
gdyby zimną wojnę wygrał Związek Radziecki potwierdza oryginalność tekstu Jovanovicia.
Do problemu historii alternatywnej jako gatunku jeszcze powrócę, najpierw chciałabym
się jednak przyjrzeć zaprezentowanym w opowiadaniu wyobrażeniom na temat świata
opanowanego przez komunizm przyszłości, które nie odbiegają znacząco od opisów życia w
bloku wschodnim w XX wieku527. W świecie wykreowanym przez chorwackiego pisarza
władza spoczywa w rękach chłopów i robotników (wielki napis przed uniwersytetem w Paryżu:
„Mi smo mlada garda radnika i seljaka”528), ale w rzeczywistości uprzywilejowaną grupą
społeczną są partyjni aparatczycy, którzy mają dostęp do wszelkich dóbr niedostępnych dla
zwykłych obywateli. System komunistyczny nie jest jednak u Jovanovicia przedstawiony jako
bezwzględnie zły w swoim założeniu, choć jego praktyczna realizacja daleka jest od ideału,
przede wszystkim ze względu na opresyjny charakter państwa w stosunku do obywateli. Tę
znaną z historii, obecną w systemie komunistycznym rozbieżność między ideologią (ideałem)
a jej faktyczną realizacją (praktyką) Fredric Jameson komentuje następująco: „Istnienie
Związku Radzieckiego faktycznie wytworzyło przedmiot ideologiczny nowego typu,
pozytywny i negatywny zarazem – ruch antysystemowy, pierwotnie wymierzony przeciwko
nieznośnym opresjom klasowym, a potem na naszych oczach przeobrażony w formę władzy
państwowej, daleko bardziej opresyjnej niż tyrańskie struktury feudalne, które w założeniu miał
zmieść z powierzchni ziemi”529. Możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że
świadomość tej aporii mieli także chorwaccy czytelnicy opowiadania w 1992 roku.
Podobnie jak w opowiadaniu Konvičniego, w utworze Jovanovicia nowy ład światowy
jest efektem „tragicznej pomyłki”, przypadkowego wybuchu bomb atomowych, który
doprowadził do zniszczenia USA i przetrwania Związku Radzieckiego, który dysponował
skuteczną tarczą ochronną. Pomimo zagłady Stanów Zjednoczonych Amerykanie nadal są w
tym świecie uważani za niebezpiecznych wrogów, a niegdysiejsi obywatele USA są
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odizolowywani w obozach i centrach dla uchodźców. Amerykanką okazuje się być jedna z
głównych bohaterek opowiadania – młoda dziewczyna wychowana w ośrodku dla uchodźców
i obdarzona zdolnością poruszania się w czwartym wymiarze. Umiejętność ta, postrzegana
przez władze za zagrożenie dla systemu, staje się przyczyną likwidacji „niebezpiecznego
elementu”. Obnażając bezwzględność komunizmu, Jovanović polemizuje ze znanym z okresu
zimnej wojny wyobrażeniem wroga, którym bez względu na fakt nieistnienia USA i
bezbronności ich byłego obywatela, pozostaje Amerykanin.
Najbardziej interesującym z punktu widzenia imagologii aspektem opowiadania jest
ukazanie konsekwencji dominacji kultury radzieckiej. Odzwierciedla się ona przede wszystkim
w warstwie językowej – bohaterowie opowiadania posługują się mieszanką chorwackiego i
rosyjskiego: „Misli čto večeras slučilos“530 albo „Sve je to očenj nenaturalno“531, wzbogaconą
o typowe dla komunistycznej nowomowy połączenia i wyrażenia z języka administracyjnego:
„sovmase“, „Konglozagreb“ czy „sumpodstav“. Używają oni także specyficznych przekleństw:
zdziwienie manifestują odwołaniem do duchowego ojca komunizmu: „Vl. Ilj!“ albo „Sine
Lenjine“, złość wyraża zwrot: „U Kursk!“, a obelgą jest na przykład „đavo proleterski“. Autor,
filolog z wykształcenia ironicznie pokazuje przemiany jakim podlegałby język, gdyby w 2050
roku ZSRR okazał się politycznym i kulturalnym centrum532. Świat przedstawiony w
opowiadaniu Jovanovicia zdominowany jest przez zsowietyzowaną kulturę – młodzież słucha
sovrocka, superpopu i samizdat-roka oraz ogląda „non-stop seriale“ stanowiące połączenie
telenoweli i reality show. Najnowszym krzykiem mody są zaś restauracje urządzone w
„retrokolhoznom stilu“. Od Erywania po Paryż i Amsterdam w restauracjach dominują „prljavi
stolnjaci higijenski zamusani prstima priznatih umjetnika-propagandista, gola rukotvorena
žarulja koja visi sa stropa na originalnom gajtanu, Seiko kibermuhe-zunzare...“533.
Opisuję szczegółowo te aspekty utworu, aby pokazać, że wizja Jovanovicia prezentuje
przede wszystkim konsekwencje unifikacji kulturowej wywołanej imperialistyczną polityką
ZSRR – opisywane przez autora Paryż, Moskwa i Zagrzeb w zasadzie nie różnią się od siebie,
a ich mieszkańcy, żyjący we wspólnym imperium, doświadczają na co dzień podobnych
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problemów. Istota imperializmu polega bowiem na odebraniu poszczególnym miejscom
geograficznym ich właściwości: „Now if there is anything that radically distinguishes the
imagination of anti-imperialism it is the primacy of the geographical in it. Imperialism after all
is an act of geographical violence through which virtually every space in the world is explored,
charted, and finally brought under control”534. W opowiadaniu widzimy świat skolonizowany,
w którym przemoc jest zinternalizowana i przede wszystkim symboliczna – po trzydziestu
latach panowania systemu kultura radziecka przeniknęła wszystkie aspekty życia, a ponieważ
taka rzeczywistość jest dla bohaterów jedyną możliwą, nie odczuwają oni potrzeby wzniecenia
buntu ani zmiany dziejów. Nieświadomi swojej pozycji podporządkowani nie mogą, jak pisze
Gayatri Chakravorty Spivak, poznać siebie samego i przemówić w swoim imieniu535.
Aby zrozumieć w pełni sens opisanej w opowiadaniu geopolitycznej roszady,
powróćmy do problemu historii alternatywnej jako gatunku. Wśród jej istotnych funkcji
Magdalena Wąsowicz wymienia między innymi tę kompensacyjną (odreagowanie narodowych
traum), rewizyjną (refleksja nad narodowymi symbolami i mitami), polityczno-społeczną
(dyskusja nad aktualnymi wydarzeniami) oraz historiozoficzną536. Dzieło Jovanovicia nie
odnosi się bezpośrednio do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych – trudno uznać je za
bezpośredni komentarz niedawnego upadku Związku Radzieckiego ani też podejrzewać autora
o kompensacyjny resentyment związany z tym państwem, tym bardziej, że przedstawiona przez
autora wizja świata daleka jest od idealnej. Jovanović przedstawia przede wszystkim
mechanizmy globalizacji i obrazuje sposoby narzucania peryferiom dominacji kulturowej.
Historiozoficzna refleksja prowadzi chorwackiego autora do konkluzji, że zmiana kolonizatora
jest istotna jedynie dla kolonizującego centrum, a nie skolonizowanych peryferii. Jovanović nie
zaprezentował jednak tego problemu przy użyciu gatunku dystopii – jego wizja świata pod
rządami Związku Radzieckiego nie przedstawia locus horridus, choć daleko jej także do
eutopijnego „dobrego miejsca”. Wydaje się, że ambiwalencja i brak jednoznaczności są
środkami, za pomocą których pisarz odrzuca dominujący w Chorwacji w latach
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dziewięćdziesiątych antagonistyczny sposób postrzegania Zachodu i Wschodu jako
przeciwstawnych sobie sił dobra i zła.
Kolejnym utworem, w którym tematyzowany jest problem relacji „swój-obcy” jest
opowiadanie Mileny Benini-Getz Povratak z antologii Krhotine svjetova (1999) tematyzujace
klasyczny dla gatunku fantastyki naukowej konflikt między technologią a naturą. Choć świat
przedstawiony tego utworu nie zawiera odniesień do rzeczywistości chorwackiej, ani też nie
przypomina żadnej znanej z rzeczywistości empirycznej przestrzeni, przywołuję ten utwór ze
względu na fakt, że jego problematyka dotyka kwestii związanych z globalizacją i
postkolonializmem. Opowiadanie to proponuje odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób
odbywa się asymilacja kulturowa i jakie następstwa powoduje. Aby przedstawić ten problem
autorka wykorzystała topikę spacjalną – motyw nieskończonej rzeki opływającej świat oraz
topos łączącego dwa odmienne brzegi mostu.
Losy plemion Ata Katalca, wyznawców wielkiej rzeki Ranhri-Da, zmieniają się
diametralnie po przybyciu obcych („stranaca”): „rekoše nam da su došli iz nebesa: u to smo svi
vjerovali, jer bilo je jasno da je to istina“537. Bez względu jednak na to, czy obcy przybyli z
kosmosu czy też przypłynęli zza morza (zamiana parametrów horyzontalnych i wertykalnych
ma tu znaczenie tylko w kontekście umiejscowienia utworu w konwencji fantastyki naukowej),
istotne jest, że reprezentują oni zupełnie inną kulturę i cywilizację niż opowiadający tę historię
członkowie plemienia. Pomimo ich początkowych obaw, ostatecznie obcy osiedlają się w
pobliżu – dwie odległe dotąd cywilizacje próbują się poznać, a obcy początkowo nie narzucają
swojej dominacji. Jednak dotychczasowa przestrzeń życia plemienia staje się strefą kontaktu538
– obcy domagają się wyjaśnień na temat kultury i egzystencji plemion, a zatem dokonuje się
opisywany przez Mary Louis Pratt proces trasnkulturacji539. Wzajemna komunikacja jest
utrudniona, bowiem obcy reprezentują naukę, wiedzę empiryczną i racjonalność, podczas gdy
tubylcy wiarę i duchowość – podróżują na przykład we śnie, używając wewnętrznego oka:
„...konačno uspjesmo shvatitit u čemu je nesporazum. Stranci proglašavahu ispravnima samo
one stvari koje se nalaze u mesu zemlje, i smatrahu pogrešnima sve stvari izvan njega, i
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između“540. Ostatecznie niemożność porozumienia powoduje, że najodważniejsi synowie Ata
Katalca ruszają w trwającą wiele pokoleń wyprawę z nurtem świętej rzeki, która opływa całą
Ziemię. Po powrocie czeka ich jednak ogromne rozczarowanie: świat się zmienił, przebycie
rzeki jest już możliwe, ponieważ jej brzegi połączone są mostem. Potomkowie członków
plemienia Ata Katalca nie mogą ujrzeć swoich dawnych rodaków ani się z nimi komunikować,
bowiem ich niegdysiejsi pobratymcy zostali pozbawieni dusz, które są do tego niezbędne.
Cywilizacja w opowiadaniu Benini-Getz przynosi więcej szkód niż korzyści, okazuje
się być destruktywna dla duchowości człowieka: choć nowi mieszkańcy wioski nie odczuwają
głodu ani nie boją się anomalii pogodowych, przestali być „čvrsti u duši kao i u mesu“ 541 –
świat materialny w zupełności zwyciężył nad duchowym. Ata Katalca, którzy powrócili z
wielkiej podróży, dostrzegają swój błąd: próbując zaakceptować odmienność obcych, pozwolili
swoim pobratymcom na utratę duszy. Asymilacja542 jest zatem w opowiadaniu ukazana jako
niebezpieczna, prowadząca do zatracenia własnej kultury i duchowości – kontakt z innością
powinien odbywać się na określonych zasadach, w przeciwnym bowiem razie staje się
niebezpieczny. Aby przedstawić tę problematykę, autorka odwołując się do struktur
mitycznych wykorzystuje symbole, które nazwać możemy symbolami przejścia, przekraczania
różnych przestrzeni – niemożliwej do przebycia wielkiej rzeki oraz wybudowanego w nowym
świecie mostu, który zjednoczył mieszkających po obu stronach rzeki ludzi, ale też doprowadził
do rozpłynięcia się w obcym żywiole i utraty tożsamości. Most symbolizuje w wielu kulturach
nie tylko połączenie i stałość, ale także próbę, wybór pomiędzy opozycjami, wymagające
pokonania wielu przeciwności przejście z jednego stanu wewnętrznego w inny 543. Rzeka
wydaje się zaś symbolicznie łączyć w jedno przestrzeń i czas – przepłynięcie nią trwa wiele
pokoleń i wymaga mierzenia się z nieznanymi dotąd wyzwaniami, a sytuacja zastana po
powrocie z wyprawy przynosi jej uczestnikom rozczarowanie.
Opowiadanie Benini odwołuje się do fabuł mitycznych – stanowi wersję mitu
inicjacyjnego wzbogaconego o problemy nawiązujące do naszej współczesności, takie jak
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kwestia asymilacji oraz kolonializmu kulturowego. Autorka tworzy nowy mit wędrówki
inicjacyjnej – reinterpretuje schemat mityczny także w kontekście powrotu do rodzimości, która
nie może być tożsama z tą sprzed wyprawy. Odwołanie do fabuły mitycznej nie jest elementem
zaskakujacym, zważywszy na fakt, że dzięki fantasy „dokonał się w XX wieku swoisty
renesans motywów mitycznych w literaturze”544. Jednak, jak zauważa Grzegorz Trębicki, w
najnowszych utworach tego gatunku mamy do czynienia z jego demitologizacją i mimetyzacją
polegającymi na wypieraniu z fantasy elementów zaczerpniętych z tradycyjnych konwencji
niemimetycznych (mitu, baśni czy eposu heroicznego) na rzecz elementów wywodzących się z
gatunków mimetycznych (powieść historyczna, powieść obyczajowa, powieść wojenna, thriller
itp.)545. Lata dziewięćdziesiąte są okresem przejściowym pomiędzy tymi dwiema tendencjami.
Wspomniana zmiana widoczna jest także w omawianych przez mnie utworach fantastycznych.
Ich twórcy coraz chętniej sięgają po motywy zaczerpnięte właśnie z gatunków mimetycznych,
o czym piszę w kolejnym rozdziale
W wybranych utworach autorów chorwackich stosunek pomiędzy tym, co własne i tym,
co obce określiłabym jako ambiwalentny. Konvični antycypuje odległą i szczęśliwą przyszłość
świata, w którym bariery czasoprzestrzenne zostają zniesione, a ludzkość zjednoczona. Aby to
się mogło wydarzyć, konieczne jest jednak zniszczenie centrów mocy i zmiana warunków
przestrzennych na skutek wybuchu wojny atomowej. W utworach Jovanovicia i Benini-Getz
widoczna jest obawa przed skolonizowaniem, dominacją kulturową silniejszych obcych, którzy
narzucają swoją hegemonię, niekoniecznie używając siły. Jovanović koncypuje świat, w
którym inaczej potoczyły się losy zimnej wojny, poddając refleksji procesy zachodzące także
w rzeczywistości empirycznej (globalizacja, imperializm), podczas gdy Benini-Getz pyta o
cenę, jaką płacimy za modernizację i metaforyczne przekroczenie rzeki, która dotąd dzieliła
nas od świata. Problem przestrzeni nie przejawia się w utworach jedynie w kontekście
tworzenia światów przedstawionych analogicznych do rzeczywistości empirycznej lub jako
komentarz do istotnych problemów geopolitycznych. Symbole związane z umiejscowieniem
człowieka w świecie stanowią także jedno z głównych źródeł metaforyki, a możliwość
modyfikacji relacji przestrzennych właściwa dla fantastyki gatunkowej pozwala sformułować
wypowiedź subwersywną w stosunku do dominujących dyskursów współczesności.
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Tymczasem w serbskiej fantastyce gatunkowej z lat dziewięćdziesiątych utwory
zarysowują wyraźną granice między tym, co serbskie (ewentualnie wschodnie, ortodoksyjne,
prawosławne) oraz resztą globu, najczęściej światem Zachodu, często przedstawianym w
sposób antagonistyczny i wyraźnie negatywny. Takie narracje wydają się wynikać przede
wszystkim z polityczno-społecznych uwarunkowań tamtej dekady, kiedy to poczucie krzywdy
Serbów w stosunku do społeczności międzynarodowej, szczególnie świata Zachodu, podsycane
było przez propagandę medialną reżimu Slobodana Miloševicia 546. Jak jednak postaram się
pokazać, narracje prezentowane w utworach fantastycznych dalekie są od czarno-białej wizji
świata – ich autorzy świadomi są niebezpieczeństw ukrytych w pokusie użycia prostych,
binarnych opozycji do tłumaczenia skomplikowanych, geopolitycznych problemów i
konfliktów.
Kilkudziesięciostronicowe opowiadanie Sveti rat Gorana Skrobonji powstało w 1995
roku. Po raz pierwszy zostało opublikowane w czasopiśmie „Znak Sagite”, następnie zaś w
wyborze opowiadań tego autora z lat dziewięćdziesiątych, zatytułowanym Šilom u čelo (2000).
W posłowiu Đorđe Pisarev pisze o publikacji następująco „Goran Skrobonja, stručnjak za
vampire, crnu romantiku i priče jeze, dosledni majstor goticizma na kraju milenijuma, znao je
da nam predoči nečuvenu skalu tajnih snova i psihološke fantastike, ali njegovi fantazmi nisu
individualni: oni su deo kolektivne jave u kojoj smo se našli obitavajući unutar jednog romana
ogromnih razmera...“547. Zwróćmy uwagę, że serbska rzeczywistość ostatniej dekady XX
wieku zostaje tutaj przyrównana do literatury, co więcej, powieści grozy. Pisarev podkreśla
jednak także związki tej twórczości z kolektywnym doświadczeniem, które stało się wówczas
udziałem Serbów. Utwory Skrobonji wpisują się także w dominujący wówczas paradygmat
spajania różnych matryc gatunkowych: nawiązują zarówno do horroru, fantastyki naukowej,
dystopii, historii alternatywnej, jak i dark fantasy.

Po zabójstwie Boška Peroševicia, 11 lutego 2000 roku Vojislav Šešelj następująco przemówił do
dziennikarzy: „Radite protiv svoje države. Plaćeni ste američkim parama da uništavate svoju državu. Vi ste
izdajnici. Vi ste najgori. Nema ništa gore od vas. Vi ste gori od bilo kakvih kriminalaca (...) Među vama koji radite
za strane obaveštajne službe tražimo ubice. Vi ste saučesnici ubistva (...) Jeste ubice. Ubice ste svog naroda i svoje
države. Potencijalne. Vi koji radite za Amerikance”. Cytat ten, moim zdaniem, dobrze oddaje ówczesny klimat
polityczny, zarówno w kontekście zależności mediów od polityki, jak i jasnego wskazywania wroga. Cytat za: T.
Skrozza, Najteže je bilo pod Vučićem. Mediji devedesetih, „Vreme”, 2016, nr 1315, online:
https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1376649 [05.05.2020].
547
Đ. Pisarev, Majstor dijabolične proze, w: G. Skrobonja, Šilom u čelo. Priče fantastike i strave, Košmar, Beograd
2000, s. 236.
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Otwierający zbiór utwór zatytułowany Sveti rat opowiada historię jednego z ostatnich
serbskich wampirów, który wyrusza do Stanów Zjednoczonych, aby tam zrealizować tajną
misję. Nie jest to jednak klasyczny horror, w którym pojawiają się nadnaturalne stworzenia –
to dystopijny, alternatywny obraz niedalekiej przyszłości, w której napięcia geopolityczne
przekształciły się w otwarty konflikt. Serbia zjednoczona jest z Grecją w „prawosławnowschodnią“ koalicję, która podbiła między innymi Wiedeń i Budapeszt, oraz prowadzi
niekończącą się wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.
Interesująca z punktu widzenia problemu imagologii i geografii wyobrażonej jest
narracja głównego bohatera na temat Stanów Zjednoczonych, do których czuje on głównie
odrazę: „prvi put sam stupio na američko tlo sredinom šezdesetih – i smesta shvatio da za tu
zemlju nikada neću moći osjećati ništa osim najdubljeg prezira“548. Wylicza on wszystkie wady
mieszkańców tego kraju – ignorancję i głupotę, duchową pustkę, pogoń za dobrami
materialnymi i nadmierną ambicję. Nawet tamtejsze wampiry okazują się być oślepione
bogactwem i pozbawione jakichkolwiek pozytywnych przymiotów ducha. Atmosfera ta,
zdaniem bohatera, przeniosła się także na stary kontynent: „Naravno, to je bilo otprilike
deceniju i po pre nego što je ta ista Evropa nepovratno podlegla Amerikanizaciji i pretvorila se
u džinovski Diznilend“549.
Bohater demonstruje zatem popularne wówczas w Serbii stanowisko głoszące, że
Ameryka i Europa Zachodnia stanowią w sensie duchowym pustynię, a ich obywatele
powodowani są jedynie ignorancją, pogonią za pieniądzem i władzą. Ówczesna serbska
narracja polityczna i medialna ukazywała świat zachodni jako pogrążający się w materializmie,
zapominający o swoich duchowych korzeniach, a przez to popadający w dekadencję i moralną
zgniliznę, podczas gdy Serbia nieustająco stała na straży prawdziwych wartości 550. Miša
Đurković wskazuje, że ta wrogość powodowała odrzucenie docierającej z Zachodu kultury,
szczególnie masowej (stąd uwaga o „amerykanizacji“ i „Disneylandzie“): „Naime, devedesete
su definitivno godine otvorenog neprijateljstva i rata niskog ili visokog intenziteta između Srba
i zapadnih zemalja. Stoga je i razumljiva velika rezerva prema svim onim procesima koji su
podvedeni pod zajednički imenitelj globalizacija...“551. Ten negatywny osąd został w
opowiadaniu wypowiedziany przez wampira (którego jednak nie możemy utożsamić z alter

G. Skrobonja, Sveti rat, w: idem, Šilom u čelo…, s. 39.
Ibidem, s. 40.
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Zob. I. Čolović, Polityka symboli, tłum. M. Petryńska, Universitas, Kraków 2001, s. 51-60.
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ego autora), będącego obserwatorem bardziej wnikliwym od przeciętnego człowieka, od lat
przygląda się bowiem zachodzącym w świecie zjawiskom.
W opowiadaniu Ameryka i Zachód przedstawione zostały jednoznacznie negatywnie,
jednak konflikt między cywilizacją Wschodu i Zachodu nie jawi się jako nieunikniony, a wojna
bynajmniej nie jest konieczna i nie wynika z różnic cywilizacyjnych. Bohater Skrobonji, choć
nastawiony antagonistycznie wobec kultury Zachodu, nie opowiada się jednoznacznie za
Wschodem, nie pokazuje wyższości serbskiej kultury nad amerykańską. W opowiadaniu
pojęcie „sveti rat“ pojawia się w ironicznym, a nawet cynicznym kontekście – wojna ukazana
jest jako wypadkowa geopolitycznych interesów, tajnych umów i makiawelicznych
międzynarodowych sojuszy. Stojący na czele Serbii prezydent Milovan tak tłumaczy
głównemu bohaterowi kulisy wojny i stosunki Serbii z USA:
Vidiš, isprva smo imali dogovor, nezvanični, svakako, kao, oni nam prete, sankcionišu nas i tako to, dok
mi polako svodimo broj zelembaća u Bosni na dvadeset posto. E, onda smo se mi malo zaneli, a oni više
nisu mogli da izigravaju planetarnog pandura a da ništa ne preduzmu, pa su počeli malo da nas
bombarduju. Onda smo mi počeli, kao, malo da im skidamo avione i da bombardujemo njihove
saveznike u komšiluku. (...) I onda smo došli do tragikomične situacije da su Amerikanci praktično
primoreni da preuzmu sveti rat protiv nas od istih onih za koje su se s nama lepo dogovorili552.

Główny bohater, który jako wampir nie musi się obawiać o swoje przetrwanie, opisuje
trwającą od lat wojnę jako uciążliwą i nudną, podczas gdy ludzie w Serbii są „depresivni,
gladni, nakljukani propagandom i indoktrinirani”553. Wojna nie ma w sobie nic bohaterskiego,
nie jest ani święta, ani szlachetna, ani konieczna, wywołuje jedynie cierpienie zwykłych
obywateli. Opisany w opowiadaniu prezydent Serbii, wyraźnie wzorowany na Slobodanie
Miloševiciu, to człowiek niecierpiący sprzeciwu, okrutny i cyniczny, ale także brutalnie
skuteczny. Jego podstawową motywacją okazuje się być próżność – prowadzi wojnę przeciwko
USA, aby zapisać swoje imię w annałach historii, ale także utrwalić sławę Serbii jako kraju,
który był w stanie przeciwstawić się największemu światowemu mocarstwu.
Główny bohater w pełni zdaje sobie sprawę z cynizmu polityków, którzy wykorzystują
nacjonalistyczną narrację dla własnych korzyści, tym bardziej, że obserwuje historię Serbii od
końca XVIII wieku: uczestniczył między innymi w obu serbskich powstaniach, spotykał się z
Vukiem Karadžiciem, był na służbie u księcia Miloša Obrenovicia oraz w 1914 roku
552
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uczestniczył w zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. Wątki wampira służącego
władcom Serbii oraz tajnego stowarzyszenia łączącego wampiry nazywanego Porodica
wpisują się w niezwykle popularny obecnie w Serbii gatunek powieści pseudohistorycznej554,
w opowiadaniu Sveti rat służą one przede wszystkim urozmaiceniu opowieści, ale także
przypominają o dramatycznych i skomplikowanych serbskich dziejach. Autor nie modyfikuje
w żaden sposób przeszłości, choć opowiada ją z perspektywy żyjącego od ponad dwustu lat
wampira. Bohater ten wydaje się być głęboko rozczarowany panującą w Serbii sytuacją
polityczną i społeczną, a mimo to, po raz kolejny decyduje się przystać na propozycje
prezydenta i wyruszyć w niemal samobójczą misję. Choć jest zniechęcony do życia, nie ma
skrupułów ani sentymentów, zabija łatwo i bezlitośnie, równocześnie kieruje się jasnym
kodeksem honorowym. Jego postawa przeciwstawiona jest zachowaniu drugiego serbskiego
wampira, który powodowany chęcią zemsty przystaje do Amerykanów i dokonuje podwójnego
aktu zdrady: sprzeniewierza się zarówno swojej ojczyźnie, jak i wampirzej „rodzinie”. Jak
komentuje to jedna z wampirzyc: „Vi, Srbi, čini se da ne umete da budete složni ni kad ste
vampiri“555. Zakończenie okazuje się głęboko nihilistyczne – bohater dotrzymuje swojego
zobowiązania wobec ojczyzny i wspólnoty wampirów, ale nie przynosi mu to żadnej ulgi.
Decyduje się zatem rozpocząć grę na własnych zasadach, sprzeciwić się wszelkim normom i
zmienić porządek świata poprzez niekontrolowane rozszerzenie wirusa wampiryzmu556.
W utworze Sveti rat Skrobonja wykorzystał jeden z najbardziej popularnych we
współczesnej literaturze grozy motyw wampira, obecny w kulturze w najrozmaitszych
kontekstach i tłumaczeniach. Maria Janion już w pierwszym zdaniu swojej książki poświęconej
postaci wampira pisze, że jego mit „uchodzi za jeden z najbardziej powszechnych i
wiecznotrwałych”557. Badaczka zauważa, że liczne teksty kultury i opowieści o wampirach
tworzą rodzaj alternatywnej historii ludzkości – łączą w sobie elementy folkloru, kultury
popularnej XIX wieku, kultury wysokiej oraz współczesnej kultury masowej558. Dlatego też
jednoznaczna interpretacja postaci wampira nie jest możliwa – łączą się w nim rozmaite toposy:
śmierci, seksualności, krwi, choroby. Wampir bywa tłumaczony jako symbol eksploatacji klas

Podobnymi motywami posługuje się cieszący się obecnie dużą popularnością serbski pisarz, wspomniany
Dejan Stojiljković. Jego twórczość oraz samą powieść pseudohistoryczną omawiałam obszerniej w części
historycznoliterackiej.
555
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Wampiryzm w opowiadaniu jest wywołany przez rodzaj mutującego wirusa, który zaburza funkcjonowanie
organizmu.
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niższych przez klasę arystokratyczną, może wyrażać nie tylko tłumione pragnienia i popędy
albo lęk przed śmiercią, ale także na przykład opresję patriarchalnego społeczeństwa. Krystyna
Pieniążek-Marković wskazuje na wykorzystanie postaci wampira w chorwackiej poezji końca
XX wieku opowiadającej o wojnie – tamtejsza poezja martyrologiczna tego okresu
wykorzystywała postacie typowe dla romantyzmu oraz fantastyki grozy: upiory, duchy oraz
właśnie wampiry. Stały się one prostym i czytelnym w sytuacji wojennego zagrożenia
ucieleśnieniem obrazu wroga oraz czyhającego na Chorwację niebezpieczeństwa, a więc przede
wszystkim wschodniego sąsiada:
Wampir nie jest tu jednym z fantazmatów śmierci umożliwiającym kontakt z tym, co odrzucone i
powracające w postaci prześladowczych wizji, lecz uosabia nieludzkie oblicze najeźdźcy i mordercy.
W liryce wojennej wampiryzm jawi się jako zjawisko uniwersalne, ponadczasowe i cykliczne, a
nawrotom ataków wampirów sprzyjają okresy krwawienia Chorwatów i Chorwacji. Przypadki
wampiryzmu nie ograniczają się wówczas do odosobnionych jednostek zawieszonych między życiem i
śmiercią, stając się właściwością agresorów (narodu)…559

W utworze Sveti rat wampir jest jednak postacią bardziej ambiwalentną i
niejednoznaczną. Długie życie i posiadana moc umożliwiły mu zaangażowanie się w liczne
ważne dla Serbii wydarzenia historyczne560. Motywy związane z wampiryzmem są w
opowiadaniu dość typowe. Wirus powodujący wampiryzm pojawił się między innymi w
powieści Richarda Mathesona Jestem legendą (1954). Podobnie typowy jest moment
wampirzej inicjacji dokonujący się poprzez picie krwi połączone z erotycznym rytuałem, a u
przyczyn dobrowolnego przeobrażenia w potwora leży miłość bohatera do rumuńskiej
księżniczki. Interesujące są natomiast w opowiadaniu pytanie o obcość i wspólnotę – wampir
bowiem, jako istota na granicy światów, uosabia zazwyczaj zarazem wybrańca, jak i
przeklętego, człowieka skazanego na wieczną samotność. U bohatera utworu alienacja jest
potęgowana utratą ukochanej – wydarzeniem, z którym nie potrafi się pogodzić. Jednak
pomimo swojej radykalnej inności, wampir Lazar nie wyzwolił się z więzów wspólnoty
narodowej, choć poprzez zamordowanie stryja wyrzekł się nawet swojej biologicznej rodziny,
a w akcie wampirzej inicjacji – także człowieczeństwa. Serbskość jest ostatnim aspektem
K. Pieniążek-Marković, Śladem romantycznej kreacji bohatera w chorwackiej poezji końca XX wieku. Od
wampira do konsumenta, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2011, nr 1, s. 212.
560
Co ciekawe, okres komunizmu bohater spędził daleko od Jugosławii – inne wampiry ostrzegły Lazara, aby
trzymał się z daleka od Josipa Broza Tity, co wskazuje na to, że komunizm był dla arystokratycznych wampirów
systemem wyjątkowo niebezpiecznym.
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łączącym Lazara ze światem – odrzuciwszy i tę tożsamość nie ma on już żadnych skrupułów,
aby doprowadzić świat do ostatecznego kolapsu. Nawet dla wampira przynależność do narodu
serbskiego okazuje się być brzemieniem, od którego niełatwo się uwolnić.

W opowiadaniu Iliji Bakicia Begunci, krv (1992) antagonistyczny, dwubiegunowy
charakter świata zaznacza się jeszcze wyraźniej, ponieważ Serbia jest w nim przeciwstawiona
reszcie świata. Geopolityczny porządek opisany został w utworze za pomocą aluzji i dialogów
postaci – pozostała część świata lub Europy (opowiadanie tego nie precyzuje) zjednoczona jest
w unię nazywaną po prostu Zajednica, do której z winy swoich elit politycznych nie należy
Serbia. Mityczna „Wspólnota” stanowi nieosiągalny obiekt marzeń protagonistów
opowiadania, którzy podejmują próbę ucieczki za granicę, wiążącej się z wieloma
niebezpieczeństwami. Narrator przyjmuje perspektywę głównego bohatera, Danca, który
prezentuje jedynie swoje najbliższe otoczenie. Z tego powodu czytelnik nie ma całościowego
wglądu w sposób funkcjonowania stworzonego w utworze świata. Być może rzeczywistość
poza granicami Serbii także daleka jest od ideału, ale dla bohaterów, w kontraście do
otaczającej ich rzeczywistości, jawi im się ona jako locus amoenus, utopia, dla której warto
poświęcić życie. Fabuła opowiadania osnuta jest wokół kilku przeciwstawionych sobie
toposów przestrzennych – miasta, w którym w biedzie i fatalnych warunkach żyją bohaterowie,
obszaru za granicą, stanowiącego obiekt ich marzeń oraz granicy, która dzieli te dwa terytoria.
Duża część akcji opowiadania rozgrywa się w strefie „pomiędzy”, w obszarze limbo, czyli na
serbskiej zdewastowanej prowincji, przez którą prowadzi droga ucieczki bohaterów.
Informacje na temat rzekomo utopijnego świata poza granicami kraju są nieliczne i
niepewne, natomiast w opowiadaniu pojawia się wiele informacji o życiu w samej Serbii i
Belgradzie. Panujący w niej system polityczny to kombinacja doprowadzonego do radykalnych
konsekwencji liberalnego kapitalizmu połączonego z brutalną represją państwa i systemu, który
mogły zostać określony jako radykalna realizacja kapitalizmu państwowego561. Bakić nie
skupia się na szczegółach jego funkcjonowania, lecz przedstawia sytuację uwięzionych w nim

O kapitalizmie państwowym następująco pisał Fryderyk Engels: „Nowoczesne państwo jest bez względu na
swoją formę machiną w istocie swej kapitalistyczną, państwem kapitalistów, idealnym kapitalistą zbiorowym. Im
więcej sił wytwórczych przejmuje ono na swoją własność, w tym większym stopniu staje się rzeczywistym
kapitalistą zbiorowym, tym więcej obywateli wyzyskuje. Robotnicy pozostają robotnikami najemnymi,
proletariuszami. Stosunki kapitalistyczne nie zostają zniesione, przeciwnie, zaostrzają się do ostatecznych granic”.
F. Engels, Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Dühringa, tłum. P. Hoffman, w: K. Marks, F.
Engels, Dzieła, t. 20, Książka i Wiedza, Warszawa 1969, online: https://www.marxists.org/polski/marksengels/1876/anty_dur/index.htm [05.05.2020].
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jednostek. Ludzie pracują ponad siły, nie stać ich na podstawowe artykuły, mieszkają w
dramatycznych warunkach. Brakuje pracy, dlatego za najmniejsze przewinienie pensja jest
zmniejszana, a utrata stanowiska grozi skierowaniem do wykonywania najgorszych,
przymusowych robót lub nawet umieszczeniem w obozie karnym. Państwo stosuje terror i
skrupulatny nadzór, nie wolno poruszać się bez zezwoleń, za wszystko trzeba płacić, urzędnicy
są skorumpowani, a skłonna do stosowania przemocy policja współpracuje z mafią. Ten
dystopijny wizerunek pogłębia topografia miasta – wokół Belgradu ciągną się kilometry
slumsów, zamieszkane przez osoby wyrzucone poza nawias społeczeństwa oraz grupy Mandovi
(tak w slangu określani są Romowie), którzy z jednej strony znajdują się na samym dole drabiny
społecznej, z drugiej zaś posiadają minimum wolności, osiągniętej za cenę absolutnego braku
stabilności. Tym samym system ten celowo tworzy specjalne strefy o mniejszym nadzorze –
władza rezygnuje z pokusy totalnej kontroli i wycofuje się ze stref zamieszkanych przez
odrzuconych, świadomie ograniczając moc swojego prawa do określonych części miasta (kraju,
globu). Giorgio Agamben twierdzi, że tym, co prawdziwie umacnia i konstytuuje władzę, jest
jej moc stwarzania wyjątków, wewnątrz których prawo nie obowiązuje – stanów
wyjątkowych562. Dzięki temu procesowi „włączającego wyłączenia”, norma może w pełni
funkcjonować, a porządek skolonizowanych miejsc podkreślają strefy chaosu, w których rządzi
bezprawie i przemoc.
Okoliczności te powodują, że dla bohaterów opowiadania jedyną nadzieją jest ucieczka
za granicę. Wszelka walka i bunt pozbawione są bowiem sensu, jako z góry skazane na
niepowodzenie – jednostka w starciu z maszynerią państwa stojącą ramię w ramię z
eksploatującymi zwykłych obywateli wyzyskiwaczami i właścicielami sprywatyzowanych
dóbr pozbawiona jest szans na zwycięstwo. Jakikolwiek awans społeczny jest wewnątrz tego
systemu niewyobrażalny. Trudno dokładnie ustalić, jaką politykę, poza dziką prywatyzacją i
terrorem wobec obywateli, prowadzą w wizji Iliji Bakicia serbskie elity. Nie chodzi tu z
pewnością o nacjonalizm, bowiem w opowiadaniu pojawia się, w której ochroniarze zrywają
plakaty w kolorach czerwono-niebiesko-białym zabronionej partii „Slobodnih Sinova Svete
Srbije”. Nie jest to także władza sprzymierzona w jakikolwiek sposób z religią. Jedyną cechą
charakterystyczną tego systemu politycznego jest bezwzględny wyzysk obywateli.
Niewiele wiadomo także o świecie poza granicami kraju. Bohaterowie znają jedynie
pogłoski i obiegowe opinie o nim: „Važno je da zapneš, da dobro radiš, da oni vide da si

G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, Prószyński i S-ka, Warszawa
2008, s. 30.
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dobar“563. W kilku miejscach utworu pojawia się jednak sugestia, że nie tylko chciwi serbscy
politycy są odpowiedzialni za dewastację ekonomiczną i społeczną państwa. Na przekraczanej
przez bohaterów granicy stacjonują „mirovnjaci“, czyli żołnierze europejskich sił pokojowych,
wobec których bohaterowie żywią obawy, czy nie otworzą oni ognia do bezbronnych. W
utworze Iliji Bakicia w Serbii zapanował powszechnie akceptowany i odpowiadający
wszystkim „stan wyjątkowy“. Danc, główny bohater, ma częściową świadomość tego faktu.
Porównując warunki życia w Serbii i za granicą, stwierdza on: „A ti radiš za troduplo manju
nadnicu od onih u Zajednici. I najprljaviji poso koji tamo niko neće. Sve najgore su nam ovde
uvalili“564.
Zaprezentowany w opowiadaniu porządek moglibyśmy zatem określić mianem
kolonializmu ekonomicznego, przy czym determinantą wyznaczającą miejsce w społeczności
jest nie tylko narodowość, ale przede wszystkim pozycja społeczna i majątek. Właścicielom i
bogaczom żyje się dobrze także w Serbii, natomiast Zajednica prawdopodobnie nie oferuje
wymarzonych warunków uchodźcom i ubogim. W opowiadaniu wyrażony zostaje sceptycyzm
wobec każdej ideologii, a także brak nadziei na możliwość zmiany stanu ubóstwa i
podporządkowania, co wymownie podkreśla finał, w którym bohaterowie giną w pobliżu
granicy, do której usiłują dotrzeć.
Autor opowiadania podkreśla, że powstało ono jako reakcja na sytuację, która miała
miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych 565. W utworze granica urasta do rangi
najważniejszego symbolu – wobec faktu, że przestrzeń poza nią jest w zasadzie białą plamą,
utopią w jej pierwotnym rozumieniu jako nie-miejsca czy też nieistniejącego miejsca, granica
nie tyle oddziela od siebie terytoria, co zamyka bohaterów w ich świecie, odgradza i ogranicza.
Losy protagonistów opowiadania Bakicia możemy interpretować także w kluczu
alegorycznym – jako deterytorializację w rozumieniu Gillesa Deleuzea566. Przy pomocy tej
kategorii sytuującej się na pograniczu geopoetyki i filozofii Deleuze pokazuje, jak na skutek
pojawienia się „rysy” na naszej podmiotowości lub po prostu w życiu, w którym dotąd pokornie

I. Bakić, Begunci, krv, w: Tamni vilajet 2…, s. 50.
Ibidem, s. 50.
565
„Te priče gledaju na naše moguće budućnosti, ali bez zavaravanja. Priča koja otvara zbirku, ››Benzinaši‹‹,
sasvim je realistična. Ona odslikava period 1993-94. godine, donosi prepisane prizore švercovanja goriva kojima
sam prisustvovao. Tada se srušio svet u kojem smo do tada živeli. Slično je sa pričom ››Begunci, krv‹‹ čiji junaci
ne uspevaju da pobegnu u inostranstvo. U tom korpusu je i roman ››Novi Vavilon‹‹ iz 1998. godine. U tim
knjigama nema one vrste zavaravanja: ‘Pa, neće biti baš tako’. Ne, biće još gore...”. Zob. F. Rogović, Fantom je
dobio ćerku, „Politika”, 2010, online: http://www.politika.rs/sr/clanak/122843/Fantom-je-dobio-cerku
[04.05.2020].
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wykonywaliśmy określone funkcje przydzielone nam przez dyscyplinującą władzę, dokonuje
się proces rozpadu dotychczasowych struktur, prowadzący do buntu wobec ograniczeń, a w
końcu ucieczki od nich. Granicę z opowiadania Bakicia możemy potraktować właśnie jako
metaforyczną linię pęknięcia albo linię ucieczki, gdyż świadomość jej istnienia powoduje u
bohaterów niemożność dalszego życia w dotychczasowym, ograniczonym świecie. Choć linia
ta biegnie „ku nieznanemu, nie dającym się przewidzieć, nie istniejącemu uprzednio
przeznaczeniu”567, w co wierzą także bohaterowie, podejmując próbę wyzwolenia się, ich los
jest z góry przypieczętowany. Deleuze jasno wskazuje, że jest to także linia autodestrukcji, a
odmawiając wykonywania swojej roli człowiek dopuszcza się zdrady wobec systemu
(kapitalizmu). Zdradą jest bowiem każde mierzenie wzwyż, aspiracja do klasy dominującej –
w tym wypadku pięcie się w górę oddane jest poprzez horyzontalny wymiar ucieczki, bowiem
stosunki społeczne Bakić przeniósł na relacje geograficzne. Usiłując przekroczyć granicę,
bohaterowie podejmują próbę wyjścia poza ograniczenia, jakie ich życiu i podmiotowości
narzucają relacje władzy.
Ostatnie analizowane w tej części serbskie opowiadanie w niewielkim stopniu odnosi
się do problematyki przestrzeni, dotyka jednak kwestii relacji między tym, co narodowe a
globalne, natomiast w warstwie metaforycznej prezentuje jednoznaczne stanowisko dotyczące
położenia Serbii na mapie procesów geopolitycznych. Przyjrzyjmy mu się szczegółowo, aby
dostrzec, w jaki sposób fantastyka gatunkowa może podtrzymywać i reaktualizować określone
fantazmaty istotne dla wspólnoty narodowej.
Opowiadanie Veliko vreme Vladimira Lazovicia z 1992 roku stanowi jeden z
pierwszych przykładów historii alternatywnej w literaturze serbskiej. Jego akcja rozgrywa się
w XIX wieku, w latach pierwszego powstania serbskiego. Autor wykorzystując postaci i
wydarzenia historyczne, stworzył alternatywną opowieść o tym „wielkim czasie”. Na utwór
składają się zeznania kapitana Nauma Georgisa oskarżonego o morderstwo, listy francuskiego
chirurga-pułkownika przebywającego w 1813 roku na dworze Karađorđa, a także fragmenty
fikcyjnej powieści Vuka Karadžicia Olujna godina 1813. wydanej w Paryżu 1829 roku po
francusku. Lazović posługuje się zatem zabiegiem mistyfikacji dokumentów, jednak jego
celem nie jest postmodernistyczna kontestacja tradycyjnej historiografii czy podważanie

Tłumaczenie za: M. Herer, Bartleby i jego bracia albo o politycznej sztuce odmowy, „Machina Myśli”, online:
http://machinamysli.org/tag/deterytorializacja/ [14.05.2020].
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obiektywizmu wiedzy historycznej568, ale refleksja nad dziejami własnego narodu, dokonanymi
przez postacie historyczne wyborami i ich konsekwencjami.
Lazović korzysta z klasycznego schematu właściwego dla historii alternatywnych –
wybiera ważny dla danego kraju okres i umieszcza w nim tzw. point of divergence, czyli
moment, w którym historia w utworze zaczyna się toczyć inaczej niż w rzeczywistości
empirycznej569. W opowiadaniu Lazovicia dzieje Serbii zmieniło poparcie Napoleona, którego
udzielił Karađorđowi po tym, jak Rosjanie wycofali się z walk z Turkami, stawiając tym samym
Serbów w trudnym położeniu. Na skutek tego wydarzenia Karađorđe zacieśnia kulturalną,
polityczną i ekonomiczną współpracę z Francją. Jednak jego otoczenie ostro się temu
sprzeciwia – Serbowie pragną bowiem zjednoczenia z Rosją, która wydaje im się bliższa w
sensie kulturowym, religijnym, mentalnym, przede wszystkim jednak odczuwają z nią
emocjonalną więź: „Ma gospodaru, stope ću ti poljubiti, poslušaj me: ne odvajaj nas od Rusa!
Ne odvajaj nas od roditelja, zarad nekih sa Zapada, u Moskvi je majčica naša...“. Argumenty
wodza są jednak racjonalne – Rosjanie zostawili Serbów, kiedy ci byli w potrzebie, tymczasem
wraz z Francją i Zachodem do Serbii docierają cywilizacja, nauka, ideały oświecenia: „Da
jednom ovde budu varoši kao u Francuskoj i Švabskoj! Da budemo siti, ponositi, u dobre haljine
obučeni, da imamo svoje učene ljude a ne da kamčimo pamet od drugih! (...) Da jednom živimo
k'a u toj Jevropi, da joj mater i njoj. Ako Francuz sve to nudi – jel' ja treba to da odbijem?!”570.
Choć wydawałoby się, że racja jest wyraźnie po stronie przywódcy powstania
serbskiego, a przyszłość Serbii zjednoczonej z Francją mogłaby przynieść szczęśliwszą wersję
dziejów, autor prowadzi narrację z rozmaitych perspektyw, tak aby zwolennicy różnych stron
mieli okazję wyłożyć swoje argumenty. Ostatecznie Karađorđe ginie w 1817 roku (a więc
zgodnie z jego faktyczną datą śmierci), ale nie zamordowany na zlecenie Miloša Obrenovicia,
lecz z rąk swojego najwierniejszego sługi, Greka Nauma Georgisa, który wybrał Serbię jako
swoją jedyną prawdziwą ojczyznę, nie może jednak pogodzić się z faktem, że jego pan
sprzeniewierzył się Rosji i prawosławiu. Fakt, że tego czynu dokonuje postać, której losy
zostają szczegółowo przybliżone czytelnikowi, człowiek prawy, szlachetny, odważny,
uosobienie cnót, komplikuje wydźwięk opowiadania, podejmującego problematykę słuszności
podejmowanych wyborów, możliwości wpływania na procesy historyczne i alternatywnych
dróg, jakimi mogłyby podążać dzieje narodu.
Zob. np. M. Górecka, Oh, quelle histoire! Mistyfikator jako postmodernistyczny paradygmat twórcy, „Acta
Humana”, 2012, nr 3, s. 37-47.
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Opowiadanie Veliko vreme powstało jako wyraz potrzeby wypowiedzenia się na temat
przynależności kulturowej Serbii i konieczności jej współpracy z Rosją lub państwami Europy
Zachodniej.. Przytoczona w utworze idea Nowego Bizancjum oraz serbska rusofilia to także
tematy, które wówczas często poruszano w dyskursie publicznym. O typowej dla lat
dziewięćdziesiątych

ambiwalencji

i

poczuciu

rozdarcia

między

różnymi

opcjami,

koniecznościami i możliwościami pisze antropolog Marko Živković w anglojęzycznej książce
o serbskiej imagologii tego okresu, podkreślając, że często to rozdarcie wyrażane było przy
pomocy metaforyki przestrzennej:

This inbetweenness, in its turn, was expressed in various spatial idioms of symbolic geography and in
temporal idioms of "missing the [Euro] train,", "catching up," and, in the Serbian case, most often of
being "stuck" in some sort of twilight state of "bad eternity." A peculiar sense of being in the neitherhere-nor there state was expressed in such a fairy-tale image as the "castle neither in the sky nor on the
ground" (čardak ni na nebu ni na zemlji)…571

W utworze niewątpliwie istotny jest aspekt kompensacyjny przejawiający się w
koncypowaniu dziejów Serbii tak, aby potoczyły się dla niej korzystniej niż miało to miejsce w
rzeczywistości. Przedstawiona w utworze bardziej pomyślna dla Serbów wersja historii
odzwierciedla się w losach jednej z najważniejszych w dziejach kultury serbskiej postaci, jaką
był Vuk Karadžić. Podczas swojej podróży naukowej udaje się on do jasnowidzącego starca,
by ten wyjawił mu przyszłość Serbii. Starzec tłumaczy mu, że istnieją różne Serbie „svuda oko
tebe koje se prepliću”, a zatem akcentuje ideę stojącą u założeń utworu – różnorodność
alternatywnych toków, jakimi podążać może historia. W kontekście całości utworu ta
alternatywność dziejów oznacza przede wszystkim wielość koncepcji politycznych, od których
zależy sposób odczytania historii, ale i ocena postaci Karadžicia. Vuka czekają różne losy, w
zależności od tego, jak potoczy się historia: „a ti živiš u ovoj [Serbii – A. W.] bogato, u onoj
drugoj jedva da si sit...“572. Gdyby zatem Serbia zdecydowała się na współpracę z Francją życie
Karadžicia mogłoby okazać się bardziej dostatnie i zapewne także szczęśliwsze.
Utwór wyraża ideę o silnym oddziaływaniu biegu historii na losy jednostek i
niemożności odwrócenia fatum ciążącego nad całym narodem. Serbia i jej obywatele skazani
są na wieczne cierpienia, a żadna z alternatywnych wersji historii nie może tego zmienić:
M. Živković, Serbian Dreambook. National Imaginery in the Time of Milošević, Indiana Univeristy Press,
Bloomington 2011, s. 17.
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„Suđeno je Serbijima tako, pa štagod se dešavalo oko njih: pobjeći od patnje ne možemo!“573.
Co więcej, w utworze pojawia się teza jakoby nieszczęścia Serbów były następstwem wyborów
dokonywanych przez nich w imię prawdy, honoru i sprawiedliwości, a nie interesu
politycznego. Tę myśl prezentuje jasnowidzący starzec, a więc osoba będąca nie tyle
bohaterem, co pewną funkcją narracyjną. O ile pozostali bohaterowie na rozmaite sposoby
zapatrują się na politykę Serbii, starzec zostaje w opowiadaniu usytuowany poza czasem i
bieżącymi konfliktami, zna nie tylko przyszłość, ale i możliwe odmienne toki historii, a zatem
jego sądy należałoby uznać za obiektywne i prawdziwe lub też może on uosabiać Zeitgeist,
ducha konkretnej epoki.
Historia jest tu zatem postrzegana nie tylko w duchu heglowskim, ale wręcz w sposób
mitologiczno-symboliczny. Zamiast rewizji mitów i refleksji nad nimi oraz wyobrażeniami czy
symbolami narodowymi utwór proponuje ponowienie idei wpisanego w los Serbów
odwiecznego i nieuchronnego cierpienia. Zawarte w utworze koncepcje stają się jasne, jeśli
sięgnąć po wyłożone przez Ivana Čolovicia w książce Polityka symboli toposy serbskiego mitu
etnonacjonalistycznego, rozmaicie aktualizowane w tekstach kultury574. Według serbskiego
socjologa gatunkiem, który najlepiej odpowiada potrzebie reaktualizacji tych fantazmatów jest
baśń. W moim odczuciu fantastyka gatunkowa, szczególnie fantasy, również mogłaby stać się
bardzo skutecznym narzędziem ich powielania i unowocześniania. W utworze Lazovicia
obecne są liczne elementy wspomnianego etnonacjonalistycznego mitu, będącego, jak pisze
Čolović, „składnicą fabuł”575, zgodnie z którymi Serbowie są narodem predestynowanym do
poświęcania się w imię wartości i skazanym na wieczne cierpienie. Nieprzypadkowy jest także
tytuł utworu: okres powstań serbskich jest uważany w historiografii serbskiej za „veliko
vreme”, ale podobna narracja pojawiła się także w Serbii na początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku, kiedy w Jugosławii wybuchła wojna. Jak pisze Čolović: „Przebłyski narodowej
wieczności mogą się jednak powtarzać i mogą być interpretowane jako znak, że nadchodzi kres
czasu w sensie historycznym, ostatni akt narodowej eschatologii, kiedy naród serbski
definitywnie połączy się w czasie i przestrzeni, porzucając historię zdrad, waśni, fatalnych
zapóźnień i zbyt wczesnych antycypacji, jak motyl porzuca postać larwy”576. Przywołany opis
odnosi się również do sposobu przedstawiania i interpretowania przez serbskich nacjonalistów
okresu rządów Slobodana Miloševicia.
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Pisząc utwór o alternatywnej wersji historii, Lazović wypowiada się na temat
aktualnych problemów politycznych, ale jednocześnie po raz kolejny aktualizuje serbskie
fantazmaty historyczne. Wyrazem wątpliwości autora utworu, dotyczących kwestii
politycznych jest prowadzący do morderstwa konflikt światopoglądowy bohaterów.
Zauważmy, że kluczowa postać serbskiego panteonu narodowego, Karađorđe podejmuje
przedstawioną jako uzasadnioną, ale niekoniecznie właściwą, decyzję o współpracy z Francją..
Natomiast autor nie zdecydował się na polemikę z narodowym mitem wybraństwa i
cierpiętnictwa, który przynależy do sfery emocjonalnej, a nie racjonalnej i dlatego, wzorem
Vuka Karadžicia z opowiadania Lazovicia należy go poczuć w sercu, a nie próbować
zrozumieć. Z całym przekonaniem można zatem stwierdzić, że autor opowiadania Veliko vreme
afirmuje i do pewnego stopnia powiela dominujące w Serbii w latach dziewięćdziesiątych
stereotypowe sposoby prezentacji narodu, jego przeznaczenia i dziejów.
Analizowane opowiadania odnoszące się do kwestii położenia Serbii i Chorwacji na
wyobrażonej mapie świata pozwalają postawić tezę, że w omawianym okresie twórcy
chorwackiej fantastyki gatunkowej chętniej podejmowali temat inności oraz antycypowali losy
całego globu, podczas gdy ich koledzy w Serbii kierowali swoje spojrzenie do wewnątrz,
analizując zmiany dokonujące się na świecie z perspektywy pozycji własnego kraju. Autorzy z
obydwu krajów wypowiadali się z pozycji mieszkańców peryferii zderzonych z koniecznością
przedefiniowania swojej pozycji wobec centrum, co nie powinno dziwić, zważywszy na
niedawny rozpad socjalistycznej Jugosławii oraz pozycję Chorwacji i Serbii na arenie
międzynarodowej. Konvični jako jedyny prezentuje wiarę w możliwość zjednoczenia ludzkości
ponad narodowymi podziałami i nie postrzega stosunku „my-oni” jako antagonistycznego. W
opowiadaniach Jovanovicia i Benini-Getz widoczny jest przede wszystkim lęk przed
hegemonią silniejszego centrum. W opowiadaniu Bakicia strach ten przyjmuje formę obawy o
kolonizację i ekonomiczną eksploatację. Begunci, krv obrazuje jednak także ambiwalencję
zawartą w pragnieniu dołączenia do rzekomo lepszego i bardziej cywilizowanego świata. W
utworze Skrobonji antagonizm między Serbią i Zachodem przeradza się w otwartą wrogość
prowadzącą do wojny, choć ta wzajemna niechęć jest ukazana także jako efekt manipulacji
politycznych. Odmienne spojrzenie na inne państwa i kultury ukazane jest w opowiadaniu
Lazovicia – choć na poziomie dosłownym utwór traktuje o konieczności wyboru między
prawosławnymi „braćmi” Rosjanami a kulturą zachodnią, w istocie inne kraje są w nim
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potraktowane jako punkty odniesienia dla opowieści, której tematem jest serbskość i związane
z nią narodowe fantazmaty.
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2. Przestrzeń narodu: ziemia przesiąknięta krwią i historią
Lata dziewięćdziesiąte są dla Chorwacji i Serbii kluczowym okresem w kształtowaniu
się nowych wyobrażeń dotyczących wspólnot narodowych, o czym szczegółowo na
przykładzie najnowszej prozy chorwackiej głównego nurtu pisze Magdalena Dyras w
przywoływanej już pracy Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Podział na utwory podejmujące problematykę globalizmu i
przestrzeni narodowej jest nieostry. Jeżeli nawet twórcy fantastyki gatunkowej antycypują losy
całego globu, czynią to przede wszystkim w kontekście własnej pozycji w świecie, natomiast
procesy (re)konstrukcji własnej narodowej tożsamości zazwyczaj dokonują się w kontekście
opozycji wobec innego.
W niniejszym podrozdziale zostały poddane analizie utwory tematyzujące wydarzenia
istotne dla kształtowania się tożsamości narodowej (czyli przede wszystkim wojnę), oraz te
tematyzujące wizje własnej historii, a także konstruujące ją symbole i mity, dlatego zamykajace
poprzednią część opowiadanie Lazovicia może być uznane za utwór graniczny dla obu
kategorii.
Opowiadanie Chorwata Aleksandra Žiljaka Noć kada je završio rat zostało
opublikowane w antologii Zagreb 2004, wydanej w 1995 roku. Motywem przewodnim utworu
jest śledztwo prowadzone przez chorwacką inspektor Mariję Turk w sprawie brutalnych
morderstw; w różnych miejscach Zagrzebia odnajdywane są z niepokojącą regularnością
zmasakrowane ciała, na których próżno jednak szukać wskazówek dotyczących winnego
zbrodni. Czytelnik, w przeciwieństwie do policjantów, wie jednak, że mowa o niezwykle
silnym stworzeniu, drapieżniku, który błyskawicznie rozszarpuje ofiary, a rozpoczęcie łowów
obwieszcza charakterystycznym wyciem, przywodzącym na myśl syreny alarmowe. Ich sygnał
jest stałym elementem pejzażu dźwiękowego miasta – w opowiadaniu bowiem rozpoczęta
dwadzieścia trzy lata wcześniej wojna wciąż trwa i nieustannie zbiera krwawe żniwo, a jedną
z jej ofiar jest siedmioletni syn głównej bohaterki.
Genologicznym toposem jest zatem klasyczny krajobraz rodem z kryminałów i filmów
noir, ekstrapolowany jednak w przyszłość. W ten spójny wewnętrznie świat narracji, który
dostarcza przy tym wyraźnego komentarza do aktualnej rzeczywistości autora, wkrada się,
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zgodnie z koncepcją fantastyki Rogera Calloisa577, nadnaturalny pierwiastek w osobie
krwiożerczego potwora, co wiedzie horyzont czytelniczych oczekiwań gatunkowych
zdecydowanie w stronę horroru. Zakończenie przynosi jednak rekwizytorium motywów rodem
z powieści science fiction sprzed nowej fali: potwory okazują się inteligentnymi istotami
przybyłymi z kosmosu. Jeden z nich opowiada Mariji historię swojej cywilizacji i jej
gwałtownego krachu, odsłaniając także powód przybycia na Ziemię, związany z walką frakcji
o to, która planeta powinna zostać zasiedlona, i wątpliwości, czy możliwa jest koegzystencja z
ludźmi czy też konieczne jest ich unicestwienie. Jak bowiem powiada: „Ne smatramo vas
dovoljno dobrima. Preagresivni ste, psihički nestabilni, vaše vrijednosti su problematične, ne
znamo kako biste utjecali na našu djecu”578. Ostatecznie Ziemię ocala międzygatunkowy seks
pomiędzy kosmitką Lahissą i Mariją, który sprawi, że ta ostatnia zajdzie w ciążę, potwierdzając
możliwość rodzenia przez ziemskie kobiety potomków obcego gatunku oraz wywołując
pokojową inwazję i długo oczekiwane zakończenie wojny.
Nawet na podstawie tego krótkiego opisu widać, że konstruując fabułę autor utworu
korzysta z rozmaitych klisz gatunkowych – posługuje się wyeksploatowanymi motywami
charakterystycznymi dla każdej z nich. Noć kad je završio rat sytuuje się jednak także w obrębie
jeszcze jednego chorwackiego nurtu literackiego: ratno pismo uczyniło bowiem żonglowanie
rozmaitymi konwencjami gatunkowymi (zazwyczaj znajdującymi się na pograniczu fikcji i
literatury faktu) zabiegiem, który otrzymuje w kontekście wojny nowy sens – przestaje być
postmodernistyczną grą z czytelnikiem, lecz ma za zadanie uwiarygodnić koszmar wojny i
dramat egzystencjalny jej ofiar. Jak pisze Enver Kazaz:
[…] ratno pismo nije ostalo gluhim na izazov postmodernih prekoračenja žanrovskih granica. Otud se
prekoračanje granica između proze, romana i sudskog spisa, novinskog izvještaja ili reportaže i niza
drugih formi i žanrova veoma često zbivaju u ratnom pismu. Poetika svjedočenja odjednom se otkriva
ne kao redukcija literature, nego upravo obrnuto – njeno proširenje, pri čemu književni tekst guta u sebe
ukupnu tekstualnu praksu. On postaje neka vrsta puakove mreže koja se ponaša ne samo intertekstualno
već i intermedijalno”579.

R. Caillois, Od baśni do „science fiction”, w: idem, Odpowiedzialność i styl, tłum. J. Błoński, J. Lisowski, K.
Dolatowska, PIW, Warszawa 1967, s. 31-34.
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A. Žiljak, Noć kada je završio rat, w: Zagreb 2004…, s. 34.
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Kazaz,
Prizori
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„Sarajevske
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2004,
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online:
http://www.sveske.ba/bs/content/prizori-uhodanog-uzasa [20.07.2019].
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Choć w opowiadaniu autor buduje atmosferę strachu wprowadzając postać
tajemniczego potwora i krwawych opisów rozszarpywania ciał, rzeczywistą grozę ewokuje
wojna – także tytuł sugeruje, że to ona stanowi główny temat utworu. Banalnej opowieści o
zmęczonej życiem pani detektyw przydaje egzystencjalnego dramatu retrospekcja dotycząca
śmierci jej syna podczas nalotów na miasto. W celu podkreślenia grozy wojny, autor
umiejscawia wydarzenia w odpowiednio dobranej przestrzeni. Potwór atakuje w nocy w
miejscach oddalonych od centrum Zagrzebia, a jego siedliskiem jest opuszczona elektrownia
na rubieżach miasta, co tworzy dość typowe dla horroru dekoracje. W wyniku wtargnięcia
elementu nadnaturalnego neutralne dotychczas miejsca nagle ujawniają swoje nieznane,
niebezpieczne oblicze. Także tu zatem „literatura grozy nadała miastu funkcję znamienną,
stawiając niezwykle często znak równości pomiędzy przestrzenią miejską a obszarem
zagrożenia, także tego nieupostaciowanego”580. Tymczasem syn Mariji ginie na Ilicy, głównej
ulicy Zagrzebia, w środku dnia: horror zostaje zwielokrotniony, gdyż w obliczu wojny nie
obowiązują żadne zasady ani konwencje, zagrożenie staje się totalne i uniwersalne, może
dotyczyć każdego – nie kieruje się żadną logiką, nawet taką, która mogłaby być udziałem
najeźdźców z kosmosu.
Subwersywnym elementem opowiadania w kontekście ówczesnej chorwackiej
produkcji literackiej jest jednak przede wszystkim zabieg dwukrotnej dekonstrukcji obcości.
Wiele powstałych na początku lat dziewięćdziesiątych utworów, szczególnie tych dotyczących
wojny, cechuje binarny podział świata, w którym racje etyczne zostają przypisane tylko jednej
ze stron konfliktu. W Noći kad je završio rat pokój zaprowadzają właśnie krwiożerczy kosmici,
zaś w śledztwie pomaga Mariji serbski major, podczas gdy jej przełożeni, Chorwaci zwracają
się przeciwko niej. To także nie Serbowie, ale Chorwaci i ich niejasne interesy związane z
biznesem i polityką stają się przyczyną śmierci syna Mariji. Za każdym razem tę dekonstrukcję,
polegającą na odwróceniu

porządku aksjologicznego:

my

(dobrzy)

– inni

(źli)

przypieczętowuje seks Mariji z Innym – Serbem, a następnie kosmitką. Poczucie
nieprzystawalności rzeczywistości empirycznej i świata przedstawionego utworu, kluczowe dla
definicji fantastyki naukowej autorstwa Darka Suvina, jest wywołane nie tylko pojawieniem
się obcych z innej planety, ale także przez podwojenie zaburzenia ustalonego porządku:
wrogowie typowi dla dwóch różnych konwencji gatunkowych, horroru i literatury wojennej,
ostatecznie okazują się sojusznikami.

K. Olkusz, Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2010, s. 13.
580

206

Odpowiedzi na to, dlaczego to właśnie Marija wykazuje gotowość do spotkania z
innością, dostarczyć może nadanie symbolicznego wymiaru Mirogojowi, głównej nekropolii
Zagrzebia, na której spoczął syn bohaterki. W tej heterotypicznej581 przestrzeni bohaterka
pozwala sobie na słabość i ból. W książce Ciało i kamień, poświęconej przemianom miasta w
cywilizacji Zachodu, Richard Sennett wyjaśnia związek ponowoczesnego miasta z cierpieniem
i empatią:
Wśród problemów miasta wielokulturowego kryje się trudna kwestia moralna, jak wzbudzić sympatię
dla Innych. Jest to możliwe, uważam, tylko jeżeli się zrozumie, dlaczego cielesne cierpienie wymaga
takiego miejsca, gdzie przyznamy się do bólu i gdzie dojrzymy jego transcendentne źródło. Cierpienie
wytacza pewien szlak w życiu, w doświadczeniach człowieka. Dezorientuje i odbiera poczucie pełni,
zwycięża pragnienie harmonii. Ciało, które dopuszcza cierpienie, w końcu stanie się ciałem miejskim,
wrażliwym na cudzy ból, na niezliczone formy bólu obecne na ulicy, nareszcie możliwe do zniesienia
– chociaż w tak różnorodnym świecie nie każdy potrafi wyjaśnić bliźnim co czuje, kim jest582.

Jeśli założymy – jak za Richardem Senettem odnotowuje także Ewa Rewers – że
kluczową figurą miejskiego podmiotu ponowoczesności jest obcy583, opowiadanie Žiljaka daje
nadzieję na pozytywny rezultat nieuniknionego spotkania z nim w przestrzeni miejskiej,
potwierdzając tym samym sensowność istnienia miasta, bez względu na obecne w nim
zagrożenie. W powstałej siedemnaście lat później dystopii tego samego autora pod tytułem
Irbis następuje zupełna zmiana perspektywy. Oto jedynym rozwiązaniem okazuje się czysta
przemoc – tylko zniszczenie miasta stanowiącego centrum mocy i niesprawiedliwości może
doprowadzić do ironicznie utopijnego zakończenia, gdyż jak tłumaczy główny bohater: „Došlo
je vrijeme za glogov kolac. Došlo je vrijeme da se vampiri utamane”584.
Kolejny chorwacki utwór – krótka powieść Dalibora Perkovicia (ur. 1974) Banijska
praskozorja, opublikowana w antologii Krhotine svjetova (1999), także łączy w sobie

„Są też, prawdopodobnie w każdej kulturze, w każdej cywilizacji, miejsca (lieux) rzeczywiste – miejsca, które
wyznaczane są wraz z tworzeniem się społeczeństwa, które są czymś w rodzaju kontr-miejsc (contreemplacements), rodzajem efektywnie odgrywanej utopii, w której wszystkie inne rzeczywiste miejsca
(emplacements), jakie można znaleźć w ramach kultury, są jednocześnie reprezentowane, kontestowane i
odwracane. Miejsca (lieux) tego typu są poza wszystkimi miejscami, chociaż nie jest wykluczona możliwość
wskazania ich lokalizacji”. M. Foucault, Inne przestrzenie…, s. 120.
582
R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. M. Konikowska, Wydawnictwo
Aletheia, Warszawa 2015, s. 450.
583
E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, Kraków 2005, s. 6.
584
A. Žiljak, Irbis, Zagrebačka naklada, Zagreb 2012, s. 133.
581

207

fantastykę naukową i ratno pismo. Tomislav Šakić twierdzi, że powieść ta stanowi „jedan od
ponajboljih književnih tekstova o Domovinskom ratu“585, nie tylko w obrębie fantastyki
gatunkowej, ale całej literatury chorwackiej. Fabuła powieści jest rozpięta na trzech planach
czasowych – akcja toczy się na początku sierpnia 1995 roku, tuż przed rozpoczęciem operacji
„Burza”, natomiast w retrospekcjach obejmuje także wojenne doświadczenia głównego
bohatera z 1991 roku oraz pewien biwak, w którym uczestniczył wraz z przyjaciółmi w czasach
socjalistycznej Jugosławii. Elementem łączącym te wydarzenia jest przestrzeń – okolice rzeki
Kupy i miasta Petrinja. Kupa stanowiła podczas wojny granicę pomiędzy Chorwacją a
Republiką Serbskiej Krajiny, a jej przekroczenie przez bohatera za każdym razem oznacza
radykalną zmianę w jego życiu. Rzeka jest w opowiadaniu nie tylko fizyczną granicą
oddzielającą dwie zwaśnione strony wojennego konfliktu, ale także symboliczną tamą
odgradzającą przeszłość bohatera od jego teraźniejszości – aby móc rozpocząć nowe życie na
drugim brzegu, Chorwat Ivica musi powrócić do Krajiny, do miejsca, w którym dorastał.
Odejdźmy na chwilę od problematyki stricte przestrzennej, aby przyjrzeć się
konceptualizacji inności na poziomie jednostkowym i kolektywnym. W wyprawie na drugi
brzeg, Ivicy towarzyszy jego długoletni przyjaciel, Serb Dejan, i to właśnie stosunek Ivicy i
Dejana, będących niegdyś dla siebie niczym bracia, teraz rozdzielonych przez wojnę, jest
jednym z najciekawszych aspektów utworu. Cztery lata, które minęły od ich ostatniego
spotkania wydają się być wiecznością, ponieważ ostatnie wspólne wspomnienia bohaterów
związane są z zupełnie inną epoką, okresem sprzed wojny i rozpadu Jugosławii. Najczęściej
zwracają się do siebie nawzajem per „zemljak”, co potęguje odmienność perspektyw
postrzegania wojny nazywanej przez Chorwatów mianem „Domovinski rat”, a przez Serbów
„građanski rat“. Przeciwko sobie walczą ludzie, którzy wcześniej mieszkali na tym samym
terytorium, przyjaźnili się, których łączyły więzi emocjonalne. Wojna nie jest tu przedstawiona
jako szlachetna walka o niepodległość ojczyzny, ale wydarzenie, które budzi w ludziach
najgorsze instynkty i wyzwala ich skrywane mroczne pragnienia. Dejan jest w utworze
przedstawiony jako jednostka problematyczna, choć nie bezwzględnie zła: kłamie, bezlitośnie
zabija, ale w niektórych sytuacjach wykazuje się szlachetnością. Postać ta posługuje się
specyficzną logiką, która sprawdza się jedynie w świecie będącym pokłosiem wojennego
szaleństwa. Ivica nazywa go mianem artysty „bezsensownej destrukcji”, ale przyznaje jednak
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Ad astra..., s. 520.
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także, że „za mjesto i situaciju u kojoj si se [tzn. Dejan – A. W.] našao ispadaš sasvim
normalan“586.
Serba Dejana trudno uznać za postać, za pomocą której autor chciał dokonać
demonizacji figury wroga – jego portret psychologiczny jest wystarczająco skomplikowany,
abyśmy mogli dostrzec, że mowa o konkretnej, specyficznej jednostce, a nie bohaterze
będącym typem reprezentującym określony naród. Podobnie rzecz ma się także z Chorwatem
Ivicą – obydwaj bohaterowie są w powieści zindywidualizowani, żaden nie reprezentuje
jedynie swojego kolektywu. Ta krótka powieść częściowo wpisuje się w paradygmat
chorwackiej literatury wojennej, która powstawała po zakończeniu konfliktu. Były to
opowieści o wojnie z perspektywy słabego podmiotu, jednostki przeciwstawionej tzw. wielkiej
historii587. Maciej Czerwiński, pisząc o literaturze, której tematem jest ostatnia wojna w byłej
Jugosławii, zauważa: „Neki kritičari smatraju da se u novopovijesnoj prozi radi o potpunom
odbacivanju načela kolektivne pripadnosti, ali ja mislim da to nije točno. Tu se radi o
odbacivanju demonizacije Drugog“588. Wydaje się, że w dziele Perkovicia te dwie strategie są
ze sobą powiązane – poprzez rezygnację z przedstawienia postaci Chorwata jako reprezentanta
wspólnoty narodowej i położenie nacisku na jego jednostkowość następuje także
dekolektywizacja postaci jego dawnego przyjaciela Serba. Tym samym uniemożliwiona jest
demonizacja Serba jako wroga, czyli kluczowej na początku lat dziewięćdziesiątych, zwłaszcza
w literaturze wojennej, figury Innego, w opozycji do którego budowano chorwacką tożsamość.
Powróćmy jednak do imagologii związanej z przestrzenią – w powieści obecne są
elementy dyskursu orientalizującego, a właściwie bałkanistycznego. Wśród licznych
konceptualizacji obszaru Bałkanów, niektóre teorie wyznaczają jego granicę właśnie na rzece
Kupie589. W utworze Perkovicia rzeka ta także stanowi granicę, limes cywilizacyjny, nieomal
niełatwy do przebycia tajemny port do innego świata. Po przedostaniu się na terytorium Krajiny
bohater ze zdziwieniem komentuje różnorodne elementy krajobrazu, zburzone i spalone domy,

D. Perković, Banijska praskozorja, w: Krhotine svjetova…, s. 151.
Proza wojenna z początku lat dziewięćdziesiątych, pisana zwykle z perspektywy bezpośrednich uczestników
wydarzeń, znacznie częściej cechuje się czarno-białym podziałem świata na dobrych i złych, walczących w
słusznej i niesłusznej sprawie, rzadziej także jest w swojej wymowie antywojenna. Zob. np. J. Matanović, op. cit.
588
M. Czerwiński, Topografija Drugog na hrvatskoj imaginarnoj mapi. Između koncpetualizacije i demonizacije
u ratnoj prozi, w: Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, red. T. Vuković,
Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2016, s. 52.
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„Obično se prihvaćaju za sjevernu granicu [Bałkanów – A. W.] rijeke Dunav–Sava–Kupa i dalje do Riječkog
zaljeva. Ta se granica podudara s rijekama koje teku pretežno od zapada prema istoku, a u prošlosti su tvorile
kulturnu i političku među”. Balkanski poluotok, w: Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod
Miroslav Krleža, 2020, online: www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5541, [29.05.2020].
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opustoszałe wsie. Wypowiedź, którą moglibyśmy uznać za najbardziej precyzyjną
egzemplifikację postkolonialnych wyobrażeń na temat Bałkanów, autor wkłada jednak w usta
Serba Dejana, tym samym maskując stereotypowość i jej negatywny wydźwięk: „Zemljače,
ovo je zemlja krvi i zla nitko i ništa ne može to da promeni! Ubijaćemo se dok se ne istrebimo,
do istrage vaše ili naše, ili dok ne postavimo kineski zid između, sve dok ne ostane samo jedan.
Ne narod ili vera, jer bi se i unutar jednog... toga... pobili međusobno, nego jedan čovjek!“590.
Mamy tu zatem do czynienia z typowym esencjalistycznym obrazem Bałkanów analizowanym
szczegółowo przez Marię Todorovą: dla przybysza z zewnątrz jawią się one jako ziemia
przesiąknięta krwią, „beczka prochu”, gdzie konflikt jest nieunikniony, a realia od wieków
niezmienne591.
Katarina Luketić opisuje lata dziewięćdziesiąte w Chorwacji jako okres powrotu tych
właśnie wyobrażeń, ujawniających się szczególnie w postaci fatalistycznego przekonania o
geograficznej determinacji czy wręcz przekleństwie ciążącym nad tamtejszymi przestrzeniami,
skazanymi na krwawe konflikty etniczne i narodowościowe 592.
Mimo tej zantagonizowanej wizji obszarów po obu stronach Kupy, prezentowany w
utworze obraz komplikuje specyficzna pozycja głównego bohatera. Chorwat Ivica nie jest
bowiem obcym, pochodzi z Krajiny, powinien zatem przynależeć do „tego” świata. Jednak na
początku wojny w dramatycznych okolicznościach przekroczył Kupę, aby przez kolejne lata
już do Krajiny nie powrócić, co można uznać za symboliczny akt zerwania, zaburzenia jego
tożsamości. W 1995 roku mieszka z żoną i dziećmi w Zagrzebiu, ma stabilną pracę i żyje w
zupełnie innym świecie, z perspektywy którego problem wojny wydaje się odległy, choć
wspomnienia wojennych wydarzeń nadal go prześladują. Kolejna przeprawa na drugi brzeg
wyzwala w nim szok nie tylko z powodu powrotu do wypieranej wojennej traumy, ale także ze
względu na zaistniałe zmiany, którym uległ nie tylko Ivica, ale także jego rodzinne strony,
które podczas serbskiej „okupacji” zmieniły się i uległy bałkanizacji. Taka wizja wpisuje się w
chorwacką narrację z lat dziewięćdziesiątych, według której Bałkany utożsamiane są przede
wszystkim z Serbią i Jugosławią oraz postrzegane wyłącznie w negatywnym świetle 593. W
utworze Banijska praskozorja nie pada jednak określenie „Bałkany”, Dejan nie precyzuje, który
dokładnie obszar uważa za „ziemię krwi i zła” – bohaterowie, podobnie jak czytelnicy, wiedzą
D. Perković, op. cit., s. 151
Zob. M. Todorova, Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Czarne, Wołowiec 2014.
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K. Luketić, Balkan i/ili Europa. Kompleks pripadnosti i identitetska neuroza hrvatske kulture 1990-ih, w:
Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, red. T. Vuković, Zagrebačka
slavistička škola, Zagreb 2016, s. 135.
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już, że Serbowie przegrali walkę o ten obszar i niedługo zostanie on włączony w terytorium
Chorwacji. Stąd może wynikać brak jednoznacznego odrzucenia Krajiny jako obszaru obcego
cywilizacyjnie. Jednocześnie wypowiedź Dejana można interpretować także w kontekście
całego obszaru niegdysiejszej Jugosławii i przypisać mu wymowę antywojenną.
Przyjrzyjmy się także kwestiom genologicznym – podobnie jak w utworze Žiljaka,
antywojenny charakter utworu wydobyty jest przy pomocy połączenia dwóch odmiennych
nurtów literackich, mianowicie fantastyki gatunkowej oraz ratnog pisma. Rozbicie się statku z
kosmitami na obszarze objętej wojną Krajiny stanowi oś, wokół której skoncentrowana jest
fabuła, choć sam wątek nie został szczególnie rozbudowany. Informacje na temat
przedstawicieli obcej rasy, ich cech czy zamiarów dawkowane są w powieści oszczędnie
Rozbudowana jest natomiast scena, w której Ivica i Dejan zbliżają się do ich statku – Ivica jest
przekonany, że zamierzają obcym pomóc, ale Dejan zabija po kolei praktycznie bezbronne
istoty, bez powodu („recimo da sam hteo da ih naučim nešto o zemlji na koju su se spustili i
nisam našao prikladnijeg načina“594). Ivica, choć przerażony, w żaden sposób nie reaguje. Ten
fragment powieści zdaje się symbolizować wojenną traumę bohatera, który wie, że w jego
obecności dzieje się coś złego, ale nie jest w stanie zareagować (w powieści jest to uzasadnione
narkotykiem, który został mu podany jako obrona przed mocami telepatycznymi obcych).
Kiedy kosmici dokonują na serbskich żołnierzach zemsty, Ivica zostaje oszczędzony: bohater
otrzymuje nieme rozgrzeszenie, może wrócić do domu i prowadzić tam spokojne życie z
rodziną, gdyż ekspiacja się dokonała i został on oswobodzony z wojennej traumy. Brak reakcji
na zło został mu wybaczony. Serbscy żołnierze, którzy, poza wspomnianym Dejanem, są
przedstawieni stereotypowo jako okrutni beneficjenci konfliktu, giną zabici przez kosmitów.
W utworze zaprezentowana została sytuacja, w której w najbliższym czasie ma się rozpocząć
chorwacka ofensywa na te tereny, które zostaną odbite i powtórnie włączone do macierzy. Nie
jest to jednak szczególnie istotne dla głównego bohatera – jego życie zatoczyło koło, na co
symbolicznie wskazuje fakt wypalenia przez niego ostatniego papierosa z paczki, którą
otworzył podczas wojny. Może on udać się w dalszą drogę, pozbawiony wyrzutów sumienia
oraz odpowiedzialności za wydarzenia, w których przecież uczestniczył.
Magdalena Dyras pisze, że lata dziewięćdziesiąte w chorwackiej literaturze oznaczają
„zdecydowany zwrot ku rzeczywistości, spowodowany nie tylko przez przemiany polityczne,
lecz także nowe cele ideologiczne”595. Także w tamtejszej fantastyce gatunkowej, jakkolwiek
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D. Perković, op. cit., s. 151.
M. Dyras, Re-inkarnacje narodu…, s. 59.
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zabrzmi to paradoksalnie, widoczny jest zdecydowany zwrot ku rzeczywistości. Najczęściej
przedstawianym wydarzeniem tej dekady jest wojna, która często pojawia się w utworach w
formie aluzyjnej, choć w niektórych dziełach stanowi główny temat. W zderzeniu z
problematyką wojny motywy i postaci zaczerpnięte z fantastyki gatunkowej wydają się być
przede

wszystkim

źródłem

symboliki

i

metaforyki

umożliwiającym

„wyrażenie

niewyrażalnego” w opowieściach o cierpieniu, traumie czy stracie. To właśnie narzędzia
typowe dla fantastyki, a więc przede wszystkim możliwość modyfikacji empirycznych
przestrzeni, służy autorom jako narzędzie pozwalające sugestywnie oddać problematykę
wojennego konfliktu. Tymczasem stosunek autorów fantastyki do powszechnych w latach
dziewięćdziesiątych chorwackich narracji tożsamościowych formułowanych przez dominującą
wówczas na arenie politycznej nacjonalistyczną prawicę, okazuje się być zróżnicowany. W
prozie Žiljaka jest on przede wszystkim subwersywny, co wyrażone jest dzięki połączeniu
istotnych dla fantastyki gatunkowej tego okresu innowacji – hybrydycznego podejścia do
rozmaitych matryc gatunkowych oraz usytuowania akcji utworu w przestrzeniach
skonstruowanych na wzór tych znanych z empirii, przy jednoczesnym nadaniu im znaczeń
symbolicznych (opuszczona fabryka – Ilica – cmentarz). Niektóre elementy literackiego świata
wykreowanego przez Perkovicia (obraz „drugiego brzegu rzeki“ jako przestrzeni odmiennej
kulturowo, obcej i potencjalnie niebezpiecznej, przekonanie bohatera o własnej niewinności)
świadczą o zinternalizowanej akceptacji określonych fantazmatów istotnych dla wspólnoty
narodowej, choć np. podważanie zasadności prowadzenia wojny uwidacznia zarazem
sceptycyzm wobec innych elementów nacjonalistycznego dyskursu.
W serbskiej fantastyce gatunkowej, na co wskazywało już omówione w poprzedniej
części opowiadanie Lazovicia, jednym z najistotniejszych tematów stała się w latach
dziewięćdziesiątych refleksja nad serbską historią jako istotnym elementem tożsamości
narodowej. Utworem, który potwierdza to rozpoznanie, jest długie opowiadanie596 Zorana
Jakšicia Jeka z 1992 roku. Pod względem gatunkowym utwór ten stanowi interesujące
połączenie fantastyki naukowej, fantasy i prozy postapokaliptycznej, których elementy
przeplatają się i nakładają na siebie, ostatecznie tworząc hybrydyczny genologicznie przykład
narracji podejmującej dialog z opisywanym przez Čolovicia serbskim mitem politycznym. W
przeciwieństwie do wspomnianego w poprzedniej części opowiadania Vladimira Lazovicia
Veliko vreme, Jakšić w utworze Jeka nie posłużył się zabiegiem modyfikacji historii, ale
596
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bieżące problemy wspólnoty ekstrapolował w przyszłość. Dominantą utworu jest zabieg, który
określam jako uniwersalizacja historii przy jednoczesnej negacji znaczenia geografii. Autor
odwrócił zatem opisywany przez Foucaulta w eseju Inne przestrzenie charakterystyczny dla
XX wieku sposób myślenia o świecie, w ramach którego przestrzenność dominuje nad historią
i czasem.
W opowiadaniu autor posłużył się różnorodnymi sposobami konceptualizacji
przestrzeni właściwymi dla poszczególnych konwencji gatunkowych, dlatego analizę utworu
rozpocznę od rozpatrzenia kwestii genologicznych. Z gatunku fantasy autor przejmuje między
innymi świat przedstawiony przypominający pseudo-średniowiecze – na zamku w Vučitrnie
panuje knez Velibor, który musi się zmierzyć z oblężeniem przez wojska wielokrotnie
silniejszego przeciwnika: Turcy osmańscy przybyli, aby podbić jego niewielkie królestwo oraz
wymordować mieszkańców. W postaci Velibora realizuje się typowy dla fantasy topos
wybrańca – odziedziczył on po swoich przodkach dar wyjątkowej magii, potrafi mianowicie
rozkazywać niezwykle silnym falom dźwiękowym nazywanym tu „głosami”. Posiadanie tej
mocy wiąże się jednak ze spoczywającą na osobie nią obdarzoną ogromną odpowiedzialnością,
bowiem głosy pozbawione kontroli niosą zgubę i zniszczenie. Velibor posiada także amulet
wiążący moc głosów oraz tylko on zna odpowiednie zaklęcia, co zgodne jest z motywem
wybrańca jako tego, który posiadł wiedzę niedostępną dla innych. Jak przystało na
predestynowaną do wielkich czynów postać, jest także prawy, dobry i sprawiedliwy, podczas
gdy jego przeciwnicy są bezwzględni, okrutni i nienawistni, dlatego konflikt ten stanowi
klasyczny dla gatunku paradygmat starcia dobra ze złem597.
Pod względem sposobu konstrukcji przestrzeni opowiadanie przynależy do fantasy.
Grzegorz Trębicki posiłkując się rozpoznaniami Andrzeja Zgorzelskiego podkreśla, że jedna z
głównych różnic pomiędzy science fiction a fantasy dotyczy właśnie problemu przestrzeni: w
fantastyce naukowej parametry przestrzenne pozostają otwarte, podczas gdy fantasy
przedstawia autonomiczny, określony i zamknięty wewnątrz swoich granic świat 598. Choć ten,
który został opisany w utworze pozornie sprawia wrażenie nieskończonego ze względu na
motyw wyścigu w powietrzu, w rzeczywistości jest ograniczony – Velibor musi w pewnym
momencie się poddać, nie może już dalej uciekać, gdyż nie ma dokąd.

Wszystkie te typowe dla fantasy elementy wraz z ich przekształceniami w toku rozwoju gatunku omawia
szczegółowo Tomasz Majkowski. Zob. T. Majkowski, W cieniu…
598
G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku…, s. 140.
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W opowiadaniu pojawiają się zatem liczne typowe dla fantasy toposy, jednak autor
wplata w nie motywy zaczerpnięte z fantastyki naukowej. Akcja Jeki dzieje się w odległej,
postapokaliptycznej przyszłości – Turcy, zwani tutaj także Nowymi Osmanami, napadają na
statkach powietrznych oraz przy użyciu zmodyfikowanej broni, bohaterowie podróżują w
diriżablach, aerostatach i specyficznych balonach. Utwór stanowi zarazem wizję alternatywnej
historii, w której wiatr stał się głównym źródłem energii i środkiem transportu 599. Tajemnicze
głosy okazują się być także rodzajem inteligentnej broni stworzonej przez człowieka – są one
mianowicie istotami złożonymi jedynie z dźwięku, zapisem solitonu, hologramem
dźwiękowym o nieprawdopodobnej mocy, w którym zapisane są myśli i wspomnienia niegdyś
żyjących osób, co nadaje im rodzaj osobowości. Trudno właściwie precyzyjnie zdefiniować
działanie głosów, równie dobrze mogłyby one stanowić element czysto magiczny. Motyw ten
stanowi w utworze Jakšicia egzemplifikację tezy innego pisarza fantastyki naukowej, Arthura
C. Clarke’a, który twierdzi, że nauka na niedostępnym nawet dla wykształconych osób, bardzo
wysokim poziomie „wtajemniczenia” okazuje się praktycznie nieodróżnialna od magii600.
Świat przedstawiony w opowiadaniu serbskiego pisarza jest rzeczywistością po apokalipsie,
która nastąpiła w wyniku wymknięcia się spod kontroli stworzonych przez człowieka jako
superbroń głosów – ich siła jest tak duża, że dokonały one radykalnych spustoszeń, przede
wszystkim zmieniając w zupełności geografię planety. Na miejscu niegdysiejszego Morza
Śródziemnego, wyrastają góry poprzecinane pustynią, San Francisco eksplodowało, z
Petersburga nie pozostał kamień na kamieniu, a Syberia zamieniła się w morze. Ekumena
przerodziła się w antyekumenę – ziemia jest nieprzyjaznym, opustoszałym miejscem.
Pomimo pojawiającego się w utworze stwierdzenia, że „Glasovi [su] stvorili novu
geografiju”601, znaczenie geografii jako istotnej zmiennej w procesach historycznych zostaje
zanegowane. Po apokalipsie, nad światem przez dwa miesiące trwała noc, po której „ništa nije
bilo kao pre“602, a jednak, jak się okazuje, zmiana warunków przestrzennych w opowiadaniu
nie miała żadnego wpływu na historię. Jeśli zdefiniujemy za Leszkiem Moczulskim
geopolitykę jako dziedzinę, która „zajmuje się zmiennymi układami sił na niezmiennej
przestrzeni”603, opowiadanie Jakšicia będzie zaprzeczeniem tej tezy. W ujęciu serbskiego
Takie wprowadzenie jednego znaczącego novum nierzadko prowadziło do wytworzenia się nowych
podgatunków science fiction – na przykład steampunk powstał jako wizja świata, w której technologia oparta jest
nie na elektronice, ale na mechanice (stąd steam – para).
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Za: G. Hartley, M. Karinch, Podręcznik manipulacji, Bellona, Warszawa 2011, s. 65.
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pisarza bowiem historia jest procesem wyabstrahowanym od warunków przyrodniczych,
problemu zasobów naturalnych czy surowców mineralnych i energetycznych. Serbowie
skazani są na wieczną walkę z Turkami, przedstawionymi jako uniwersalni wrogowie – a zatem
historia okazuje się być zdeterminowanym i autonomicznym procesem, którego nie sposób
zmienić. Co więcej, przeszłość i przyszłość zamieniają się w wieczną obecność, nieustający
konflikt dwóch przeciwstawionych sobie sił604. Foucault, jak pamiętamy, nazwał wiek XX
mianem epoki przestrzeni, Jakšić natomiast symbolicznie powraca do XIX wieku, w którym
dominującymi kategoriami według francuskiego filozofa były czas i historia, do okresu
odrodzenia narodowego i kształtowania się serbskiej historiozofii, a precyzyjniej, serbskiego
etnomitu, powracającego w latach dziewięćdziesiątych do dyskursu publicznego605.
Jednym z elementów tego mitu jest figura odwiecznego wroga – Turka, który w latach
dziewięćdziesiątych powrócił w wypowiedziach nacjonalistycznych polityków i dziennikarzy.
W dyskursie tym wojenna zawierucha lat dziewięćdziesiątych przedstawiana była jako trwająca
od sześciu wieków wojna z muzułmańskimi najeźdźcami606. W utworze Jakšicia Osmanowie
są figurą odwiecznego wroga, dzięki której może zostać ukazana w utworze specyficzna wersja
historiozofii, w której historia jawi się jako powtarzający się krąg zdeterminowanych wydarzeń.
Jak stwierdza narrator opowiadania: „Istorija se vraćala. Carstvo srpsko i Osmanlijsko
sukobljavali su se ponovo, jurišali jedno na drugo, makar i na nebu, makar i posle apokalipse,
a sve to bilo je istrgnuto negde iz davnina, kao da se prošlost mora vraćati opet i opet“607.
Analizując serbski etnomit polityczny Čolović zwraca uwagę na zawartą w nim
mityczną, ahistoryczną percepcję czasu, który został przemieniony w wieczną obecność albo
wieczny powrót do tego samego608. W takim rozumieniu dziejów każda kolejna wojna – także
konflikt z lat dziewięćdziesiątych staje się kontynuacją albo wręcz powrotem poprzednich
konfliktów. Czas nie tyle zatrzymuje się, lecz zatacza koło, a pośrednikiem między pokoleniami
jest, jak pisze Čolović, nasiąknięta krwią ziemia przodków. Podobną koncepcja pojawia się w
utworze Jeka: „Isti sukobi ponavljali su se od pamtiveka, sve dok razlika između pojedinih
perioda ne nestane. Zar ova zemlja [podkreślenie czcionką pogrubioną – A.W.] nije sita
Taka koncepcja dziejów nieobca jest także Chorwatom – zob. M. Dyras, Re-inkarnacje narodu…, s. 117-118.
O kluczowych wyznacznikach serbskiej tożsamości i związanej z nimi kulturze, szczególnie w kontekście
prawosławia, pisze Dorota Gil. Zob. D. Gil, Prawosławie, historia, naród: miejsce kultury duchowej w serbskiej
tradycji i współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
606
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pisze także Dorota Gil. Zob. D. Gil, op. cit., s. 159.
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napadača i poraženih pomišljao je knez. Sve se vraća opet i opet, sve je u večnom krugu, a
niko to ne primjećuje“609. Velimir ostatecznie konstatuje, że to ludzkość zaangażowana w
nieustanne, pozbawione sensu konflikty jest największym zagrożeniem dla świata.
Jakšić przedstawia w tym utworze jeszcze jeden charakterystyczny dla serbskich
fantazmatów narodowych mit. Knez Velibor, jak już wspomniałam, jest wybrańcem
posiadającym niezwykłą moc, przejawiającą się w fakcie, że trzy potężne głosy: Danijel,
Natanijel i Belial610 słuchają jego rozkazów. Mimo to nie może użyć mocy pieśni, aby
rozprawić się ze swoimi wrogami, poprzysiągł bowiem, że nie wykorzysta jej przeciwko innym
ludziom. Velibor jest zatem człowiekiem obdarzonym olbrzymią mocą, ale świadomie
decyduje się on zrezygnować z jej użycia. W utworze ukazany jest jako ranny, „słaby jak
dziecko”, osamotniony wobec przeważających sił wroga. Retrospektywna scena, w której
Velibor otrzymuje od ojca amulet i władzę nad głosami może zatem stanowić odniesienie do
kosowskich ślubów. Velibor okazuje się kolejnym serbskim bohaterem realizującym
paradygmat składania ofiary w imię obrony narodowych wartości611. Ostatecznie jednak jego
ofiara okazuje się bezsensowna, pieśń głosów zostaje uwolniona, a Ziemia powtórnie
zniszczona – zamiast Królestwa Niebieskiego Velibora czeka cierpienie, nawet po śmierci:
„pitao se: zar nema izbavljenja, makar i u paklu?”612.
Pokusiłabym się o sformułowanie interpretacji odmiennej od tej narzucającej się po
pierwszej lekturze tekstu – moim zdaniem Jakšić, negując znaczenie geografii i przestrzeni,
doprowadza do absurdu ideę wiecznego powrotu historii i cykliczności czasu. W tym celu
konieczne było posłużenie się przez autora schematami właściwymi dla różnych gatunków
fantastycznych. Gdyby ta opowieść została przedstawiona jako czyste fantasy, trudno byłoby
wykazać nonsensowny charakter opisywanych fantazmatów. W takim odczytaniu Jeka
przedstawiałaby klasyczną dla tego gatunku opowieść o walce dobra ze złem osadzoną w
pseudohistorycznych dekoracjach i obrazowała typowe dla fantasy ujęcie historii jako
Z. Jakšić, op. cit., s. 38
Każdy z głosów ma w utworze swój charakter, poszczególne części tego długiego opowiadania oznaczone są
ich imionami. Imię Daniel odnosi się w Biblii do anioła oraz proroka – w utworze Daniel strzeże kneza Velimira,
odznacza się łagodnością. Nataniel jest w Biblii archaniołem – aniołem oczyszczenia, boskości oraz ognia. W
utworze Jakšicia także włada ogniem, a poświęcona mu część opisuje moment przejścia, utraty, symbolicznego
chrztu ognia. Belial to z kolei anioł upadły, czyli diabeł w religii chrześcijańskiej – w opowiadaniu serbskiego
pisarza szerzy on śmierć, zniszczenie, apokalipsę. Symbolika imion świadczy o tym, że kompozycja dzieła została
dogłębnie przemyślana, zaś jej celem jest podważenie serbskich fantazmatów dotyczących historii i wskazanie na
ich niebezpieczną moc.
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zdeterminowanego procesu mającego swoją wewnętrzną, nienaruszalną logikę. Z kolei
posłużenie się wyłącznie matrycą fantastyki naukowej wymagałoby zupełnie odmiennej
konceptualizacji historii zawartej w dziele – wymogi science fiction, opisywane chociażby
przez Suvina i omawiane we wcześniejszych partiach pracy, sprawiają, że zmianie warunków
geograficznych muszą towarzyszyć zgodne z logiką poznawczą konsekwencje – w tym
kontekście stałość procesów politycznych i historycznych pomimo zasadniczej zmiany statusu
ontologicznego i epistemologicznego świata nie jest możliwa do uzasadnienia. W mojej
interpretacji, w opowiadaniu Jeka ostatecznie podważona zostaje sensowność ofiary,
poświęcenia i samej historii – aby to jednak uczynić, autor musiał posłużyć się konstrukcjami
przestrzeni typowymi dla różnych gatunków fantastycznych: negacją geografii w imię
absolutyzacji historii. Jest to o tyle istotne, że potwierdza wspominaną we wstępnym rozdziale
części interpretacyjnej tezę – utwory o treści subwersywnej wobec dominujących ideologii
wymagają zazwyczaj także hybrydycznego i kontestacyjnego podejścia do matryc
gatunkowych.
Kolejnym serbskim utworem, którego autor twórczo przetwarza matrycę gatunkową,
aby zaprezentować subwersywną opowieść o współczesności swojego narodu, jest powieść
Bobana Kneževicia Crni cvet z 1993 roku. Fabuła została oparta na wyobrażeniach na temat
historii Serbii zawartych w twórczości ludowej. Autor jako ramę genologiczną dla swojej
opowieści wybrał fantasy, co zasadniczo wpływa na sposób kreowania przestrzeni w utworze.
Jednym z najważniejszych motywów powieści jest magiczny las, który stanowi jednocześnie
typowy dla fantasy portal, jak i rodzaj nie-miejsca (Marc Auge), natomiast dominantą
konstrukcyjną utworu jest zabieg dwóch paralelnych podróży przez te same miejsca,
nabierające w zależności od stanu świadomości bohatera różnych znaczeń.
Jak wspominałam w części poświęconej sposobom konstruowania przestrzeni w
fantasy, jednym z istotnych elementów świata przedstawionego tego gatunku jest przestrzeń
metaforycznie

wyznaczająca

granice

między

obszarami

o

odmiennych

statusach

ontologicznych lub epistemologicznych 613 – w powieści Crni cvet taką granicą jest šuma
Striborova, która oddziela Serbię od otaczającego ją świata. Aby wydostać się z ojczyzny albo
do niej powrócić, konieczne jest przebycie tej przestrzeni, będącej rodzajem portalu, a zarazem
obszarem autonomicznym. Jego magiczne działanie może doprowadzić do uwięzienia w nim
człowieka, który ulegnie jednej z wielu pokus, czyhających na niego w tym miejscu. Podobną,
magiczną funkcję pełni Šuma Striborova w mitologii Słowian Południowych, bajkę o takim
613

Zob. S. Ekman, op. cit., s. 13.
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tytule stworzyła także chorwacka pisarka Ivana Brlić-Mažuranić, jednak w powieści
Kneževicia dodatkowego znaczenia nadaje jej przygraniczne umiejscowienie wskazujące na
fakt, że zarówno opuszczenie ojczyzny, jak i powrót do niej stanowi pewien rytuał przejścia w
specyficzny sposób naznaczający człowieka. Las ten moglibyśmy odnieść do zaproponowanej
przez Marca Auge kategorii nie-miejsca614 – ma bowiem charakter tranzytowy, jest rodzajem
skrótu, drogi pomiędzy dwiema odmiennymi przestrzeniami: Serbią i otaczającym ją światem.
Choć przestrzeń lasu wydaje się na pozór odległa od enklaw hipernowoczesności, o których
mówi Auge, takich jak lotniska, dworce czy supermarkety, ona także w powieści Kneževicia
posiada ponadnarodowy i ponadkulturowy charakter. Przebywanie w niej jest także
obwarowane systemem zakazów i nakazów – Šumy Striborovej nie wolno przemierzać ani zbyt
wolno, ani zbyt szybko. W tym magicznym lesie bohater powieści doświadcza podobnych
uczuć, jakie stają się udziałem człowieka hipernowoczesnego w kontakcie z nie-miejscem:
przede wszystkim uczucia dojmującej samotności. To tam, na ziemi niczyjej, będącej
symbolem wykorzenienia i utraty tożsamości narodowej zostaje pokonany przez przeklętego
wojownika.
Konstrukcja powieści ma znaczący wpływ na sposób postrzegania przez czytelnika
wydarzeń i głównego bohatera oraz na symbolikę przestrzenną w utworze. Utwór rozpoczyna
się w centralnym miejscu prezentowanej historii, a kolejne rozdziały na przemian prezentują
wydarzenia wcześniejsze oraz jej dalszy ciąg. Wędrówka bohatera zatacza koło – wyrusza on
z zamku swojego ojca, aby w punkcie kulminacyjnym (i na początku powieści) dotrzeć do
jaskini wiedźmy i tam dowiedzieć się, w jaki sposób może powstrzymać mszczącego się na
serbskim ludzie wojownika-czarownika, a następnie tą samą trasą wraca do swojego królestwa.
Podróż odbywa się więc paralelnie na dwóch planach czasowych, bohater dwukrotnie
przejeżdża przez te same obszary, jednak wracając, obciążony jest straszliwą wiedzą, która
sprawia, że wszystkie te miejsca jawią mu się jako inne niż uprzednio. Podobnie jak w
klasycznych powieściach quest-fantasy, fabuła osnuta jest wokół przemieszczania się bohatera
pomiędzy różnymi miejscami, w których doświadcza on przygód lub napotyka na różnorodne
trudności615. Jednak dla czytelnika, który coraz lepiej poznaje bohatera dwukrotnie

M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 64-65.
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Wspomniana konstrukcja utworów zdradza powinowactwo literatury fantasy nie tylko z grami RPG (Role
Playing Game), ale także z grami planszowymi, Ten typ fabuły moglibyśmy przyrównać do poruszania się po
planszy, na której w określonych miejscach czekają na nas bonusy lub ryzyko utraty dotychczasowych punktów.
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przemierzającego tę samą trasę, coraz bardziej wyraźne staje kontestacyjne podejście autora
utworu zarówno do konwencji klasycznego fantasy, jak i serbskich mitów narodowych.
Choć imię głównego bohatera nie pojawia się w utworze ani razu, na podstawie cech
(wierny rumak, niezwykła siła, umiłowanie wina i kobiet, najlepsza szabla, lojalny sługa)
przypisanych tej postaci pozwalają rozpoznać w niej królewicza Marka616. Warto zaznaczyć,
że serbska fantastyka gatunkowa wyjątkowo chętnie wskrzesza tego bohatera. Jako pierwszy
użył tego zabiegu Radoje Domanović na początku XX wieku w utworze Kraljević Marko po
drugi put među Srbima. Być może cechy, z powodu których Marko nie jest wdzięcznym
bohaterem serbskiego etnomitu politycznego, gdyż jak pisze Ivan Čolović, jest on zbyt
„żywotny”, „realistyczny”, nazbyt przywiązany do dobrych i złych aspektów egzystencji617,
czynią go interesującym również dla twórców fantastyki gatunkowej.
W pierwszym rozdziale powieści widzimy bohatera takiego, jakim opisywała go ludowa
epika, w części retrospekcyjnej dowiadujemy się, jak zdobył swoje przymioty i atrybuty,
natomiast w miarę rozwoju akcji, bohater po kolei je traci, aby ostatecznie na powrót zamienić
się w zwykłego, tchórzliwego śmiertelnika. W powieści Marko ulega demitologizacji, a wręcz
demistyfikacji – okazuje się, że jego koń zdobyty został podstępem618, rzemieślnikowi, który
wykuł mu szablę, w gniewie odciął rękę, złamał słowo dane uwięzionej przez Turków Serbce,
że uwolni ją wracając z wyprawy, pozostawił swojego wiernego sługę na pastwę wiedźmy itd.
Przede wszystkim jednak, pomimo swojej niezwykłej siły, bohater nieustająco odczuwa lęk,
choć według podań miał być nieustraszony. Narracja w utworze jest pierwszoosobowa, dzięki
czemu czytelnik ma bezpośredni wgląd w uczucia i myśli bohatera – konstytuują go przede
wszystkim poczucie winy, brak nadziei i lęk wobec tego, co go czeka. Heros z narodowych
opowieści okazuje się zaskakująco ludzki, ale także mało szlachetny. Dzięki kontrapunktom w
postaci dwóch paralelnych wędrówek Marka do i od wiedźmy czytelnik może dostrzec, jak
zbudowany wokół jego postaci mit najpierw konstytuuje się, a potem rozpada, ukazując
rzeczywiste oblicze tej postaci.
Akcja rozgrywa się nie tylko w mitycznej przestrzeni, ale także w czasie, który
moglibyśmy

określić jako typowe dla

fantasy pseudo-średniowiecze wzbogacone

odniesieniami do historii Serbii. Czas wydarzeń nie jest precyzyjnie określony, na pewno
Na temat samej postaci królewicza Marka, zob. np. Kraljević Marko. Epska narodna poezija, CreateSpace,
Beograd 2015.
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I. Čolović, Polityka..., s. 75.
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Ten aspekt jego osobowości, czyli spryt i nie zawsze honorowe postępowanie wpisuje się jednak w ludowe
wyobrażenia o królewiczu Marku. Zob. M. Miljković, Prilog proučavanju Markovih megdana na korpusu srpskih
pesama sa Kosova i Metohije, „Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini”, 2014, nr 1 (44), s. 47-66.
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jednak opowieść ma miejsce przed podbiciem tego kraju przez Turków, natomiast po okresie
panowania króla Stefana Dušana. W utworze zdemitologizowana zostaje nie tylko postać
królewicza Marka, ale także obraz serbskiej wspólnoty kształtowany właśnie między innymi
poprzez ludowe podania – w kulminacyjnym momencie, w jaskini wiedźmy, Marko dowiaduje
się, skąd wziął się przeklęty wojownik terroryzujący serbski lud. Choć jego figura mogłaby być
odczytywana jako kolejna emanacja klątwy ciążącej na narodzie serbskim, jego
niezawinionych cierpień, karą bez winy, jednak okazuje się, że pojawienie się wojownika w
Serbii nie jest przypadkowe. Wiedźma opowiada Markowi o wydarzeniach z historii jego kraju,
dotyczących pogromu tatarskiej wsi dokonanego przez wojów Dušana. Podczas tej pacyfikacji
zginęli nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci, zaś martwi, jak i pozostali jeszcze przy
życiu zostali wrzuceni w rozpadlinę skalną. Mieszkańcy wioski rzucili na oprawców straszliwą
klątwę. Jej wykonawcą jest niepokonany czarownik-wojownik, którego usiłuje zgładzić Marko.
Królewicz nie może uwierzyć w tę wersję wydarzeń, broni się przed zarzutami wiedźmy,
przedstawiając Serbów jako naród odznaczający się wrodzoną łagodnością i poczuciem
sprawiedliwości:
– Naše su borbe viteške, i nikada nismo napadali druge države.
– Nikad? Oduvek su tvoje carstvo tri mora zapljuskivala?
– Ne, ali... Mi samo ulazimo u zemlje u kojima žive naši narodi, naša braća, i oslobađamo ih od jarma
nevernika.
– Lepa priča, uistinu lepa. Da li zaista misliš tako ili je to samo predanje koje se prenosi s kolena na
koleno, a ni sami u njega više ne vjerujete? (...)
– To ne može biti istina. Ne može! Srbi nikada nisu ubijali žene i decu, nikada starce, samo ratnike i to
dok bitka traje619.

Przypomnijmy, że przywołana rozmowa pojawia się w powieści opublikowanej w 1993
roku, czyli w trakcie trwania wojny w Jugosławii, podczas której Serbowie nierzadko
uzasadniali swoje działania militarne, powołując się na prawo do zamieszkiwania wszystkich
Serbów w ramach jednego organizmu państwowego (retoryka Radovana Karadžicia na temat
Serbów w Bośni i Hercegowinie także nie odbiega znacząco od zdania „oslobađamo ih od jarma
nevernika“620). Knežević nie tylko zabiera głos w bieżących dyskusjach politycznych, ale
B. Knežević, Crni cvet, Everest Media, Beograd 2008, s. 13-14.
Por. chociażby jego wypowiedź, że Serbowie w Bośni zostali opuszczeni przez swoich rodaków w Serbii,
podczas gdy Serbowie bronią Europy przed muzułmańskim fundamentalizmem. Za: S. Kovačević, P. Dajić,
Hronologija jugoslavenske krize, Institut za evropske studije, Beograd 1994, s. 175.
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przede wszystkim pokazuje, że nie uwzględniające różnych perspektyw narracje o historii są z
gruntu fałszywe – sama historia także okazuje się być konstruktem o strukturze narracyjnej,
zgodnie z rozpoznaniami poczynionymi przez Haydena White’a621. Marko wiedzę o dziejach
czerpie z zasłyszanych od przodków opowieści, podobnie jak czynią to słuchacze podań
ludowych o królewiczu Marku, ale żadna z tych narracji okazuje się nie być prawdziwa.
Winę za serbskie nieszczęścia ponosi zatem kolektyw, ale także – jak dowiadujemy się
z powieści – jednostka. To Marko oswobodził zamkniętego w lochu i przykutego do ściany
wojownika w zamian za dar nadludzkiej siły. Przestrzenią symboliczną staje się tu loch, do
którego drzwi są wiecznie zamknięte, a jednak za sprawą magicznej siły czasem otwierają się
samoczynnie – może on symbolizować zarówno podświadomość bohatera, jak i wyparte winy
całego narodu. Ostatecznie Marko, choć mógłby na wieki pokonać wojownika, poświęcając
przy tym swoje życie, decyduje się go uwięzić i zasypać chodnik prowadzący do lochu. Nie
korzysta z okazji, by odkryć przed swoimi poddanymi prawdziwą naturę wojownika-klątwy,
gdyż wówczas musiałby wypowiedzieć prawdę o winie, zarówno indywidualnej jak i
kolektywnej. Szansa na katharsis zostaje zaprzepaszczona, narracja o sprawiedliwym narodzie
i szlachetnym herosie podtrzymana do czasu aż wojownik kolejny raz nie zostanie uwolniony
i nie zacznie ciemiężyć kolejnych pokoleń narodu, który nie jest gotowy na wyważoną i
pozbawioną mitologizacji dyskusję o własnych dziejach.
Autor wykorzystuje elementy zaczerpnięte z mitologii, folkloru i historii, które
aktualizuje i sytuuje w nowych konfiguracjach, burząc tym samym ich tradycyjne, utrwalone
wersje. Podważa mity, wskazując na konieczność zmierzenia się z własną historią,
zaakceptowania rozmaitych perspektyw i innych punktów widzenia. Udaje mu się to osiągnąć
między innymi dzięki specyficznej narracji, w której sąsiadują ze sobą wydarzenia
rozgrywające się na tym samym obszarze, ale w różnym czasie – w trakcie podróży Marka do
wiedźmy i powrotu od niej. Zabieg ten podkreśla stan psychiczny bohatera, który początkowo
zmierza do wiedźmy świadom swojej mocy, pełen sił i zapału oraz wiary w możliwość
pozytywnego zakończenia, wraca natomiast pokonany, pełen lęku, obciążony ciężarem swojej
i kolektywnej winy, pełen rozpaczy i braku wiary. Wizja historii jako wiarygodnej opowieści
o dziejach danej wspólnoty zostaje tutaj podważona, dlatego szczególnej wagi w utworze
nabiera topika spacjalna – w utworze kluczowymi symbolami są zaczarowany las, a także
położony pod królewskim zamkiem loch, ale pojawiają się w nim także inne znaczące elementy

Zob. np. H. White, Polityka interpretacji historycznej. Dyscyplina przeciw wzniosłości, tłum. E. Kledzik,
„Porównania”, 2010, nr 7, s. 7-32.
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topografii, takie jak: jaskinia wiedźmy, karczma na rozstaju dróg, warownia z tajemniczym
korytarzem czy chata starca. Jak wspomniałam w części teoretycznej, mapa jest w utworach
fantasy częstym rodzajem paratekstu – Knežević każe swojemu bohaterowi wędrować od
punktu do punktu, ale fakt, że podróż ta zostaje podwojona, a powrót zdruzgotanego bohatera
w niczym nie przypomina jego triumfalnej wędrówki, dekonstruuje klasyczne założenia
przestrzenne tego gatunku.
Przyjrzyjmy się specyficznemu podejściu autora powieści Crni cvet do konwencji
genologicznej, bowiem ważnym aspektem utworu Kneževicia jest kontestacja nie tylko
narodowych mitów, ale także założeń fantasy. Z jednej strony autor wykorzystuje liczne
elementy typowe dla tego gatunku – opowieść rozgrywa się w pseudohistorycznym,
autonomicznym świecie, Marko jest bohaterem o niezwykłych przymiotach, predestynowanym
do zmiany dziejów. Ponadto, w utworze obecne są typowe dla gatunku motywy, jak: motyw
niebezpieczeństwa zagrażającego dziewicom, motyw straszliwego potwora czy magii, która
jest dostępna jedynie dla wtajemniczonych.
Pomimo obecności tych motywów, utwór Kneževicia nie jest typowym fantasy.
Zdaniem Tomasza Majkowskiego klasyczne fantasy „proponuje wizję historii jednorodnej i
jednoznacznej, porządkującej świat i posiadającej moc, by objaśnić jego fenomeny”622. Fantasy
narodziło się bowiem z kryzysu powieści historycznej oraz historiografii w drugiej połowie XX
wieku, przejmując na siebie ich obowiązek ukazywania historii jako sensownego procesu oraz
objaśniania świata według przejrzystych kategorii 623. Tymczasem Knežević ukazuje historię
jako chaotyczny proces, w którym ścierają się różnorodne siły, niekoniecznie dobro i zło.
Dzieje danego narodu ostatecznie okazują się być tylko narracją przyporządkowaną potrzebie
stworzenia mitu, służącego kolejnym pokoleniom do uzasadniania swoich racji, budowania
tożsamości czy po prostu krzepieniu serc.
Knežević wprowadza, co prawda, bohatera predestynowanego do zmiany dziejów, ale
okazuje się on tchórzem i człowiekiem słabym624. Jednak najbardziej wyraziście klasyczne
wzorce fantasy zostają zanegowane w scenie ratowania przez Marka dziewczyny przywiązanej
do drzewa jako ofiara dla potwora mieszkającego w jeziorze. W klasycznym schemacie
bajkowym i fantastycznym po trudnej walce i pokonaniu potwora Marko winien uwolnić
T. Majkowski, W cieniu…, s. 348.
Ibidem, s. 349.
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Winą za uwolnienie serbskich demonów uosobionych w postaci przeklętego wojownika zostaje obarczone w
powieści także otoczenie królewicza, opresyjne środowisko, które nie potrafi go zaakceptować. Naciski ze strony
otoczenia zmuszają Marka do zdobycia siły i odwagi za pomocą podstępu, czyli poprzez zawarcie paktu z
przeklętym wojownikiem.
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dziewczynę, która ze łzami wdzięczności rzuci mu się w ramiona. W powieści interwencja
bohatera wzbudza gniew uratowanej, gdyż potwór i tak nieustająco się odradza, a po walce z
Markiem będzie na pewno rozjuszony i wywrze zemstę na mieszkańcach wsi. Ostatecznie
rozgoryczony Marko musi uciekać przed gniewem pobratymców dziewczyny625.
W utworze należącym do fantastyki gatunkowej Boban Knežević wykorzystuje chwyty
postmodernistyczne626.

Przede

wszystkim

demaskuje

konwencjonalność

zabiegów

narracyjnych, jakimi posługuje się fantasy. Obnaża także narodowe mity, demitologizuje ważne
postaci, nie tylko królewicza Marka, ale i króla Dušana, pokazuje, że historia jest w
rzeczywistości narracją służącą uzasadnianiu władzy i budowaniu tożsamości. W powieści
przeplatają się miejsca i postaci zaczerpnięte z ludowych opowieści i wierzeń, elementy
folkloru i historii przedstawione zostają w sposób zupełnie niekanoniczny. Sporadycznie
zdarzają się także uwagi podkreślające fikcjonalność prezentowanych zdarzeń, ironicznie
unaoczniające konstrukcję utworu. Przykładowo, Marko wystawiony na działanie czarownic,
smoków, potworów i klątw, których pochodzenie wywieść możemy z bogatej serbskiej
folklorystyki, w pewnym momencie komentuje: „Nadao sam se samo da sva stvorenja kojima
su me plašili kada sam bio mali neće izaći na svetlost dana...“627. Również otwarte zakończenie
pozwala na wielość interpretacji, nie dając ostatecznej odpowiedzi na pytanie o granice
zbiorowej i indywidualnej odpowiedzialności za zło.
Jak starałam się pokazać w tej części pracy, demitologizacja narodowych fantazmatów
i binarnych opozycji obecnych w politycznych, medialnych czy literackich narracjach na temat
wspólnoty, wymaga zazwyczaj kontestacji klasycznych założeń i schematów poszczególnych
gatunków fantastycznych, hybrydycznego połączenia rozmaitych ich cech lub sięgnięcia po
konwencje genologiczne wykraczające poza fantastykę (ratno pismo). W zaprezentowanych
utworach autorzy twórczo podchodzą do problematyki przestrzennej – wykorzystują zarówno
różnorodne toposy spacjalne, jak i konstruują swoje dzieła przy pomocy strategii związanych z
modyfikacją znanych z empirii przestrzeni: Žiljak nadaje poszczególnym elementom
miejskiego pejzażu znaczenie symboliczne, Perković konstruuje swoją opowieść przy pomocy
Scena ta przypomina jedną z przygód wiedźmina Geralta, bohatera opowiadań i powieści Andrzeja
Sapkowskiego. Zauważmy, że utwory Sapkowskiego także powstawały na początku lat dziewięćdziesiątych i w
sposób kontestacyjny odnosiły się do gatunku fantasy. Interesujące mogłoby się okazać komparatystyczne ujęcie
polskiego i serbskiego fantasy lub nawet całości fantastyki gatunkowej tego okresu w obu krajach. Zob. A.
Sapkowski, Kwestia ceny, w: idem, Ostatnie życzenie, superNOWA, Warszawa 1993.
626
O związkach fantasy i postmodernizmu interesująco i obszernie pisze w Polsce Piotr Stasiewicz, choć, jak
wskazywałam uprzednio, definiuje on fantasy nieco odmiennie niż czynię to w niniejszej pracy. Por. P. Stasiewicz,
op. cit., s. 227-352.
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zestawienia dwóch bliskich geograficznie, ale odległych w danym momencie historycznym
terenów po dwóch stronach rzeki, Jakšić pozornie neguje znaczenie przestrzeni i geografii, aby
ostatecznie opowiedzieć się przeciwko zmitologizowanej wizji historiografii, natomiast
Knežević pokazuje, jak postrzeganie przestrzeni zmienia się wraz z metamorfozą bohatera,
dokonując dzięki temu dekonstrukcji serbskiej historii i mitologii, ale także gatunku fantasy.

224

3. Narracje lokalne: pamięć i przestrzeń w fantastyce nowego
regionalizmu
W tej części pracy przedmiotem analizy będą utwory dwojga autorów – Chorwatki
Mariny Jadrejčić oraz Serba Dragana Filipovicia, pisarzy uważanych w swoich krajach za
prekursorów przemian w fantastyce gatunkowej. Dzieła obojga autorów łączy temat lokalnych
przestrzeni – „małych ojczyzn”. W przypadku Mariny Jadrejčić jest to jej rodzinna Istria, zaś
w przypadku Dragana Filipovicia – Kosowo, będące miejscem akcji kilku jego opowiadań oraz
Užice, miasto, w którym rozgrywa się akcja powieści Zlatna knjiga. Do analizy i interpretacji
tych dzieł posłuży mi metodologia związana z nowym regionalizmem, szczególnie zaś ze
związkami przestrzeni regionu z pamięcią.
Swoje debiutanckie opowiadanie S druge strane struje Marina Jadrejčić opublikowała
w czasopiśmie „Futura” w 1993 roku. Tomislav Šakić określa Jadrejčić jako autorkę, która
symbolicznie otworzyła nowy rozdział w chorwackiej fantastyce naukowej po rozpadzie SFRJ:
„...u kontekstu rata i stanja hrvatskog SF-a, ta je priča istinski označila novi početak“628.
Przypomnijmy, że wcześniej w chorwackiej fantastyce gatunkowej dominowały przede
wszystkim wzorce anglosaskie, rzadko pojawiały się w utworach jakiekolwiek odwołania do
lokalnej rzeczywistości. Tymczasem utwór Jadrejčić osadzony jest w symptomatycznym,
zważywszy na trwającą wówczas wojnę, kontekście uchodźstwa, będąc przy tym typową dla
fantastyki naukowej opowieścią o kolonizacji nowej planety oraz trudach związanych z
zasiedlaniem nieznanego terytorium i budowaniem struktur społecznych na nowo. Autorka nie
wykorzystała w swoim utworze potencjału alegorii, ale wprost nawiązała do rzeczywistości
pozaliterackiej kolonistami czyniąc mieszkańców Istrii. Na odległej planecie Tiha w XXVI
wieku zamieszkują oni wioskę o charakterystycznej nazwie Sveti Ivan u Tujini, tworząc jeszcze
jedną chorwacką diasporę, tym razem we wszechświecie.
Opowiadanie to stało się początkiem cyklu o kolejnych pokoleniach Istryjczyków w
kosmosie i doczekało dwóch kontynuacji: Smrt vrba (1994) i Ja imam jedan san (1999), jednak
to właśnie w opowiadaniu S druge strane struje najbardziej wyraziście zostaje zaakcentowany
problem tożsamości regionalnej i pamięci o zagubionej na zawsze ziemskiej małej ojczyźnie.
Mieszkańcy nowej planety pielęgnują stare obyczaje i święta, posługują się dialektem,
w nowych warunkach usiłują w jak największej mierze zachowywać styl życia, który od
pokoleń wiedli na Istrii. Przede wszystkim jednak nadal kultywują wspomnienia o
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opuszczonym regionie, jawiącym się w kontekście nowej, nieprzyjaznej planety jako przestrzeń
niemalże arkadyjska. Tę pamięć o małej ojczyźnie za wszelką cenę próbują przekazać
dzieciom, pierwszej generacji urodzonej już w nowym świecie. Obserwujemy więc ciekawy
moment w dziejach tej wspólnoty, w którym następuje zamiana pamięci komunikatywnej
(wciąż bowiem żywi są ludzie pamiętający życie na Istrii) na pamięć kulturową629. Zgodnie z
teorią pamięci kulturowej i kultury pamięci, przeszłość formułuje się dopiero w momencie, w
którym staje się punktem odniesienia. W taki właśnie sposób dla kolonizatorów, szczególnie
tych, którzy opuścili Istrię jako dzieci, niegdysiejsza egzystencja urzeczywistnia się ze względu
na dzisiejszą użyteczność, służąc jako artefakt umożliwiający zachowanie pamięci
zbiorowości. Tożsamość mieszkańców planety Tiha określa nakaz pamiętania i zakaz
zapomnienia, zaś kwestia pamięci staje się naczelnym prawem wspólnoty, które kształtuje jej
jedność. Mechanizmy pamięci pozwalają zrekonstruować przeszłość, a w tym wypadku także
i przestrzeń, bowiem opisywane przez Assmana zerwanie, niezbędne, aby nastąpić mógł nowy
początek, zwykle widoczne na planie czasowym, tutaj symbolizowane jest przez geograficzne
oddalenie630. Planeta stanowi w sensie przestrzennym zupełnie nowy świat, nie wykształciły
się w nim jeszcze lieux de memoire (miejsca pamięci) – zamieszkująca ją wspólnota
funkcjonuje wciąż w oparciu o milieux de memoire (środowiska pamięci)631.
Starsi bohaterowie opowiadania są świadomi faktu, że przechowują jedynie najlepsze
wspomnienia o życiu na Istrii, zgodnie z logiką pamięci kulturowej wypierają zaś wszystko, co
mogłoby zburzyć ten mityczny obraz. Pozwalając zatem, aby ich pamięć została ukształtowana
przez zbiorowość, „są w stanie pamiętać jedynie to, co pozostaje rekonstruowalne jako
przeszłość w ramach odniesień właściwych dla określonej teraźniejszości” 632. Ta praktyka
okazuje się skuteczna, w ostatnim zdaniu opowiadania mała dziewczynka stwierdza: „mislim
da ljudi kad umru odlaze na Zemlju jer je tamo tako lijepo”633. Przeszłość została skutecznie
zreorganizowana i zrekonstruowana, pamięć dziecka jest w pełni ukształtowana przez
wspólnotę, co pozwala zachować ciągłość istnienia grupy społecznej – decydująca zmiana, jaką
jest przesiedlenie na nową planetę, nie spowodowała utworzenia nowej wspólnoty właśnie ze
względu na pamięć o przeszłości i świadomość trwania w czasie. Istotnym zabiegiem służącym
Pojęcia te rozumiem za: J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w
cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2008.
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Ibidem, s. 63-71.
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idealizacji regionu jest także binarna opozycja pomiędzy przestrzenią obcej, niegościnnej
planety, na której kolonizatorzy nieustannie zmagają się z dziką przyroda i walczą o każdą
piędź ziemi a opisami arkadyjskiej Istrii, która jawi się jako raj utracony.
Właśnie dzięki fantastyce naukowej i kluczowym dla tego gatunku zabiegom, czyli
ekstrapolacji,

antycypacji

i

redukcji634,

możliwe

zostaje

przełamanie

ograniczeń

przestrzennych oraz uniknięcie polaryzacji wartości narodowych i regionalnych. Istria przestaje
być częścią Chorwacji, tożsamość narodowa i regionalna zamiast być sobie przeciwstawione,
dopełniają się. Potencjalna subwersywność opowiadania zawarta w sugestii, że to właśnie
region, a nie wspólnota narodowa jest jednostką, wokół której może być zorganizowana i
przekazywana pamięć, zostaje złagodzona za pomocą odwołań do tożsamości chorwackiej.
Różnorodność regionalna ostatecznie staje się elementem jednolitego narodowego
imaginarium przestrzennego, który na przykładzie Chorwacji obszernie analizuje Stipe
Grgas635. Tożsamość regionalna, a zatem także i narodowa przedstawione są ponadto jako
wyjątkowo kruche – konieczne jest, aby w odmiennych warunkach życia na innej planecie
pielęgnować język, obyczaje, pamięć. Idealizacja przestrzeni regionu we wspomnieniach
prowadzi do spotęgowania uczuć patriotycznych. U Jadrejčić fantastyka naukowa staje się
środkiem narzucania określonych esencjalistycznych przekonań o naturze wspólnoty
narodowej. Wyrażoną w opowiadaniach chorwackiej pisarski reakcją na rzeczywistość
początku lat dziewięćdziesiątych jest powrót do tzw. tradycyjnych (a więc konserwatywnych)
wartości – autorka zdaje się postulować konieczność trwania wspólnoty w niezmienionym
kształcie, co jest możliwe do osiągnięcia przy pomocy selektywnej pamięci, to znaczy
wykluczenia tego, co nie wpisuje się w wyidealizowaną wizję przestrzeni i historii regionu.
Przyjrzyjmy

się

także

związkom

regionalizmu

i

literatury

fantastycznej.

Regionalizmowi, jako jednemu z decydujących czynników kształtujących kulturę chorwacką
poświęcono wiele rozpraw naukowych. Jedną z najważniejszych i częstokroć przywoływaną
pracą poświęconą temu zjawisku jest tekst Joanny Rapackiej Uloga regionalizma u hrvatskoj
kulturi636. Polska slawistka analizuje rozwój chorwackiego regionalizmu oraz jego historyczne
i kulturowe źródła: odmienne pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym czy
językowym regiony przez kilka wieków wchodziły w skład różnych organizmów
państwowych, a więc także odmiennych wpływów kulturowych. Od uzyskania przez
Zob. D. Suvin, Metamorfoze…, s. 49-51; F. Jameson, Archeologie… s. 317-332.
S. Grgas, O hrvatskome spacijalnom imaginariju, w: Mjesto, granica, identitet: Prostor u hrvatskoj književnosti
i kulturi, red. L. Molvarec, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2014, s. 49-66.
636
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Chorwację niepodległości można mówić o swoistym renesansie, poniekąd uśpionej w czasach
jugosłowiańskich, tożsamości regionalnej, wzroście znaczenia dialektów i odrodzeniu
regionalnej twórczości kulturalnej. W chorwackiej literaturze widoczny jest renesans nurtu
nazywanego „nowym regionalizmem”, który akcentuje typowe dla kultury chorwackiej
poczucie wspólnoty na poziomie odmiennym niż narodowy oraz czyni istotnym elementem
dzieł tematy dotyczące lokalności i małych ojczyzn637.
Chociaż niepodległość Istrii nigdy nie stała się realnym programem politycznym,
marzenia i fantazje o niej znalazły swoje odzwierciedlenie w literaturze fantastycznej, o czym
pisałam także w części historycznej. Dlatego w najnowszej literaturze chorwackiej
wyróżniłabym kategorię fantastyki nowego regionalizmu, w której charakterystyczna dla
gatunku wyobraźnia przestrzenna zostaje dodatkowo zintensyfikowana przekształceniem
fizycznego terytorium regionu w miejsce symboliczne. Ten proces wyraziście widoczny jest
właśnie w opowiadaniach Jadrejčić, choć związek między regionem a zajmowanym przez niego
terytorium zostaje przerwany w wyniku wyprowadzki na inną planetę. Jeśli uznać literaturę
nowego regionalizmu za wyraz ustanawiania nowych związków z regionem i redefinicji
tożsamości w ramach tak postawionych przestrzennych struktur638 – fantastyka, dzięki
własnym specyficznym narzędziom modyfikacji rzeczywistości empirycznej ekstrapoluje te
związki, a nierzadko próbuje je także antycypować, czego efektem może być, podobnie jak w
mimetycznej literaturze nowego regionalizmu, idealizacja oraz ideologizacja przestrzeni
regionalnej.
Dragan Filipović jest uważany za jednego z najciekawszych i najlepszych serbskich
pisarzy fantastyki gatunkowej, ale uchodzi także za wyjątkowo trudnego w odbiorze, ze
względu na hermetyczność utworów, widoczną na poziomie językowym i stylistycznym. W
swoich dziełach pisarz wykorzystuje niejasne metafory, kalambury językowe, absurdalne żarty
słowne. Większość swoich najważniejszych dzieł, przede wszystkim liczne opowiadania i
nowele, ale także powieść Zlatna knjiga (1988), Filipović opublikował pod koniec lat
osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych. Szczegółowa analiza rozmaitych odniesień,
motywów i modyfikacji genologicznych widocznych w twórczości Filipovicia wykracza poza
O nowym regionalizmie w literaturze chorwackiej zob. np. V. Brešić, Slavonska književnost i novi
regionalizam, Osijek 2004; M. Dyras, Novi regionalizam – slučaj Slavonije, „Književna revija“, 2015, nr 1-2, s.
9-19; I. Rogić, Rzut oka na problematykę regionalizmu w Chorwacji, w: Widzieć Chorwację: Panorama literatury
i kultury chorwackiej 1990–2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 2005, s. 429-444.
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tematykę niniejszej pracy, której celem jest prezentacja najważniejszych zjawisk w literaturze
tego nurtu zarówno w Serbii, jak i w Chorwacji. Chciałabym jednak zaproponować jedno z
możliwych odczytań twórczości tego autora w oparciu o charakterystyczny sposób konstrukcji
przestrzeni w jego dziełach. Jest to o tyle istotne, że Filipović miał duży wpływ na kolejne
generacje serbskich pisarzy fantastyki gatunkowej, a jego powieść Zlatna knjiga oraz tzw.
kosovski ciklus (Biciklista, 1986, Kad zlo spava, 1988, Slovenska 1992) uważane są za forpocztę
zmian w tym nurcie literackim.
Opowiadania Dragana Filipovicia odznaczają się dużą różnorodnością – wykorzystuje
on zarówno klasyczne wątki fantastyki naukowej, elementy fantasy i historii alternatywnej,
sięga także po elementy literatury głównego nurtu, a akcję swoich utworów osadza zarówno w
niedalekiej przyszłości, jak i w zupełnie ahistorycznych, niemożliwych do umiejscowienia w
czasie epokach. Elementem łączącym jego utwory jest osadzenie ich akcji w konkretnym,
określonej przestrzeni lokalnej przywołującym obszary znane z empirii. Takim miejscem, poza
Kosowem jest także, jak wcześniej wspomniałam rodzinne miasto pisarza – Užice, w którym
rozgrywają się wydarzenia przedstawione w powieści Zlatna Knjiga. Choć Filipović kładzie
nacisk na to, aby czytelnik mógł bez trudu utożsamić miejsce akcji z tym znanym mu ze świata
realnego, odrealnia on także przestrzeń lokalną, dokonując konsekwentnej defamiliaryzacji.
Przykładowo, w powieści Zlatna knjiga otrzymujemy precyzyjny, topograficzny wręcz
opis miasta Užice wraz z jego najważniejszymi punktami – ruinami średniowiecznego zamku
czy brzegiem rzeki Đetinji oraz mniej sławnymi, ale istotnymi dla dzisiejszego funkcjonowania
miasta lokalizacjami: domami publicznymi, dziuplami paserów i złodziei czy metami
wytwórców nielegalnego alkoholu. Jednym z głównych bohaterów powieści jest nauczyciel
geografii, który wie wszystko o mieście i jego historii oraz bezskutecznie próbuje tę wiedzę
przekazać swoim uczniom: „Naravno, ubio ih je podacima o Užicu, iz svetle i mračne istorije.
Kvrgavim prstom posutim pegama pokazivao je gde su bile džamije, kafane, kuće važnih ljudi,
bitke, javne kuće, puteve napredovanja i povlačenja bezbrojnih vojski zalutalih u područja u
kojima i starosedeoci pate za odlaskom i povratkom“639. To połączenie zamiłowania do
geografii i historii w osobie nauczyciela zwanego Rato nie jest przypadkowe – staje się on
pierwszą ofiarą przeobrażeń poszczególnych obszarów miasta w lieux de memoire. Po tym, jak
w ruinach zamku wskrzeszony zostaje królewicz Marko, każde odwiedzane przez herosa
miejsce odsłania swoją historię: przywrócone zostają wszystkie wydarzenia, jakie się na danej
przestrzeni dokonały przed wiekami. To zabieg charakterystyczny dla horroru, przede
639
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wszystkim amerykańskiego – obszar, na którym dokonana była niegdyś zbrodnia, na wieki staje
się przeklęty, duchy powracają na miejsce swojego zabójstwa itd. Jednak w Europie, zwłaszcza
na pograniczu, jakim niewątpliwie jest Serbia, rzecz okazuje się bardziej skomplikowana –
prawie każde miejsce jest niemym świadkiem dawnych bitew, potyczek, śmierci. Miasto Užice
staje się lieux de memoire. Nadmiar pamięci i historii paraliżuje życie mieszkańców miasta,
którzy muszą się skonfrontować z wydarzeniami dotąd znanymi tylko z historii. Pamięć,
zamiast spoiwem tożsamości, jak w opowiadaniach Jadrejčić o Istrii, okazuje się źródłem
konfliktów i rozpadu dotychczasowych struktur społecznych.
W swojej powieści Filipović komentuje przede wszystkim kondycję socjalistycznej
Jugosławii tuż przed jej rozpadem. Oprócz wydarzeń fantastycznych, opisuje także codzienne
życie mieszkańców miasteczka noszącego w czasach SFRJ nazwę „Titovo Užice“. Absurd
ówczesnej sytuacji zostaje wydobyty przede wszystkim poprzez zestawienie dwóch różnych
obrazów miasta: tego sprzed kilku wieków, z okresu walk z Turkami, i dzisiejszego,
współczesnego. Bohaterowie legend i opowieści – królewicz Marko i Musa Kesedžija nie mogą
łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której „se ne zna ko je Turčin, ko je dobar, a ko
zao“640. W dziele Filipovicia Užice są metonimią Serbii, w której w nieodległej przyszłości, po
dezintegracji Jugosławii, zjawią się widma przeszłości, generujące stare konflikty w nowej
odsłonie.
Inny zabieg odrealnienia pozornie znanych przestrzeni Filipović zastosował w
opowiadaniu Biciklista (1986). Akcja utworu toczy się w niewielkiej górniczej wiosce w
Kosowie, pośród sąsiadujących ze sobą Serbów i Albańczyków. Wioska podzielona jest
murami, ludzie nie odwiedzają się nawzajem, zamieszkujące ją narody są zantagonizowane,
rozpamiętują one dawne urazy. Środkiem defamiliaryzacji okazuje się rower – nieznany w
wiosce środek lokomocji, za pomocą którego przemieszcza się młody Albańczyk Fehmi Rama
(jego ojciec w stanie upojenia alkoholem kupił jednoślad od miejscowego antykwariusza,
któremu z kolei rower sprzedał „ostatni wolny Cygan”). Kluczowa dla problemu przestrzeni i
pamięci jest tu scena, kiedy chłopak udaje się nad rzekę, a po powrocie opowiada o tym
dziadkowi pamiętającemu to miejsce z własnej młodości. Dzięki niemu pojawia się nić
porozumienia łącząca generacje, a ostatecznie także sąsiadujące ze sobą narody. Wiedzeni
ciekawością tego, co może istnieć poza granicami ich wioski, mieszkańcy zapominają o urazach
i spotykają się, ostatecznie zaś przekraczając dzielące ich bariery. Filipović tworzy opowieść,
która mogłaby zostać uznana za metaforyczną opowieść o przezwyciężaniu konfliktów, ale po
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raz kolejny wskazuje także na niebezpieczeństwa nadmiaru pamięci – przyczyną murów i
niechęci między sąsiadami są bowiem zadawnione urazy i niegdysiejsze waśnie ich przodków.
Przestrzeń Kosowa u Filipovicia urasta do rangi symbolu. Podobnie jest w opowiadaniu
Kad zlo spava? (1988), w którym nienazwaną wioskę w Kosowie na miejsce lądowania swoim
statkiem kosmicznym wybiera pewien przybysz z kosmosu realizujący misję zniszczenia
Ziemi. Chociaż światowe mocarstwa i imperia wysyłają swoje wojska, negocjatorów i
przywódców, aby uratowali planetę, kosmita deklaruje jednak, że jedyną osobą, z którą może
rozmawiać jest Šaip Šalja, miejscowy Goranac, czyli „posebna sorta. ni Albanac, ni Srbin, ni
Makedonac, a svaka nacija smatra da pripada onoj drugoj“641. Šaip jest zresztą nieakceptowany
nawet w swojej wsi, nie tylko z powodów narodowościowych, ale i ze względu na rodzinne
zaszłości (znów pamięć kładzie się cieniem na czasach obecnych). Filipović wybiera jako arenę
wydarzeń mających kluczowe znaczenia dla całego globu głęboką prowincję, natomiast
bohaterem mającym decydujący wpływ na losy świata czyni Gorańca, człowieka z marginesu
społecznego, sceptycznie nastawionego do wszelkich ideologii i tożsamości. W utworze autor
ironicznie tematyzuje stosunek centrów i peryferii, odwracając układ sił, w którym losy świata
i działania światowych centrów mocy uzależnione są od decyzji mieszkańca prowincji.
Jednocześnie jednak pisarz wykpiwa konwencjonalne rozwiązania pojawiające się w fantastyce
naukowej, której bohaterami byli zazwyczaj (przed 1988 rokiem) „obywatele świata”, akcję
utworów osadzano w bliżej niezidentyfikowanych wielkich miastach lub na obcych planetach,
zaś odwołania do świata rzeczywistego w zasadzie się nie pojawiały.
Interesującą kategorią, która mogłaby zostać użyta do interpretacji dzieł Filipovicia
wydaje mi się pojęcie lieux d'imagination (miejsce wyobraźni). Stijn Reijnders używa go do
opisu realnie istniejących miejsc, które na skutek działania fikcji, na przykład literatury czy
filmu, oraz gestów performatywnych, takich jak wycieczki śladami ulubionego bohatera
literackiego, pozwalają na przekroczenie granicy między światem „wyobrażonym” a
„realnym”642. Jeśli jednak odnieść tę koncepcję do opisu literatury, to można stwierdzić, że
Filipović posługuje się zabiegiem, w którym najpierw odwzorowuje w sposób mimetyczny
daną lokalną przestrzeń (Užice, Kosowo), aby następnie miejsca te przekształcić w różnorakie
metafory, miejsca rzeczywiste stają się zatem rodzajem kontr-miejsc, jak pisze o heterotopiach
Foucault643. Užice są przede wszystkim heterochronią, w której czas nie płynie w sposób
D. Filipović, Kad zlo spava?, w: Trifid…, s. 26.
S. Reijnders, Miejsca wyobraźni: etnografia wycieczek śladami telewizyjnych detektywów, tłum. J.
Radziszewska, „Tematy z Szewskiej”, 2011, nr 1 (5), s. 67-68.
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naturalny, ale zagina się w różne strony i spiętrza, skupiając w przestrzeni miasta różne epoki
historyczne. Kosowo w opowiadaniach Filipovicia jest zaś regionem, który funkcjonuje wedle
sobie tylko znanych zasad – rzeczywistość ulega tam zagęszczeniu, dotychczasowe kategorie
poznawcze przestają funkcjonować. Choć przestrzeń fikcyjnego świata zdaje się przypominać
tę znaną z empirii, ostatecznie czytelnik zostaje porwany w fantastyczny świat, a dosłowne
znaczenia ustępują przed tym, co wyobrażone i symboliczne.
Filipović tematyzuje lieux d'imagination, tak jak rozumie to pojęcie Rejinders, w
jednym ze swoich najbardziej tajemniczych i niejasnych opowiadań zatytułowanym Slovenska
(1992). Kopalnia („Rudnik”), w pobliżu i wewnątrz której rozgrywa się akcja utworu, jest takim
właśnie miejscem, na różne sposoby wyzwalającym doświadczenie odrealnienia w
odwiedzających ją turystach. Zulusi-wojownicy, w rzeczywistości dobrze opłacani koszykarze
z amerykańskich drużyn, sprzedają turystom rzekome rękodzieła stworzone w chińskich
fabrykach. Romka z Serbii nosząca imię Čikita odgrywa rolę Baby Jagi i dostarcza turystom
emocji związanych z przewidywaniem przyszłości. Jak się jednak okazuje, jej przepowiednie
się jednak spełniają, gdyż jak mówi: „postala sam prava Baba Jaga posle tolikih godina
imitiranja”644. To ważna kontestacja, bowiem miejsca rzeczywiste nie tylko odsyłają do tych
wyobrażonych, ale i fikcja pozwala obnażyć rzeczywistość: ostatecznie zarówno ona, jak i
fikcja okazują się być jedynie konstruktem. Tak samo przedstawiona jest też w opowiadaniu
Slovenska, ale i w innych utworach autora przestrzeń. Zostaje ona zbudowana z elementów
znanych z empirii, fantazji, geografii wyobrażonych i afektywnego postrzegania miejsc przez
konkretne jednostki; niemożliwa do uchwycenia i opisania, zawieszona na granicy realnego i
fikcyjnego świata.
Filipović rezygnuje z binarnego postrzegania przestrzeni – opisane przez niego miejsca
nie dają się uchwycić za pomocą jednej tylko kategorii, są jednocześnie abstrakcyjne i
rzeczywiste (czy raczej mimetyczne), subiektywne i obiektywne, historyczne oraz
współczesne. Jego literacka koncepcja przestrzeni mogłaby stanowić egzemplifikację
wspomnianej Thirdspace, trzeciej przestrzeni, tak jak ją opisuje Edward Soja: „Everything
comes together in Thirdspace: subjectivity and objectivity, the abstract and the concrete, the
real and the imagined, the knowable and the unimaginable, the repetitive and differential,
structure and agency, mind and body, consciousness and the unconscious, the disciplined and
transdisciplinary, everyday life and unending history”645. Podobnie zabieg ufantastycznienia
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przestrzeni w utworach Filipovicia polega zazwyczaj na zderzeniu różnych kategorii. We
współczesną przestrzeń miasta wprowadza on wydarzenia z przeszłości, pokazuje różne punkty
widzenia na ten sam obszar lub miesza jawę z motywami onirycznymi.
Powracając jednak do zaznaczonej na wstępie kwestii regionalizmu, przyjrzyjmy się
dwóm jakże odmiennym konceptualizacjom problemu lokalności w twórczości Chorwatki
Mariny Jadrejčić oraz Serba Dragana Filipovicia. Elżbieta Rybicka zaznacza, że jeden z
najistotniejszych problemów metodologicznych związanych z nowym regionalizmem dotyczy
zadań i celów jakie w jego badaniach stawiane są przed komparatystyką. Zdaniem krakowskiej
badaczki komparatystyka ma prowokować refleksję nad sposobami profilowania stosunku
regionu do centrum i do tradycji ogólnonarodowej przez dzieła tematyzujace problematykę
regionu646. Odpowiedź ta jest dosyć oczywista w przypadku istryjskiego cyklu Jadrejčić –
tożsamość regionalna i narodowa uzupełniają się, ich stosunek ukazany jest jako koncyliacyjny.
Istria stanowi jeden z nieodzownych elementów „całości” chorwackiego imaginarium
spacjalnego, bohaterowie wielokrotnie podkreślają, że są nie tylko Istryjczykami, ale i
Chorwatami, bez względu na to, jak oddaleni są od ich ziemskiej ojczyzny. Wyjątkowe
przymioty, które cechują mieszkańców Istrii są właściwe także dla ich współrodaków.
Komentując losy innych Chorwatów we Wszechświecie, jeden z bohaterów zaznacza: „svi su
se održali jer je naš čovjek sve što ima krvlju i mukom stekao”647. Choć głównym źródłem
tożsamości jest tu identyfikacja z regionem, a nie narodem, te dwa rodzaje samookreślenia
funkcjonować mogą paralelnie.
Znacznie bardziej skomplikowana jest odpowiedź na pytanie o charakter relacji
centrum-peryferie w przypadku twórczości Filipovicia. Bohaterami utworów czyni on postaci
o zróżnicowanej przynależności narodowej – nie tylko Serbów, ale i Albańczyków, Gorańców
czy Bośniaków, podkreślając tym samym wieloetniczność regionu. Bohaterami pojawiającymi
się we wszystkich utworach Filipovicia są dwaj policjanci z Kosowa, Lendo Jasmin i Ćefo
Muharem, opisywani jako „više nego drugovi“, którzy reprezentują dwa odmienne punkty
widzenia, łączy ich jednak fakt posiadanej władzy (jako policjanci często jej nadużywają). Nie
tylko Jasmin i Muharem, ale także inni prezentowani w prozie Filipovicia bohaterowie
nierzadko diametralnie odmiennie odczytują te same wydarzenia.
Położenie przez autora utworów nacisku na prezentację Kosowa z różnych perspektyw
można zinterpretować w kontekście polifonii pamięci Roberta Traby, kategorii często używanej
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w badaniach spod znaku nowego regionalizmu648. Jednocześnie pisarz zdaje się także
opowiadać po stronie proponowanego przez Trabę świadomego balansu między pamięcią a
zapomnieniem – ars memoriae i ars oblivionis stanowią tu nierozłączną parę649. Nadmiar
przesyconych znaczeniem lieux de memoire prowadzi w tym świecie zwykle do tragedii. Autor
zdaje się być jednak świadomy, że projekt otwierania pamięci na inne perspektywy i postulat
pokojowej koegzystencji różnych narodów na jednej przestrzeni zazwyczaj skazany jest na
porażkę – mury zburzone w opowiadaniu Biciklist już w kolejnej części cyklu wyrastają w
Kosowie ponownie.
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Zakończenie

Analiza i interpretacja zaprezentowanego w pracy materiału literackiego prowadzi do
konkluzji, że w chorwackiej i serbskiej fantastyce gatunkowej lat dziewięćdziesiątych XX
wieku przestrzeń staje się kluczową kategorią dla konstruowania świata przedstawionego
utworów literackich i generowania znaczeń istotnych dla procesu interpretacyjnego. W okresie
poprzedzającym wybuch ostatniej wojny w Jugosławii przestrzeń jako element znaczący nie
odgrywała tak dużej roli, przede wszystkim zaś sporadyczne były w dziełach odwołania do
rzeczywistych, rodzimych miejsc. W ostatniej dekadzie XX wieku w serbskiej i chorwackiej
fantastyce dochodzi do emancypacji lokalności, ale także dezintegracji tradycyjnych matryc
gatunkowych.
Twórcy z obu krajów w sposób odmienny wykorzystują potencjał kreowania
przestrzeni i nadawania jej określonych znaczeń. Pisarze chorwaccy koncentrują się na
odtworzeniu w utworach miejsc znanych z rodzimej empirii. W opowiadaniu Noć kad je završio
rat Aleksandra Žiljaka przywołanych zostało kilka charakterystycznych punktów Zagrzebia
(ulica Ilica, okolice nasypu przy rzece Sawie, cmentarz Mirogoj); w stolicy Chorwacji, w
niedalekiej przyszłości toczy się także część akcji opowiadań Nevena Jovanovicia oraz Gorana
Konvični. Z kolei Dalibor Perković w utworze Banjska praskozorja odtworzył obszar tzw.
Krajiny: okolic rzeki Kupy i miasta Petrinja – przywołanie w powieści tego konkretnego
miejsca niesie ze sobą przede wszystkim odniesienia do ówczesnej sytuacji politycznej.
Jak wskazywałam, realnie istniejące przestrzenie i miejsca otrzymują w chorwackich
utworach rozmaite znaczenia symboliczne, co jednak nie skutkuje podważeniem ich
referencjalności. Opisywane przestrzenie posiadają w nich podwójny status – są zarazem
„konkretnym miejscem na Ziemi, doświadczonym i zinterpretowanym, jak i Miejscem o
znaczeniu symbolicznym”650. Związek z empiryczną przestrzenią jest dla fabuły utworów
kluczowy, co można uznać za potwierdzenie potrzeby reinterpretacji imaginarium spacjalnego.
Inaczej jest w utworach serbskich – choć pojawiają się w nich miejsca, które posiadają
odpowiedniki w świecie empirycznym, przestrzenie te są konsekwentnie defamiliaryzowane.
Belgrad z opowiadania Iliji Bakicia Begunci, krv w niewielkim stopniu przypomina dzisiejszą
serbską stolicę. Vučitrn w utworze Zorana Jakšića Jeka oraz obszar Kosowa czy miasto Užice
w twórczości Dragana Filipovicia stają się przede wszystkim przestrzeniami symbolicznymi –
650
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autorzy dokonują zabiegu odrealnienia znanych z empirii miejsc: dekonstruują oni utrwalony
kulturowo system znaczeń wpisanych w toponimy, następnie zaś nadają tym miejscom nowe
sensy. Kosowo w cyklu Filipovicia przestaje być, posługując się terminem Barthesa651, mitem
automatycznie konotującym obraz „świętej serbskiej ziemi”, lecz staje się obszarem
wieloetnicznym, „skażonym” przez nadmiar pamięci, który cechuje jego mieszkańców.
Również Vučitrn w utworze Jakšicia nie jest toponimem wykorzystanym przez pisarza w celu
uwiarygodnienia zdarzeń, osadzenia ich w autentycznej przestrzeni, ale staje się symbolem
niekończących się zmagań Serbów z Osmanami. Serbscy pisarze fantastyki gatunkowej
konstruują obraz przestrzeni głównie poprzez odniesienia wewnątrztekstowe, ewentualnie
intertekstualne (do mitów, tekstów historycznych, w kontekście innych gatunków).
Prowadzi to do kolejnego wniosku – problematyka, do której na różne sposoby
ustosunkowują się chorwaccy pisarze fantastyki gatunkowej dotyczy przede wszystkim
aktualnej sytuacji ich kraju, podczas gdy serbscy twórcy kierują swa refleksję ku narracjom o
przeszłości. Twórcy z Chorwacji koncentrują się na własnej pozycji we współczesnym świecie
– rozważają różnorodne scenariusze losów ich nowo odzyskanego państwa: konieczność
asymilacji kulturowej, podporządkowania silniejszym centrom politycznym, ewentualnie
możliwość wybicia się na ekonomiczną, społeczną czy kulturową niezależność. Tendencję tą,
za Magdaleną Dyras można opisać jako potrzebę określenia się wobec „znaczących innych” –
wspólnot etnicznych i narodowych, ale także grup, środowisk, ideologii i wartości652. Pisarze
fantastyki gatunkowej dostrzegają zagrożenia, jakie niosą poszczególne fenomeny dzisiejszego
zglobalizowanego świata, ale ich stosunek do usytuowanej poza granicami kraju inności nie
jest jednoznacznie negatywny.
W serbskich utworach natomiast dominują wizje wyraźnie antagonizujące Serbię i
pozostałe części świata – w opowiadaniu Gorana Skrobonji Sveti rat Serbia toczy wojnę ze
Stanami Zjednoczonymi, a Zachód przedstawiony jest negatywnie. Również Bakić w swoim
opowiadaniu wyklucza Serbię z dominującej na kontynencie Zajednicy, co skazuje jej
obywateli na wyzysk i ubóstwo. Jeka Zorana Jakšicia i Zlatna knjiga Bobana Kneževicia, choć
subwersywne w swojej wymowie, także tematyzują problem wzajemnej wrogości prowadzącej
zazwyczaj do otwartego konfliktu: Serbów walczących w postapokaliptycznym świecie z
Turkami czy też prześladującego naród serbski przeklętego wojownika, stanowiącego
emanację dawnych win tego narodu. Twórcy, tacy jak Zoran Jakšić, Boban Knežević czy
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Vladimir Lazović odnoszą się aprobująco lub polemicznie wobec obecnych w ówczesnym
dyskursie publicznym wyobrażeń o serbskiej historii oraz wizji historiozofii. Sięgając do
czasów wojen z Turkami czy powstań serbskich, ożywiają oni takie postacie historyczne, jak
Karađorđe czy Vuk Karadžić.
„Nadmiar historii” i pamięci bywa przez serbskich pisarzy ukazywany w sposób
subwersywny – Dragan Filipović wskrzesza królewicza Marka, aby prześmiewczo pokazać
skutki budzenia demonów przeszłości. Podobnie, Zoran Jakšić doprowadza do absurdu ideę
wiecznego powrotu (apokatastasis lub palingenezy światów) i wizję niemożliwego do
uniknięcia przeznaczenia narodu. Boban Knežević w powieści Zlatna Knjiga skupia się z kolei
na podważeniu roli przekazów historycznych i legend jako źródeł wiedzy o historii danego
narodu, przy okazji dekonstruując mit narodu serbskiego jako niewinnej ofiary dziejów.
Pomimo tego subwersywnego stosunku wobec zaangażowanych narodowo narracji
tożsamościowych, historia i historiozofia pozostają kluczowym punktem odniesienia dla
serbskich twórców fantastyki gatunkowej.
W chorwackiej fantastyce gatunkowej historia jest mało istotnym rezerwuarem
motywów i odniesień. Żadnych faktów z dziejów Istrii czy historii Chorwacji nie przywołuje
w swojej twórczości nawet Marina Jadrejčić, której zawarta w „cyklu istryjskim” wizja
wspólnoty regionalnej i tożsamości narodowej, oparta na postulacie pielęgnowania rodzimych
tradycji, jawi się na tle zaprezentowanych tu utworów jako najbardziej konserwatywna.
Uzasadnienia tego zjawiska z całą pewnością nie można upatrywać w nieistnieniu dyskusji i
polemik na temat historii Chorwacji653. Jego przyczyn doszukiwać się należy w zjawisku
niepodejmowania przez twórców chorwackiej fantastyki gatunkowej problemu reinterpretacji
chorwackiej przeszłości oraz w niechęci do podważenia obecnych w tym kraju wizji
historiozoficznych. W utworach często tematyzowana jest jednak niedawna wojna w
Jugosławii, być może więc groza chorwackiej rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych była
wówczas dla autorów tematem najważniejszym.
Zauważmy także, że w serbskich utworach fantastyki gatunkowej kwestia władzy
rozważana jest nie tylko w kontekście zewnętrznym (w odniesieniu do ulokowanych poza
Od połowy lat dziewięćdziesiątych z rozmaitymi mitami narosłymi wokół chorwackiej historii polemizuje na
przykład historyk Ivo Goldstein. Jego liczne wnioski na ten temat zawarte zostały w wydanej niedawno książce
Kontroverze hrvatske povijesti 20. stoljeća. Spory te, jak podkreśla badacz, miały miejsce także w Chorwacji w
latach dziewięćdziesiątych: „Od kada se Hrvatska osamostalila u javnosti vode se žučne rasprave o nekim od
najvažnijih događaja njene recentne povijesti i o ličnostima koje su tu povijest stvarale”. Cytat za: opis książki
przygotowany przez wydawcę, online: https://mvinfo.hr/knjiga/13109/kontroverze-hrvatske-povijesti-20-stoljeca
[1.06.2020]. Zob. także: I. Goldstein, Kontroverze hrvatske povijesti 20. stoljeća, Profil, Zagreb 2019.
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krajem centrów politycznych i kulturowych) – instytucje mocy sytuowane są także wewnątrz
własnej wspólnoty. Autorzy większości serbskich utworów dezawuują osoby rządzące krajem
bądź system władzy (prezydent w opowiadaniu Sveti rat Gorana Skrobonji, królewicz Marko
w powieści Bobana Kneževicia, struktury administracyjne w Begunci, krv Iliji Bakicia), albo
przynajmniej problematyzują rolę władcy (Karađorđe w utworze Veliko vreme Vladimira
Lazovicia i knez Velimir z Jeki Zorana Jakšicia). W chorwackich utworach z kolei ośrodek
dominacji politycznej czy kulturowej wydaje się być ulokowany na zewnątrz – co więcej,
władza pozostaje nieskonkretyzowana, choć wydaje się oczywiste, że ktoś musiał wydać rozkaz
uczestniczenia w wojnie albo wyprowadzki na inną planetę.
Pozwoliłabym sobie zatem na końcową tezę, że autorzy analizowanych utworów
reprezentujących serbską fantastykę gatunkową są w większym stopniu krytyczni wobec
różnorodnych aspektów własnej tożsamości i rzeczywistości – historii, konstruującej
wyobrażenia o narodzie mitologii czy struktur władzy swojego państwa. Twórcy chorwaccy w
swoich dziełach, choć nierzadko wyrażają subwersywny stosunek wobec ideologii, szczególnie
nacjonalistycznej, zdają się raczej koncentrować na budowaniu, a nie dekonstrukcji własnej
tożsamości, obrazu przestrzeni narodowej oraz pozycji w świecie.
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Summary
Imagined Geographies. 1990s Croatian and Serbian Fantasy Fiction vs. Reality

In the following PhD thesis I analyse and interpret Serbian and Croatian fantasy
literature from the 1990s from the perspective of geopoetics. I examine the links between these
works and space and, in consequence, the non-literary reality. I am interested in a particular
kind of writing situated outside of mainstream literature and includes genres such as science
fiction, fantasy fiction and horror, sometimes referred to as “genre fantasy” [fantastyka
gatunkowa]. In the 1990s, there were significant modifications of Serbian and Croatian fantasy
paradigm, manifested primarily in the emergence of previously absent themes related to locality
and space. An important modification of this trend in the indicated period is also genre
hybridization of literary works, which implies the need to analyse them from the perspective of
genology. The contemplation of imagined literary geographies and transformations of
genological templates in selected works invite questions regarding this writings’ relationship
with the key issues of modernity and defining its subversive or conciliatory character in relation
to the then dominant ideologies, and therefore a reflection on the meanings of this genres of
fantasy.
The first chapter of the work is devoted to theoretical and genological issues. A
discussion of the most important 20th century theories concerning fantasy writing allowed me
to define the scope of my research and to distinguish between mainstream fantasy and genre
fantasy, based on the distinctions proposed by Anglo-Saxon researchers and Serbian and
Croatian literary scholars. I also discuss the most important findings regarding the highly
conventionalized genres of fantasy. The theory chapter is also devoted to the issue of space –
both as a methodology used in the humanities to describe the phenomena of modernity and as
an important category in the study of distinct genres of fantasy.
The following chapter is devoted to the history of fantasy in Serbia and Croatia. I discuss
in detail the existing Croatian and Serbian research on fantasy in these two countries, as well
as in Poland. I also reconstruct the history of genre fantasy in Serbia and Croatia – from the
emergence of this kind of writing at the turn of 20th century up until 1989. The next two
historical and literary chapters are devoted to the most interesting – in my view – period, the
1990s, and the thematic and genological modifications that occurred at that time within these
literary genres.
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The following analytical and interpretative part is divided into an introduction and three
subsections organized around the themes of globalism, national identity, and locality. The
presentation of ways in which space is conceptualized and a description of spatial imagery
found in the works of Serbian and Croatian writers are combined with a reflection on questions
regarding genology. I interpret the presentation of space in the context of research perspectives
such as imagology, postcolonialism, decentralization, connections between memory and place,
new regionalisms, reinterpretation of the spatial imaginary or constructing national identity in
the works of Goran Konvični, Neven Jovanović, Milena Benini, Aleksander Žiljak, Dalibor
Perkovic, Marina Jadrejčić, Goran Skrobonja, Ilija Bakić, Vladimir Lazovic, Zoran Jakšic,
Boban Kneževic, and Dragan Filipovic. In the final chapter, I compare the selected texts based
on the ideas, beliefs, or stereotypes revealed in them, which are often an expression of their
authors’ worldviews or ideology. Thus, I examine the attitude of the 1990s Serbian and Croatian
genre fantasy to non-literary reality.
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