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DRzewo genologiczne FANTASy

(tomasz z. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść „fantasy” w XX wieku, 
wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, kraków 2013)

stanisŁaw BalBUs*

najogólniej – na wstępie – rzecz ujmując, jest to ambitna – i nadzwyczaj udana – próba mo-
nograficznego ujęcia dziejów całościowo widzianego gatunku literackiego fantasy, w jego obszer-
nych uwikłaniach kontekstowych, na przecięciu się wielu gatunkowych tradycji. Ujęcia właściwie 
kompletnego gdy chodzi o opis wewnętrznych semiotycznych mechanizmów i zasad gatunkowych, 
a także o rozpoznanie jego znaczących odmian oraz tendencji ewolucyjnych, a zadowalająco wy-
czerpującego, gdy chodzi o uwzględnienie faktycznego materiału literackiego, stanowiącego jego 
artystyczne przejawy. co prawda, zasadniczo tylko w obrębie twórczości anglojęzycznej, ale to 
przecież rdzenny teren powstania i najbardziej twórczego rozkwitu fantasy. nieepigońskie wa-
rianty polskie, zaprezentowane głównie jako „dygresje” dociekań nad twórczością sapkowskiego, 
zostały – z przyczyn kompozycyjnych – omówione w poświęconym sapkowskiemu obszernym 
rozdziale końcowym, dostawionym jako „aneks”.

niewiele znajdziemy w literaturoznawstwie ostatniego półwiecza pozycji, które z podobną 
materiałowo-interpretacyjną skrzętnością i zarazem teoretyczną konsekwencją, niemal mono-
graficznie ujmowałyby jakikolwiek gatunek literacki, łącznie z jego głęboką genezą historyczną, 
chwilami tu zresztą wydobywaną wręcz na plan pierwszy. co prawda, fantasy to nie powieść rea-
listyczna i jej obszar nawet „długiego trwania” jest skromny. ale korzenie – przynajmniej w ujęciu 
Majkowskiego – jednak bardzo głębokie. tak więc sama natura fantasy, jako formy rozwijającej 
się na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat (autor jako początek dojrzewania ustala rok 1925, 
debiut Howarda, późniejszego autora Conana Barbarzyńcy), owo zadanie względnej kompletności 
opisu bardzo, co oczywiste, ułatwiała. ale i z drugiej strony znacznie też utrudniała, nie wiadomo 
wszak bowiem z góry, o ile fantasy należałoby uznać za integralny g a t u n e k, o ile zaś za zróż-
nicowany gatunkowo n u r t literatury popularnej (i zresztą trudno też od razu rozstrzygnąć, czy 
rzeczywiście tylko popularnej, wszak sam tolkien to niewątpliwie klasyk „literatury wysokiej”). 

* stanisław Balbus – prof. dr hab., wydział Polonistyki Uj.
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Majkowski więc musiał na wstępie uporać się i z tą wątpliwością. Rozstrzygnął ją równie sprawnie 
i przekonywająco, jak drugi wstępny problem – ustalenie zasięgu gatunku i tym samym kryteriów 
przynależności do fantasy określonych utworów fantastyki literackiej, a w dalszej konsekwencji 
ustosunkowanie tego gatunku do takich pokrewnych zjawisk, jak np. powieści „realizmu magicz-
nego”, „horroru metafizycznego” i „parapsychologicznej grozy”, czy różne baśniowe cudowności 
literackie związane z nurtami New Age.

książka posiada więc zarówno wybitną wartość teoretyczną w dziedzinie genologii literackiej 
i poetyki historycznej gatunku, jak i materiałową, tj. historycznoliteracką, stanowiąc gruntowny 
i wiarygodny opis obszernego i bardzo w drugiej połowie ubiegłego wieku ekspansywnego ob-
szaru literatury współczesnej (nie tylko zresztą literatury); obszaru nie dość, że słabo dotąd nauko-
wo rozpoznanego, to jeszcze nazbyt często przez akademicką historiografię bagatelizowanego lub 
marginalizowanego jako domena „niższej” kultury masowej, choć przecież na rynkach – a więc 
i w czytelnictwie – góruje on bodaj nad aktualną „literaturą wysokiej rangi”.

gatunek fantasy – nikt już dziś nie może tego ignorować – nie tylko zajmuje od dziesięcioleci 
znaczne połacie światowych rynków księgarskich, ale wywiera także ogromny wpływ na światową 
produkcję kinematograficzną i trudne do objęcia dziedziny komunikacji cyfrowej, takie choćby 
jak internetowe hiperteksty epickie, czy gry komputerowe. tomasz Majkowski zatem kompeten-
tnie i wielostronnie, z naukową dociekliwością i elegancją, a przy tym przejrzyście i z literackim 
wdziękiem (i narracyjnym talentem) opisuje i interpretuje te aktualne obszary literackie, które bez-
pośrednio lub pośrednio wywierają przemożny wpływ na kształtowanie powszechnej – masowej 
– wyobraźni i wrażliwości estetycznej, a jednak na wyżynach humanistyki dotąd uchodzą przeważ-
nie za zjawiska artystyczne minorum gentium. a jeśli są – bo są, i to również masowo – analitycznie 
opisywane, to na ogół dość amatorsko (w sensie dosłownym, bo przeważnie przez „fanów”, połą-
czonych więzią niemal klanową), a co najważniejsze bez ogólnoliterackiej perspektywy, zwłaszcza 
historycznoliterackiej, często wręcz w „niszowej” izolacji.

tomasz Majkowski, którego dogłębna znajomość nadzwyczaj obfitych produktów tak świato-
wej, jak i polskiej fantasy (a także tego wszystkiego, co na jej temat napisano) co krok budzi podziw 
– nie przyjmuje oczywiście w swej książce pozycji „fana”, choć zapewne w jakiejś mierze nim tak-
że jest; przede wszystkim jest jednak koneserem (tak jak jest koneserem literatury pięknej w ogóle). 
a będąc koneserem wytrawnym, przeto krytycznym (nierzadko nawet w toku swej badawczej nar-
racji subtelnie ironicznym) nie próbuje bynajmniej „wywalczać” dla fantasy, mającej już określoną 
pozycję w popularnej literaturze masowej, jakiegoś „należnego jej miejsca” w estetycznych pan- 
teonach. on owo jej „miejsce właściwe”, i związane z nim faktyczne możliwości i faktyczne funk-
cje kulturotwórcze, próbuje właśnie obiektywnie r o z p o z n a ć, biorąc potencjalnie pod uwagę kon-
teksty całej literatury światowej, tj. całej historycznoliterackiej wielowątkowej i wielogatunkowej 
tradycji. traktuje owo młode, a nadspodziewanie produktywne i ekspansywne zjawisko artystycz-
ne jako realny dynamiczny f a k t  s e m i o t y c z n y, pełnowartościowy f a k t  k u l t u r o w y, którego 
kulturowe sensy, zasady funkcjonowania, zasady dynamiki rozwojowej oraz powody wzmożonej 
społecznej atrakcyjności należy roztropnie wytłumaczyć, nie przesądzając z góry o jego artystycz-
nej randze, choć oczywiście w ramach takiej swej generalnej postawy metodologicznej potrafi au-
tor taktownie wrazić również stanowisko wartościujące, dyskretnie lecz zdecydowanie odsiewając 
w powodzi tworów fantasy twórczość od wytwórczości, czyli ziarno od plewy. z powodzeniem 
łączy więc kompetencje obiektywnego badacza kultury i krytyka literackiego.

Doskonale wyposażony w naukowe narzędzia analityczno-interpretacyjne i wyrafinowany 
osobisty gust literacki, ze swobodą i znawstwem porusza się po całej „wysokiej” literaturze i kul-
turze śródziemnomorskiej, gdzie – jak jego badania właśnie wykazują – organicznie zakorzeniana 
pozostaje fantasy, i to zakorzeniona gruntowniej nawet, niż mogliby przypuszczać jej twórcy i śle-
dzący baśniowy wystrój fabularny czytelnicy. Ów historycznoliteracki teren zakorzenienia, histo-
ryczny fundament gatunkowy fantasy stwarza zarazem dla Majkowskiego fundament badawczy, 
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mocne i pewne przedmiotowe oparcie przy konstruowaniu metodologii opisu i interpretacji no-
wego gatunku. Postępowanie badawcze polega tu w głównym swoim nurcie na konsekwentnych 
konfrontacjach najbardziej reprezentacyjnych dzieł fantasy z wyłanianymi stopniowo w toku ba-
dań obszarami wielkiej tradycji literackiej, zróżnicowanymi wewnętrznie w sposób odpowiadający 
zróżnicowaniom typologicznym samej fantasy.

Ponieważ jednak zakres gatunkowy „samej fantasy” nie jest tu z góry dany, lecz dopiero ba-
dawczo ustalany, a obszary aktualizowanej wielkiej tradycji literackiej, w której badacz ją zako-
rzenia i które determinują głębokie kulturowe sensy gatunku, muszą być przecież „wskazywane” 
przez same dzieła literackie, przeto dialektyka hermeneutyczna, określająca metodologię Majkow-
skiego narażona jest co krok na niebezpieczeństwo błędnego koła, z którym poradzić sobie może 
tylko naprawdę wytrawny i gruntownie literacko wykształcony hermeneuta. i trzeba powiedzieć, 
że z tego rodzaju zagrożeniami Majkowski radzi sobie świetnie, ma bowiem od początku pełną ich 
świadomość i doskonale wie, z jakich metodologicznych wzorów i do jakiego stopnia wolno mu 
korzystać. omawiał tych jego przygód metodologicznych nie będę. Powiem tylko, że w efekcie 
książka jego stanowi tyleż głębokie i atrakcyjne studium z poetyki historycznej gatunku fantasy, 
ile równoległy, wtopiony w tok dociekań, opis rekonstruowanych tradycji tego gatunku, która to 
rekonstrukcja okazuje się z kolei podstawą do wyprowadzenia kulturowych znaczeń gatunkowych, 
czyli jego semiotyki.

tak doniosła w dociekaniach badawczych Majkowskiego aktualizacja znacznych obszarów 
wielkiej tradycji literackiej i przeszłości kulturowej oraz dążenie do zakorzenienia na tych tery-
toriach aktualnej „produkcji literackiej” fantasy – nie mają bynajmniej same przez się na celu no-
bilitacji rozrywkowego, jak się często sądzi, gatunku literatury popularnej, choć przy okazji i ten 
cel osiągają, włączając go prawomocnie w ogólny proces historycznoliteracki. w pierwszym rzę-
dzie jednak dociekania te ujawniają, że istota gatunkowa (i artystyczna, i semiotyczna) fantasy nie 
spoczywa ani w fabularnej „cudowności”, ani nawet w bezpośrednich obrazowo-zdarzeniowych 
nawiązaniach epicko-mitologicznych, lecz kryje się w głębi gatunkowej genetyki, w znaczeniach 
utajonych pod fabularną powierzchnią fantastyki, wzbudzanych dzięki kulturowym zakorzenie-
niom i filiacjom, które niekoniecznie wypływają z jawnych zamierzeń – i jawnych nawiązań – au-
torskich, a w procesach komunikacji literackiej mogą pozostawać nieeksplicytne, na wpół tylko 
uświadamiane, a które na światło wydobywa tutaj dopiero „mędrca szkiełko i oko”.

to w tej głębokiej warstwie genetyki gatunkowej, niejako w semiotycznych podziemiach ga-
tunku, a wcale niekoniecznie w atrakcyjności fantastyczno-przygodowej, tkwią, zdaniem Majkow-
skiego, rzeczywiste powody niezwykłej ekspansji fantasy i rzeczywiste źródła jej aktualnych kultu-
rowych wartości, choć to ornament baśniowości stanowi niejako zewnętrzny magnes przykuwający 
uwagę odbiorców do zespołów tych wartości, równocześnie zaś ostentacyjna „fantastyczność”, 
czyli „nierealność” ontologiczna światów przedstawionych stwarza c u d z y s ł o w o w y  n a w i a s, 
dzięki któremu jawna baśniowość odbierana jest w ramach kulturowego dystansu, przenoszącego 
fantastyczne znaczenia fabularne w wymiar intelektualnej refleksji i symbolicznego uogólnienia, 
czasami dopiero za pośrednictwem ukrytej ironii.

tak oto realizuje się jedno z głównych zadań tej znakomitej rozprawy: odpowiedź na pytanie, 
dlaczego to archaiczne „baśnie dla dorosłych”, literackie fantazje i fantasmagorie poczęły w drugiej 
połowie XX wieku skutecznie konkurować z wysokimi ambicjami modernistycznego nowatorstwa 
i – przynajmniej w najlepszych swoich przejawach – zdecydowanie przekroczyły ramy „taniej” 
literatury rozrywkowej, stając się niekiedy wręcz artystycznym sposobem filozofowania i stawiając 
skrycie doniosłe pytania aksjologiczne, etyczne i epistemologiczne, a w każdym razie wymuszając 
takie pytania na czytelnikach, trafiając w egzystencjalne czy nawet metafizyczne niepokoje no-
woczesności. Bo wielce zastanawiające, że niemal w żadnej mierze nie dotknęła ta „nobilitacja” 
sąsiedniego (i nieco pokrewnego fantasy), równie popularnego gatunku, „horroru metafizycznego” 
w rodzaju powieści stephena kinga, czy Deana koontza.
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odpowiedź na tego rodzaju pytanie, pytanie o ekspansywność fantasy, wymaga nie tylko do-
głębnej znajomości bardzo różnorodnych i obfitych jej przejawów, lecz może przede wszystkim 
szerokich horyzontów i gruntowności wiedzy humanistycznej – w wielu dziedzinach, z historią, 
etnologią i filozofią włącznie, do których literaturoznawstwo samo, w różnych swych domenach 
stanowi tylko furtkę; wymaga też precyzji i jasności porządkującego umysłu, talentu i umiejętności 
oddzielania tego, co istotne i głębokie, od tego, co przygodne i powierzchniowe.

te ostatnie zdania traktuję tutaj jako oczywistą charakterystykę i samego autora książki, i jej 
metodologicznego ukierunkowania.

teoretycznoliterackich aspektów (i walorów) swej książki, i swej wiedzy w tym zakresie, Maj-
kowski nie eksponuje jakoś szczególnie mocno, jak to się na ogól w najnowszych pracach litera-
turoznawczych dzieje; chwilami nawet wydaje się, że je świadomie ukrywa. jednakże autentyczna 
świadomość teoretyczno-metodologiczna ukryć się nie daje. U podstaw metodologii autora leży 
przede wszystkim gruntownie przemyślana nowoczesna hermeneutyka, jako filozofia i strategia 
rozumienia (więc też interpretacji) zjawisk kultury w ich organicznie historycznym bytowaniu. 
wspomaga ją przy tym (acz ciągle dyskretnie) i nowoczesny kognitywizm, i teorie narratywizmu 
historycznego. niewątpliwie szczególnym teoretycznoliterackim patronem, choć bynajmniej nie 
bohaterem książki, jest Michaił Bachtin. wszystkie wszakże stosunkowo skąpo eksponowane, 
teoretycznoliterackie odniesienia zostały przemyślane, przetrawione i przyswojone przez autora 
tak głęboko, że nie ma on potrzeby powoływania się co krok na dzieła koryfeuszy tych dziedzin, 
choć ich dyskretna obecność jest doskonale wyczuwalna, a dług u nich zaciągnięty bynajmniej  
nietajony.

toteż podjęty w tej książce cel zasadniczy, a mianowicie skonstruowanie podstawowego, 
„prototypowego” m o d e l u  g a t u n k o w e g o  f a n t a s y oraz jego ewolucyjnych i typologicznych 
wariantów, odmian gatunkowych – nie sprowadza się do prostych badań na płaszczyźnie p o e t y k i 
gatunku, tj. funkcjonalnej morfologii i typologii utworów literackich, rozpoznawanych formalnie 
jako egzemplarze fantasy, oraz do ustalenia kryteriów takiej przynależności. to tylko fundament 
badawczy, ważny i rzetelnie potraktowany. jednakże celem dalekosiężnym jest dla Majkowskiego 
ustalenie k u l t u r o w y c h  z n a c z e ń elementów i układów konstrukcyjnych stanowiących wyrazi-
ste sygnały przynależności gatunkowej, rozpoznawalne sygnały przynależności do „języka gatun-
kowego” fantasy, traktowanych, by tak powiedzieć, e t y m o l o g i c z n i e; co oznacza, że zabiegi 
badawcze zmierzają do wydobycia na jaw możliwie głębokich, „genetycznych” warstw znaczenio-
wych, o ile te mogą okazać się funkcjonalne dla aktualnego rozumienia.

z tego wynika, że umiejąc uniknąć natrętnego teoretyzowania, gatunek literacki (a fantasy 
nie zajmuje tu przecież pozycji wyjątkowej) traktuje Majkowski jako swoisty system semiotyczny, 
czyli „język”, zawsze zatem wyposażony znaczeniowo, zawsze dysponujący określoną potencją 
semantyczną, zawsze też w historycznym uwikłaniu i w ewolucyjnej perspektywie. i co więcej 
– zawsze kontekstualnie otwarty. nigdy nieizolowany. Poetyka natomiast jest dlań tylko „grama-
tyką” tego „języka”. w istocie więc – o czym wspomniałem wcześniej tylko mimochodem, a co 
jednak chciałbym szczególnie podkreślić – jest to praca z dziedziny k u l t u r o w e j  s e m i o t y k i 
h i s t o r y c z n e j  g a t u n k u. i jako taka winna znaleźć przynależne jej miejsce wśród współczes-
nych osiągnięć teoretycznych w tej dziedzinie. Miejsce, jak sądzę, poczesne. Podeprę się w tym 
miejscu opinią wybitnej mojej koleżanki, prof. Danuty Ulickiej, która recenzując przed paroma laty 
pierwszą wersję tej książki (stanowiącą podstawę doktoratu), z naciskiem (i aplauzem) wskazała 
na jej głębokie analogie do koncepcji historycznej semantyki gatunku rówieśniczki Bachtina, olgi 
freudenberg (vel frejdenberg), odkrywanej dopiero od niedawna przez naukę światową. książka 
Majkowskiego nie zawiera odsyłaczy do dzieł tej uczonej, o ile mi wiadomo, autor zetknął się 
z nią, gdy książka była w swym głównym zrębie już gotowa (w bibliografii końcowej mamy tylko, 
bodaj później już wprowadzony, ślad). styczność tę osiągnął on niejako mimochodem, rozwijając 
twórczo trop Bachtinowski w kontekście hermeneutyki historycznej.
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konstrukcja (czy słuszniej: rekonstrukcja) modelu gatunkowego oznacza tu zatem wykrycie 
i opisanie tego rodzaju e n e r g i i  s e m a n t y c z n e j, jest w zasadzie równoznaczna z wykryciem 
„semantyki gatunku”, czyli jego podstawowych ukierunkowań i możliwości znaczeniowych, a więc 
w konsekwencji epistemologii i aksjologii gatunkowej; wektorów poznawczych i wartościujących, 
skierowanych zawsze ku realnej rzeczywistości czytelnika, bez względu na to, jak dalece fanta-
styczny wygląd przybierają przedstawione światy literackie. owa semantyczna energia nosi w wy-
wodach Majkowskiego (wzorem przede wszystkim Bachtina) miano „światopoglądu” względnie 
„ideologii” gatunku. i to jest teoretyczne centrum jego dociekań.

zewnętrznie rzecz biorąc, książka jest pracą nie teoretyczno-, lecz historyczno-literacką. za-
sadniczą jej objętość zajmują konkretne analityczno-interpretacyjne prezentacje wybranych dla 
bezpośrednich badań kilkudziesięciu (spośród kilkuset branych materiałowo pod uwagę) utworów 
fantasy, reprezentujących główne jej odmiany i tendencje, w porządku, jaki wynika z przyjętych 
(ale na ogół implicytnych, tj. nierozwijanych narracyjnie) założeń teoretycznych. teoria bowiem, 
raz jeszcze podkreślam, wyrasta tu jakby mimochodem z wnikliwych obserwacji materiału lite-
rackiego, przy czym tok tej opowieści naukowej uwzględnia – i uwypukla – oczywiście aspekt 
chronologiczny, a więc ewolucyjny.

Rzetelne „materiałowe” – morfologiczne i typologiczne, kontekstowe i historyczne – docie-
kania interpretacyjne Majkowskiego wiodą w ten sposób – podsumujmy – do wykrycia „światopo-
glądu gatunku” w jego perspektywie ewolucyjnej. Historia gatunku fantasy okazuje się więc w naj-
głębszej warstwie znaczeniowej nie tylko historią jego form (zwłaszcza form fabularnych i form 
czasoprzestrzeni artystycznej), lecz – przede wszystkim – historią jego wewnętrznego światopoglą-
du. zatem skuteczność (także artystyczna) form fantasy trwa tak długo, jak skuteczny „ideologicz-
nie” (epistemologicznie, aksjologicznie i etycznie) okazuje się jej światopogląd (u Majkowskie-
go jest to nb. synonim „ideologii”). Światopogląd gatunku fantasy w niniejszym ujęciu zupełnie 
prawomocnie wpisuje się w mapę światopoglądów literackiego modernizmu. i wraz z kryzysem 
modernizmu i jego wyrodzeniem się w postmodernizm, następuje i kryzys fantasy.

Dociekania zawarte w książce ukazują na kilku płaszczyznach – poetyki, semantyki i idei 
– wielowątkowy proces wyłaniania się zalążków tego gatunku ze zjawisk innogatunkowych, pro-
ces jego krystalizowania się, ewolucji i – w jej trakcie – różnicowania aż do granic wspomnianego
właśnie kryzysu artystyczno-semiotycznej produktywności, czyli r o z p a d u  f o r m y  g a t u n k o -
w e j lub j e j  e p i g o ń s k i e j  w e g e t a c j i. według Majkowskiego cały ten proces obejmuje jakieś
80 lat. teza (może jednak tylko hipoteza) o wyczerpaniu się gatunku fantasy stanowi konkluzję
książki.

nie sądzę jednakże, aby jej autor chciał wyciągnąć stąd wniosek o efemeryczności, zatem 
przygodności i nieistotności tego gatunku w procesie historycznoliterackim. Fantasy na przestrzeni 
okresu modernizmu – znacznie wydłużonego w nowszych ujęciach naukowych – miała do odegra-
nia ważną w jego duchowości (estetyce i światopoglądzie) rolę, i tylko ona mogła ją odegrać. nie 
powtarzając wywodów autora, poprzestanę na tym, że chodzi mu o swego rodzaju funkcje kon-
solacyjną (i protetyczno-komplementarną) na obszarach kultury, która po pierwsze „postawiła na 
awangardę”, a po drugie straciła równocześnie poczucie trwałości własnych duchowych podstaw 
i, zwłaszcza, celowości dziejów, czyli historiozoficzne oparcie, na którym została ufundowana, 
a które awangardowa „kultura wysoka” – przeciwnie – konsekwentnie podważa i dekonstruuje 
(a właściwie destruuje). tak więc gatunek fantasy spotyka los, by tak rzec, „normalny”. nie inny 
w zasadzie niż ten, który spotkał gatunek eposu, gdy przerodził się on w powieść, czy spotkał 
z kolei powieść, kiedy przerodziła się w ona w połowie XX wieku w „anty-powieść”. tyle że teraz 
nastąpiło to wielokrotnie szybciej.

na tym wszakże wartość (i zawartość) książki Majkowskiego bynajmniej się nie wyczerpuje. 
Pominąłem dotąd niezmiernie doniosły kompleks problemów, które organicznie wiążą się zarów-
no z teoretyczno-metodologicznymi, jak i historycznoliterackimi aspektami dociekań. o nim więc 
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jeszcze na koniec, choćby jak najkrócej. Dla rzetelnego zobrazowania – i zwaloryzowania – zawar-
tości W cieniu Białego Drzewa wydaje mi się to niezbędne.

sam wspomniany właśnie główny tytuł zapowiada – i od razu wprowadza – jedną z najważ-
niejszych właściwości rozprawy: energię intertekstualną, która przenika zarówno zaprezentowane 
– wprost i nie wprost – ogromne obszary wiedzy historycznoliterackiej autora, jak i sam sposób
jego badawczego postępowania. znaczy to, że przedmiotem rzeczywistej uwagi badawczej są nie
tylko same teksty literackie wyodrębnionego gatunku fantasy, ale w równym co najmniej stopniu
skomplikowane i wielopłaszczyznowe siatki wzajemnych odniesień tak między egzemplarzami
tego gatunku, jak – znacznie jeszcze obfitsze – relacje ze zjawiskami innych, czasem z pozoru
bardzo odległych obszarów kultury (a nawet kultur). te relacje (aluzje, nawiązania, zapożyczenia,
powtórzenia, przeinaczenia, parodie), zupełnie jawne lub głęboko utajone – okazują się w inter-
pretacjach Majkowskiego znacznie bardziej znaczeniotwórcze i doniosłe dla formowania świa-
topoglądu gatunku fantasy, niż same bezpośrednie sensy motywów obrazowych i zdarzeniowych
w konstrukcji konkretnych utworów. charakteryzują też pośrednio osobowość twórczą i umysło-
wość badacza.

tytułowe Białe Drzewo to oczywiście Białe Drzewo gondoru. czyli: Władca pierścieni. Czy-
li: tolkien. Umieszczone w tytule, „drzewo” to mówi na wstępie najważniejsze o zawartości całej 
książki. tolkien jest w niej traktowany jako najwyższy patron gatunku, a jego dzieło jako „proto-
typowe jądro gatunkowe”, choć wcale nie on był gatunku tego prekursorem, a nawet założycie-
lem. on jednak związał wiele nurtów i wątków wcześniejszych i równoczesnych, dzięki niemu 
wiele późniejszych mogło dołączyć do krystalizującej się formy i spowodować jej zróżnicowanie, 
zrodzić dalsze warianty. literatura fantasy dojrzała i niepomiernie rozrosła się, rozkrzewiła i roz-
drzewiła w cieniu tolkienowskiego Drzewa. ale, jak wiemy, Drzewo gondoru w czasoprzestrzeni 
całej trylogii pozostaje martwe, uschnięte. odrodzi się, być może, w jakiejś innej czasoprzestrzeni 
odrodzonego gondoru, ale już całkowicie poza eposem tolkiena. a do tego przecież sprowadza się, 
jak napisałem, główna historycznoliteracka konkluzja dociekań Majkowskiego: poza życiodajnym 
cieniem eposu tolkiena gatunkowi fantasy zagraża martwota, uschnięcie lub przekształcenie się 
w jakieś inne formy. to mówi już na wstępie, nawet przedwstępnie, w tytule – bezsłownie – głos 
w przestrzeni międzytekstowej. głos intertekstualny.

w taki właśnie intertekstualny sposób widzi też Majkowski przedmiot swoich badań. a do 
tej jego właściwości dostosowuje niejako własną metodę badawczą. Fantasy to forma gatunkowa, 
której utwory pozostają szczególnie mocno, i na ogół szczególnie jawnie, powiązane wieloma ze-
wnętrznymi nićmi z innymi utworami, tak wewnątrz swego gatunku (np. nawiązania tolkienowskie 
– pozytywne lub polemiczne – są tu, od lat 50., prawie nie do uniknięcia), jak na zewnątrz niego,
sięgając najczęściej obszarów odległych i najmniej spodziewanych, a co więcej najczęściej na te-
rytoria kultury wysokiej na całej, nie tylko zresztą europejskiej, przestrzeni jej rozwoju – literatury
i folkloru, wierzeń i mitów. z budulca jej integralnych elementów tworzy własne konstrukcje, włas-
ne światy i własne „ideologie”. elementy formy gatunkowej fantasy przychodzą do niej z innych
historycznych gatunków literackich (i kulturowych) różnej rangi; bytują tam wyposażone we włas-
ne życie artystyczne i własne znaczenia, zanim różnymi drogami, niekoniecznie bezpośrednich za-
pożyczeń i transplantacji, znajdą się w nowych konfiguracjach i nowych funkcjach znaczeniowych
w obrębie gatunku fantasy, który stopniowo krystalizuje się, krzepnie i emancypuje. zachowują
jednak przy tym zawsze przynajmniej ślady wcześniejszych swych znaczeń, ich pogłosy, tworzące
głęboką warstwę semantyki nowego gatunku. Bachtin określa to mianem „pamięci gatunkowej”.
Majkowski bezpośrednio nie korzysta z tej terminologii. ale jego sposób myślenia zupełnie bez-
pośrednio nawiązuje do tej tradycji literaturoznawczej i tego sposobu myślenia o kulturze i jej
historycznej ciągłości, jej mechanizmach ewolucyjnych.

oczywiście takie traktowanie historycznej „pamięci gatunku”, taka historyczna hermeneutyka 
gatunku i taki model poetyki historycznej dotyczy nie tylko – i nie w pierwszym rzędzie – fantasy. 
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i u Bachtina, i w znacznej mierze u olgi frejdenberg jest to model uniwersalny. jeśli jednak Maj-
kowski model ów w swoich dociekaniach wykorzystuje, to nie jest to prosta metodologiczna po-
życzka, ani nawet prosty przeszczep teoretyczny. to raczej twórcza metodologiczna adaptacja. 
asumpt do niej dała mu zaś gruntowna i szczegółowa wiedza na temat artystycznej swoistości 
badanego gatunku, nie do końca, nie z takimi konsekwencjami, uświadamiana sobie przez innych 
jego badaczy.

otóż wszelkie utwory typu nowoczesnej fantasy przy bliższym wglądzie w ich strukturę są na 
wskroś synkretyczne i na wskroś przeniknięte napięciami intertekstualnymi – międzytekstowymi, 
międzystylistycznymi, międzygatunkowymi i międzykulturowymi. jeśli mają być czytane głęboko 
i istotnie, to muszą być czytane intertekstualnie, czyli w r a z z kulturowymi kontekstami, w których 
są historycznie zakotwiczone i zakorzenione, z których też czerpią swoją zasadniczą znaczeniową 
energię. Bez tego okazują się rzeczywiście tylko błahą rozrywką, relaksacyjną baśnią dla dorosłych. 
Fantasy okazuje się więc gatunkiem, na którego przykładzie można w sposób szczególnie wyrazi-
sty i atrakcyjny pokazać funkcjonowanie semiotycznych mechanizmów poetyki historycznej.

książka Majkowskiego nie jest wszakże materiałową ilustracją atrakcyjnej teorii. jest rzetel-
nym studium historycznym gatunku. a ponieważ jej autor posiada doskonałą znajomość szerokich 
literackich i kulturowych kontekstów, w których najważniejsze dla rozumienia fantasy są oczywi-
ście wszelkie odmiany nie tylko „literatury fantastycznej”, ale także literatury, w której najszerzej 
rozumiana fantastyka odgrywa ważną rolę, jak np. epos antyczny, średniowieczny romans rycerski, 
romantyczne powieści grozy, wreszcie mitologie śródziemnomorskie itp. – przeto wyczerpujące 
studium Majkowskiego na temat nowoczesnej fantasy staje się także pośrednio doskonałą rozprawą 
na temat literatury fantastycznej i fantastyki literackiej. i z tego to powodu może, jak mniemam, 
konkurować z takim na przykład fundamentalnym dziełem literaturoznawczym, jak Introduction 
à la littérature fantastique tzvetana todorova z 1970 r. słowem, literaturoznawstwo polskie może 
mieć z niej liczne pożytki. każdy „zwykły czytelnik” także. Między innymi i dlatego, że jest po 
prostu znakomicie pod względem literackim napisana.


