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Opisywany przez Tolkiena �wiat istnia³ na d³ugo przed Tolkienem.

Tolkien, ten wielki czarodziej, eksploatuje z³o¿a naszych powszednich koszmarów,

marzeñ na jawie i sennych rojeñ � ale ich przecie nie wynajduje ani nie tworzy.

Tolkien znalaz³ dla nas habitat, miejsce do ¿ycia, zielona alternatywê

dla codziennego ob³êdu w �wiecie zatrutym i ska¿onym.

Peter S. Beagle (1973)

Polskie i rosyjskie my�lenie mityczne

na podstawie s³owiañskiej literatury fantasy

Ró¿nice w postrzeganiu literatury fantasy przez polskich i rosyjskich czytel-
ników wyt³umaczyæ mo¿na specyficznymi warunkami spo³eczno-kulturalnymi,

ale w niniejszym artykule proponujê spojrzeæ na zjawisko fantasy z antropolo-
gicznego punktu widzenia, czyli rozpatrywaæ je jako przejaw my�lenia mitycz-

nego.

W kontek�cie niniejszej pracy my�lenie mityczne wyra¿a siê w ró¿nie reali-
zowanej potrzebie obcowania z magicznymi �wiatami oraz w podej�ciu do �ró-
de³ fantastyki s³owiañskiej, czyli mitologii szeroko rozumianej S³owiañszczy-
zny. Mimo ¿e wiêkszo�æ definicji samego my�lenia mitycznego1 wskazuje raczej
na kultury tradycyjne, przychylam siê do tezy, wed³ug której my�lenie mityczne

jest jak najbardziej obecne we wspó³czesnym �wiecie, a jego wp³yw szczególnie
widoczny w literaturze fantasy2.

Dla potrzeb niniejszego artyku³u pragnê u�ci�liæ definicjê literatury fantasy,
do której czêsto mylnie zaliczane s¹ takie powie�ci jak Pachnid³o Patricka Su-
skinda czy Mistrz i Ma³gorzata Michai³a Bu³hakowa. Najbardziej popularna jest
definicja Rogera Cailloisa zawarta w zbiorze esejów Odpowiedzialno�æ i styl

oraz monografii po�wiêconej sztuce fantastycznej W sercu fantastyki. Fantastykê

1 Wed³ug Maksa Webera my�lenie mityczne wystêpowa³o przed tzw. pierwszym odczarowaniem
�wiata, a zatem na magicznym etapie kultury, kiedy wszelkie czynno�ci posiada³y swój wymiar sym-

boliczny, np. polowanie poza podstawowym pragmatycznym sensem, mia³o sens mityczny.
2 Ze wzglêdu na bogactwo materia³u przy jednoczesnym objêto�ciowym ograniczeniu artyku³u

zmuszona by³am przytoczyæ w przyk³adach tylko najbardziej znane pozycje z kanonu literatury
fantasy.
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definiuje on jako wkroczenie pierwiastka nadprzyrodzonego w �wiat fikcji lite-
rackiej, nosz¹cej znamiona fikcji mimetycznej. Fantastyka jest mo¿liwa tylko
wtedy, gdy w tek�cie pojawia siê przedmiot, zjawisko lub postaæ, których istnie-
nie wyklucza obecny stan nauki3. Fantasy jest odró¿niane od science fiction oraz
od horroru, przy za³o¿eniu, ¿e nie wchodzi w tematykê naukow¹ (w sensie SF)
lub tematykê grozy (ang. macabre). Wszystkie trzy gatunki mieszcz¹ siê w pojê-
ciu fantastyki (ang. speculative fiction). Termin fantasy bêdzie zatem u¿ywany
na okre�lenie gatunku literackiego lub filmowego, w którym jednym z wa¿niej-
szych sk³adników fabu³y, my�li przewodniej, czasu, miejsca akcji, postaci i oko-
liczno�ci zdarzeñ to motyw magii i zjawisk nadprzyrodzonych.

Zanim przejdê do omówienia zwi¹zku my�lenia mitycznego z literatur¹ fan-
tasy, nale¿a³oby wpierw ukazaæ sytuacjê owego gatunku w Polsce i Rosji. War-

tykule pomijam sprawozdania wydawnictw, proponujê spojrzeæ na kondycjê
fantasy oczami samych pisarzy.

W czasach PRL-u fantastyka naukowa � m.in. w wydaniu Janusza Zajdla
� umo¿liwia³a krytykê zastanej rzeczywisto�ci i obej�cie cenzury. Jacek Dukaj
potwierdza ten fakt: �Podstawowym wyzwaniem, przed jakim stawali tu autorzy,
by³a próba opisu/analizy danych aspektów ¿ycia w gierkowskim i pogierkow-
skim PRL-u. Z powodów tyle¿ cenzuralnych, co konwencjonalnych, opis ten
musia³ byæ zawsze alegoryczny, przy czym zadziwiaj¹ce jest, na jak cienk¹
warstwê alegorii godzili siê cenzorzy: czasami wystarcza³o po prostu zamieniæ

Polskê na kraj/planetê przysz³o�ci, udziwniæ nazwy i nazwiska, wstawiæ parê
fantastycznych gad¿etów � i niemal ka¿da krytyka okazywa³a siê ju¿ do prze-
³kniêcia�4.

W latach 90. wzros³a popularno�æ fantasy, co El¿bieta ¯ukowska wi¹¿e ze
zmian¹ sytuacji spo³ecznej, jako ¿e ten gatunek literatury popularnej silnie re-
aguje na potrzeby czytelników. Polscy czytelnicy, zmêczeni politycznym kostiu-
mem fantastyki, chêtnie siêgnêli do barwnych �wiatów Nibylandii5. Literatura
fantasy idealnie siê do tego nadawa³a, gdy¿ jako jedna z nielicznych posiada
zupe³n¹ dowolno�æ tworzeniu �wiatów, bez potrzeby odwo³ywania siê do zasad
fizyki lub warunków spo³eczno-kulturalnych realnego �wiata.

Do r¹k polskich czytelników trafi³a fantastyka anglosaska i amerykañska.

Jednocze�nie zamknê³y siê granice dla fantastyki ze Wschodu. Wspomina o tym
t³umacz i pisarz Eugeniusz Dêbski: �Nikt ideologicznie tym nie sterowa³, sta³o

3 R. Caillois, W sercu fantastyki, t³um. M. Ochab, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2005, s. 8.
4 J. Dukaj, Polska fantastyka po Lemie, �Dekada Literacka� 2002, nr 1�2 (183/184).
5 E. ¯ukowska, Mityczne struktury s³owiañskiej fantasy, [w:] Fantastyczno�æ i cudowno�æ.

Wokó³ �róde³ fantasy, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Wyd. UZ, Zielona Góra 2009.
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siê to jako� samorzutnie, naturalnie. Rynkowo patrz¹c (a rynek ³akn¹³ Ameryki

w ka¿dym jej przejawie), a raczej dzia³aj¹c rynkowo � wydawcy rzucili siê do
zaspokajania potrzeb rynku, a fantastyka rosyjska zaginê³a. Wydañ polskich nie
by³o, a wydania cyryliczne sta³y siê niedostêpne � zniknê³y ksiêgarnie ksi¹¿ki
radzieckiej [...]�6. Dopiero po jakim� czasie, najpierw za spraw¹ czasopism ta-
kich jak �Nowa Fantastyka� i �Science Fiction�, wydawcy zaczêli siêgaæ po
rosyjskojêzyczn¹ fantasy.

Jacek Dukaj w jednym z wywiadów podkre�la, ¿e w ostatnich latach litera-
tura fantasy kojarzy siê w Polsce przede wszystkim z literatur¹ przygodow¹, co
w znacznym stopniu wp³ywa na jej popularno�æ. Zwraca te¿ uwagê na nowe
tendencje w obrêbie samej fantasy, a mianowicie na jej hybrydyzacjê, tj. u¿ycie
w jednym utworze takich gatunków, jak fantastyka naukowa, fantasy i horror.
Du¿y wp³yw na pisarzy maj¹ te¿ gry komputerowe czy filmy. Ponadto, w pol-
skiej fantasy coraz czê�ciej pojawia siê nurt historyczny, a �polski duch� staje
siê coraz modniejszy7. Mimo popularno�ci ksi¹¿ek Andrzeja Sapkowskiego, Jacka
Dukaja, Jaros³awa Grzêdowicza, Mai Lidii Kossakowskiej, Jacka Komudy lub
£ukasza Orbitowskiego, polska literatura fantasy przez krytyków wci¹¿ jest trak-
towana jak literatura ni¿szego rzêdu, przeznaczona dla czytelników mniej wy-
magaj¹cych.

Tymczasem na rynku rosyjskim przed przemianami gospodarczo-politycz-
nymi literatura fantasy praktycznie nie istnia³a i kojarzona by³a g³ównie z pisa-
rzami anglosaskimi, takimi jak Tolkien i Howard. W czasach socjalizmu prak-
tycznie nie by³o na rosyjskim rynku zagranicznych wydañ fantasy (poza
klasykami typu Hobbit czy Czarnoksiê¿nik z Ziemiomorza), dlatego w czasach
pierestrojki Rosjanie z rado�ci¹ przyjêli pojawienie siê wielu spontanicznych
przek³adów. Jednak, jak zauwa¿a Boris Niewskij, dziennikarz jednego z naj-
wiêkszych czasopism po�wiêconych fantastyce �Mir fantastiki�, w po³owie lat
90. czytelnicy zapragnêli czego� �swojskiego�8. W 1993 r. pojawi³a siê kontynu-
acja epopei Tolkiena W³adca Pier�cieni, której autorem by³ Nik Pierumow.

Ksi¹¿ka podbi³a serca czytelników i zapocz¹tkowa³a w Rosji nurt fantasy.
Je�li chodzi o s³owiañsk¹ fantasy w Rosji, to nale¿y wspomnieæ o Aleksan-

drze Weltmanie, zwanym �dziadkiem� s³owiañskiej fantasy, ju¿ prawie zapo-
mnianym autorze powie�ci Êîùåé Áåññìåðòíûé (1833) i Ñâÿòîñëàâîâè÷,

6 Wstêp do: Mroczny bies. Almanach rosyjskiej fantastyki, t³um. E. i E. Dêbscy, Fabryka
S³ów, Lublin 2006, t. 1, s. 5.

7 J. Dukaj, Jestem sierot¹ po literaturze, której ju¿ nie ma, [online] <http://www.dziennik.pl/
kultura/article99662/Jestem_sierota_po_literaturze_ktorej_juz_nie_ma.html>.

8 �Mir fantastiki� lipiec 2004, nr 11.
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âðàæèé ïèòîìåö (1835). Pierwsz¹ rosyjsk¹ fantasy, z pocz¹tku zaszufladkowa-
n¹ jako fantastyka przygodowa z w¹tkiem historycznym, by³a powie�æ Jirija
Nikitina Òðîèõ èç ëåñà. Rosyjska fantasy w ci¹gu kilkunastu ostatnich lat rozwi-
nê³a siê bardzo wyra�nie. Wspó³cze�nie bardzo znana w Polsce jest Maria

Siemionowa, autorka cyklu Wilczarz oraz Siergiej £ukianienko, autor s³ynnych
Patroli.

�Fantasy posiada tworzywo, z którego powstaje�9 � pisze w swym przewod-
niku po literaturze fantasy Andrzej Sapkowski, odnosz¹c siê do mitów i legend.
Fantasy zaczerpnê³a z mitu system ideowo-motywacyjny oraz pewne rozwi¹za-
nia dotycz¹ce ontologii i epistemologii �wiata. Warto wobec tego przyjrzeæ siê,
sk¹d i dlaczego pojawi³a siê w Polsce s³owiañska fantasy10.

Jednym z czynników, który wp³yn¹³ na rozwój tego gatunku, by³o poszuki-
wanie s³owiañskich korzeni, to¿samo�ci narodowej. Andrzej Szyjewski t³uma-

czy, ¿e autorzy staraj¹ siê w ten sposób zape³niæ �zrodzony brakiem informacji

g³ód faktów�11, podejmuj¹ próbê dotarcia do przedchrze�cijañskich �róde³ kultu-
ry naszych przodków. Na pocz¹tku lat 90. ten podgatunek mia³ dawaæ odpo-
wied� na pytania o to¿samo�æ narodow¹, kulturow¹ i historyczn¹, a zarazem na
zapotrzebowanie czytelników. Za fascynacj¹ literatur¹ fantasy sz³a potrzeba
szerszego poznania kultury dawnych S³owian.

Fantasy s³owiañska to nowe zjawisko wynikaj¹ce z twórczego podej�cia do
wyznaczników gatunkowych, to grupa utworów wyra�nie odnosz¹ca siê do hi-
storii i kultury. El¿bieta ¯ukowska zauwa¿a: �mamy tu przecie¿ elementy grozy
wystêpuj¹ce w rysunku bohaterów, zw³aszcza takich jak strzyga czy wampir,

a tak¿e, jak¿e romantyczny w swojej istocie, zachwyt kultur¹ przedchrze�cijañ-
sk¹�12. S³owiañska odmiana fantasy zawiera niespotykan¹ dba³o�æ o realia epo-
ki, dlatego te¿ czasami zwana jest parahistoryczn¹13. Pisarze tworz¹cy s³owiañ-
sk¹ fantasy to czêsto z zami³owania lub wykszta³cenia historycy, jak Anna
Brzeziñska � historyk �redniowiecza.

Napotykamy jednak na pewien problem zwi¹zany z g³ówn¹ inspiracj¹ dla
tego gatunku fantasy, a mianowicie z brakiem zapisów na temat mitologii s³o-
wiañskiej, poza nielicznymi wyj¹tkami, takimi jak legendarna Ksiêga Welesa

czy S³owo o wyprawie pu³ku Igora. Zapewne w zwi¹zku z tym w³a�nie na

9 A. Sapkowski, Rêkopis znaleziony w smoczej jaskini, Supernowa, Warszawa 2001, s. 55.
10 Szerzej zob.: E. Rudolf, Obecno�æ s³owiañskiego folkloru we wspó³czesnej polskiej literatu-

rze fantastycznej, [w:] Inspiracje ludowe w literaturach s³owiañskich XI�XXI wieku, pod red.
I. Rzepnikowskiej, Wyd. UMK, Toruñ 2009.

11 A. Szyjewski, Religia S³owian, WAM, Kraków 2003, s. 9.
12 E. ¯ukowska, Mityczne struktury...
13 T.A. Olszañski, Tropy s³owiañskiej fantasy, �Nowa Fantastyka� 1995, nr 7.
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pocz¹tku lat 90. burzliw¹ dyskusjê wywo³a³ artyku³ Andrzeja Sapkowskiego
Piróg, albo Nie ma z³ota w Szarych Górach, w którym autor podwa¿a³ sens
istnienia s³owiañskiej fantasy, jako ¿e �w polskiej kulturze brak odpowiednich
archetypów [...], mamy s³owiañska mitologiê, ale nie siêga nas ona swym arche-
typem�14. Pisarz wycofa³ siê ze swoich pozycji w trakcie o¿ywionej dyskusji,
w której udzia³ wziêli m.in. Tomasz Ko³odziejczak i Jacek Piekara.

 W tym miejscu warto przytoczyæ artyku³ wypowied� El¿biety ¯ukowskiej:
�Andrzej Sapkowski w swoim s³ynnym ju¿ szkicu o Pirogu udowadnia³, ¿e
ciekawej fantasy s³owiañskiej byæ nie mo¿e, bowiem brak u nas Archetypu,
Mitologii i Kanonu. Wzbudzi³o to, jak wiemy, szerok¹ polemikê, w której To-
masz Ko³odziejczak przypomina³ legendy o Popielu oraz s³owiañskie obyczaje
i w nich widzia³ doskona³y materia³ na rodzim¹ fantasy, a Jacek Piekara zaciekle
broni³ prawa Artura C. Szrejtera do z³otych ³usek u suma i ze znawstwem roz-
prawia³ o demonologii�15.

Niezale¿nie jednak od w¹tpliwo�ci co do racji bytu s³owiañskiej fantasy,
warto przyjrzeæ siê typologii Tadeusza A. Olszañskiego, wed³ug którego istniej¹
trzy rodzaje realizacji w¹tku s³owiañskiego: stylizacja jêzykowa, kulturowa
i tzw. niezale¿ne �wiaty (niezale¿ne od wzorców anglosaskich). Pierwsza z kate-
gorii obejmuje powie�ci i opowiadania, w których nazwy w³asne terenów, bóstw,
demonów mo¿na zast¹piæ nazwami z innej kultury, nie zmieniaj¹c zasadniczo
sensu ksi¹¿ki. Druga kategoria oznacza stylizacjê kulturow¹. Ma ona miejsce

wtedy, gdy istotne elementy utworu opieraj¹ siê na w¹tkach kultury przedchrze-
�cijañskiej, takich jak religia, magia, historia. Taka fantasy nale¿y, wed³ug Ol-
szañskiego, do pogranicza literatury fantastycznej i historycznej. Trzecia realiza-
cja to tworzenie niezale¿nych �wiatów i dziejów fantasy, opartych na s³owiañ-
skich schematach kulturowych. El¿bieta ¯ukowska, opieraj¹c siê na typologii
Olszañskiego, wyró¿nia kilka podgatunków tego rodzaju fantastyki: s³owiañsk¹
fantasy historyczn¹, s³owiañsk¹ fantasy ludow¹, s³owiañsk¹ fantasy mityczn¹,

s³owiañsk¹ fantasy z odniesieniami romantycznymi, s³owiañskie urban fantasy,
rozleg³e pogranicze gatunku.

W Polsce s³owiañskie motywy w literaturze fantasy s¹ wynikiem kilku fal zain-
teresowania star¹ kultur¹. Pierwsza przypada na pocz¹tek lat 90. � wówczas pojawi-
³y siê pierwsze próby wplatania tych w¹tków w typow¹ fantasy (Skarby stolinów
Ziemkiewicza, Ksin i Ró¿anooka Lewandowskiego, Wied�min Sapkowskiego).

14 A. Sapkowski, Piróg, albo Nie ma z³ota w Szarych Górach, �Nowa Fantastyka� 1993, nr 5,
s. 71.

15 E. ¯ukowska, Typologia polskiego piroga, czyli o fantasy s³owiañskiej piêtna�cie lat pó�-

niej, �Czas Fantastyki� 2008, nr 3.
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Na przeciwleg³ym biegunie znajduje siê wydawana w latach 1990�1993 parahi-
storyczna i mityczna proza Artura C. Szrejtera.

�Nowa fala� polskiej fantastyki, datowana od roku 2000 i obejmuj¹ca swym
zasiêgiem równie¿ fantasy s³owiañsk¹, utrzymuje siê do dzi�. Powstaje coraz
mniej utworów z pogranicza i coraz wiêcej nowych pomys³ów na s³owiañskie
demony. Pojawia siê urban fantasy w wydaniu s³owiañskim (�wiêtowidzenie
Dêboroga, Herbata z kwiatem paproci Studniarka, W³adca deszczu Orbitowskie-
go), ludowe fantasy (Opowie�ci z Wil¿yñskiej Doliny Brzeziñskiej, O babce

zwanej Znachork¹ Je¿ewskiego) oraz historyczna fantasy przejawiaj¹ca zainte-
resowanie tajemnicami pierwszych Piastów (Cia³opalenie Wiejaka). El¿bieta
¯ukowska podsumowuje: �mog³oby siê wydawaæ, ¿e tekstów, które okre�li³am
mianem s³owiañskiej fantastyki, jest bardzo du¿o, zwa¿my jednak, jak rozleg³e
jest pogranicze gatunku, jak wiele utworów zawiera jedynie minimalne nawi¹za-
nia do kultury S³owian. Typowej fantasy s³owiañskiej jest wci¹¿ niewiele, lecz
odrêbno�æ stylistyki silnie wyró¿nia j¹ na tle polskiej fantastyki�16.

Mitologia Japonii, Egiptu, arabska, Indian, hinduska � to tylko kilka przy-
k³adów z ogromnej skarbnicy mitów, do których siêgaj¹ autorzy. Strony powie-
�ci zaludniaj¹ postacie bogów, bóstw, demonów, duchów, które � poza drobnymi

ró¿nicami wynikaj¹cymi z licentia poetica � s¹ w ró¿nych ksi¹¿kach do siebie
podobne. S³owiañska fantasy bazuje na szerokim materiale etnograficznym,

zw³aszcza demonologii, która jest do�æ jednolita, mimo wielu nazw i pozornych
rozbie¿no�ci17. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w folklorze oraz lite-
raturze polskiej i rosyjskiej jest motyw wrogiego demona ¿eñskiego � Le�nej
Baby, która do ba�ni przeniknê³a jako Baba Jaga. Ten wizerunek czarownicy jest
jednym z najpopularniejszych w literaturze fantasy (choæby Babunia Jagódka
z opowiadañ Anny Brzeziñskiej). Kolejn¹ bardzo popularn¹ postaci¹ jest wam-

pir, czyli staros³owiañski ¹pyr, co do którego badacze do dzi� nie s¹ pewni, czy
nale¿y szukaæ jego pocz¹tków w Europie Wschodniej czy w Grecji, aczkolwiek
s³owo �wampir� wywodzi siê na pewno terenów s³owiañskich18. Spo�ród cha-
rakterystycznych demonów s³owiañskich nale¿a³oby wymieniæ strzygê (Saga
o koto³aku Ksinie Lewandowskiego), tajemnicz¹ rosyjsk¹ kikmorê czy leszego
� ducha opiekuñczego lasu, zwanego w Polsce borowym, borowikiem lub Boru-
t¹, oraz ca³e bogactwo wodnych demonów.

Warto zwróciæ uwagê na czêsto pozytywn¹ rolê tych mitycznych postaci
w literaturze fantasy � w przeciwieñstwie do narzuconego przez chrze�cijañstwo

16 E. ¯ukowska, Mityczne struktury...
17 A. Gieysztor, Mitologia S³owian, WAiF, Warszawa 1986, s. 215.
18 M. Janion, Wampir � biografia symboliczna, s³owo\obraz terytoria, Gdañsk 2008, s. 17.
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znaczenia wyra�nie pejoratywnego. Wi¹¿e siê to nie tylko z chêci¹ odwzorowa-
nia my�lenia dawnych S³owian, ale te¿ z pewnymi w¹tkami, które przetrwa³y
w naszym my�leniu mitycznym do dzi�. Jeden z takich w¹tków przytacza Zorian
Do³êga Chodakowski: �Mêstwo, wytrzyma³o�æ i zrêczno�æ w prowadzeniu woj-
ny d³ugo porównywano u nas z przyrodzeniem wilka. Pamiêæ tego zachowa³a siê
w pie�ni o pochodzie na Po³owców Igora, kniazia siewierskiego. [...] Jan ze
Strzelec herbu Grzyma³a, arcybiskup gnie�nieñski, m¹¿ wielki, powa¿any od
Kazimierza Wielkiego i wykonawca jego ostatniej woli, Suchym Wilkiem by³
nazwany. [...] «Wilk mu za uchem wyje» � by³o u nas przys³owie; tak¿e: «Biega
jakby z wilcz¹ skór¹ po kolêdzie». Tysi¹ce podobnych przeno�ni by³o w naszej
mowie, zbogaca³a siê ona znajomo�ci¹ i obrazami przyrodzenia, które s³u¿y³o za
wielk¹ ksiêgê naszym przodkom. My od nich daleko odstrzeliwszy siê, wszyst-

kiego zapomnieli i wszystkiego postradali�19.

Fantasy nie jest tylko zbiorem mitów i legend zebranych przez mi³o�ników

folkloru i historii chc¹cych w przystêpnej formie przekazaæ czytelnikom plony
swej etnograficznej pracy. Literatura niejednokrotnie spe³nia ten cel, aczkol-
wiek, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e mity czêsto przeplataj¹ siê z czyst¹ fikcj¹
literack¹, produktem wyobra�ni pisarzy, jej warto�æ poznawcza nie zawsze jest
taka sama � czytelnicy nie s¹ informowani o tym, kiedy pojawia siê prawdziwa
postaæ mityczna, z jakiej kultury pisarz zaczerpn¹³ dany archetyp, na jakiej
legendzie siê wzorowa³. Rzadkie s¹ przypadki podawania �róde³ � chlubnym
wyj¹tkiem jest wzbogacona w przypisy parahistoryczna Trylogia husycka An-
drzeja Sapkowskiego. Natomiast z punktu widzenia antropologa literatura fanta-
sy stanowi ciekawy przyk³ad odwzorowania my�lenia mitycznego. Ca³¹ nasz¹
kulturê przenika wszechobecna intertekstualno�æ. Poza odniesieniami do wspó³-
czesnych wydarzeñ, w ksi¹¿kach, filmach, obrazach i rze�bach, na scenach te-
atrów oraz we flashmobach, w systemach gier fabularnych oraz w grach kompu-

terowych w¹tki mityczne przewijaj¹ siê jeden za drugim. Praktycznie ca³a
literatura fantasy oraz odnosz¹ce siê do niej lub istniej¹ce niezale¿nie filmy,

komiksy, gry przesycone s¹ ró¿norodnymi mitycznymi w¹tkami.

Cytaty mitologiczne mog¹ byæ �wiadome lub nie�wiadome20. Mit nadaje
fantasy cech historii ostatecznej, mówi o �wiecie na granicy istnienia oraz o ubez-
w³asnowolnieniu bohatera przez przeznaczenie. Przewijaj¹ siê przez ni¹ w¹tki
w realnym �wiecie jak najbardziej aktualne, ale ubrane w otoczkê niesamowito�ci.

19 Z. Do³êga Chodakowski, O S³awiañszczy�nie przed chrze�cijañstwem, [w:] O S³awiañsz-

czy�nie przed chrze�cijañstwem oraz inne pisma i listy, oprac. i wstêpem opatrzy³ J. Ma�lanka,

Warszawa 1967.
20 E. ¯ukowska, Mityczne struktury..., s. 210.



156 Joanna Pamiêta-Borkowska

Bierze siê to st¹d, ¿e mity s¹ wci¹¿ ¿ywe, a my�lenie mityczne jest charaktery-
styczne dla ludzi ka¿dej epoki i na ka¿dym etapie rozwoju cywilizacyjnego.

Odbicie my�lenia mitycznego w literaturze fantasy przejawia siê na kilku
poziomach. Na poziomie �wiata przedstawionego przybiera postaæ przepowied-
ni, ingerencji bogów w ¿ycie �miertelników. Magia jako synkretyczny system
filozoficzno-ideowy okre�la tu strukturê �wiata przedstawionego21. Dlatego w li-

teraturze fantasy magia nie jest czym� poza nauk¹, ale istnieje obok, przenika j¹.
O mityczno�ci literatury fantasy stanowi w³a�nie pomieszanie sacrum i profa-
num, a mitologiczne odniesienia wystêpuj¹ czê�ciej ni¿ w innych gatunkach
literackich. Sfery sacrum i profanum otrzymuj¹ zupe³nie inne znaczenie, czêsto
dokonywany jest wyra�ny podzia³ przestrzeni na obszar znany (�wiêty, przyja-
zny, w postaci gór, drzew, jezior) i obce, czêsto wrogie terytorium (uroczyska,
b³onie, bagna, miejsca niebezpieczne, ale te¿ przesi¹kniête tajemnicz¹ moc¹

� jak w cyklu Jaros³awa Grzêdowicza Pan Lodowego Ogrodu). Na poziomie

konstrukcji opowie�ci my�lenie mityczne przejawia siê w sposobie prowadzenia
narracji. Inspiracjami dla autorów s¹ takie gatunki, jak romans rycerski, powie�æ
awanturnicza i historyczna. Wêdrówka bohatera to podró¿ inicjacyjna.

Najbardziej wyra�nym rodzimym elementem mitologicznym w polskiej fan-
tasy jest wspomniana demonologia. Brakuje za to rodzimych bohaterów spod
znaku Artura czy Merlina, tj. króla i jego �wity. Jednak na poziomie w¹tków
fabularnych i postaci mamy do czynienia nie tylko ze wspomnianymi wcze�niej
postaciami o mitologicznym rodowodzie, na które pomys³y autorzy bior¹ z bo-
gatej ludowej demonologii, ale równie¿ z archetypami znanymi z ba�ni i legend.
W literaturze fantasy wystêpuj¹ bohaterowie obdarzeni nadludzkimi mocami,

istoty ukrywaj¹ce siê pod postaciami zwierz¹t, awatary bogów i boscy pos³añcy.
Bohater fantastyczny posiada wyj¹tkowe, wyró¿niaj¹ce go cechy, jest zwykle
powa¿any przez spo³eczno�æ, ale czasami spotyka go te¿ ostracyzm z powodu
niezwyk³ych zdolno�ci. Kolejnym sta³ym elementem my�lenia archaicznego s¹
losy bohaterów i ich walka z przeznaczeniem, co gatunkowo zbli¿a fantasy do
przypowie�ci. Najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ fabu³y, momentem, w którym opowie�æ
zmienia swój charakter, przenosi siê jej �rodek ciê¿ko�ci, a w obrêbie przedsta-
wionego �wiata zmieniaj¹ bieguny tajemniczych mocy nim rz¹dz¹cych � s¹
w³a�nie próby, walka z potworami, z³ymi mocami, po której nastêpuje pozorna
�mieræ, oczyszczenie i powrót do spo³eczno�ci bohatera ju¿ odmienionego, za-
równo wewnêtrznie, jak i zewnêtrznie. W zwi¹zku z powy¿szym w odniesieniu

21 P. Dêbek, Magia fantasy, �Nowa Fantastyka� 1998, nr 3 (186).
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do s³owiañskiej fantasy mo¿e mieæ zastosowanie pojêcie retellingu22, czyli po-
nownego opowiedzenia bardziej lub mniej znanych historii. Przy czym ponow-
nie opowiada siê mity, legendy, podania, bajki i mniej lub bardziej kanoniczne
dzie³a literackie. Zmieniaj¹ siê kostiumy, rekwizyty i wnêtrza, ale zasadnicza
struktura opowie�ci pozostaje ta sama23. Czêstym zabiegiem w przypadku fanta-
sy typu retelling jest tzw. euhemeryzacja24, zabieg polegaj¹cy na eliminowaniu

elementów bajkowo�ci, co w przypadku fantasy przybiera specyficzn¹ postaæ,
albowiem autorzy eliminuj¹ bajkowy charakter, ale pozostawiaj¹ magiê.

Przy okazji badania zagadnienia s³owiañskiej fantasy nie sposób nie zwró-
ciæ uwagi na ró¿nice w podej�ciu do s³owiañskiej mitologii w Polsce i Rosji.
Jest to temat niezwykle obszerny, ale ¿eby prawid³owo go zrozumieæ, nale¿a³oby
cofn¹æ siê do samych pocz¹tków religii chrze�cijañskiej na terenach S³owiañsz-
czyzny.

Maria Janion zwraca uwagê na znamienny rys chrystianizacji tej czê�ci
Europy, czyli na podej�cie ³aciñskich misjonarzy do pogañskiej religii i mitolo-

gii S³owian. Badaczka pisze: �Zabrak³o w�ród misjonarzy chrze�cijañskich
i kronikarzy �redniowiecznych g³êbokiej dociekliwo�ci, zainteresowania i pra-
gnienia wgl¹du w ¿ycie duchowe ludów, które przysz³o im nawracaæ�25. Dla
kontrastu autorka przytacza przyk³ad Irlandii, w której zmiana religii nie wi¹za³a
siê ze zniszczeniem rdzennej kultury, ale �dziêki kopistom weszli�my w posiada-
nie literatury staroirlandzkiej, najstarszej zachowanej literatury europejskiej�26.

Duchy pogañskich przodków obudzi³y siê dopiero w epoce romantyzmu za
spraw¹ Zoriana Do³êgi Chodakowskiego, bez którego, zdaniem Janion, nie by³o-
by najwiêkszych dzie³ romantycznych � Dziadów Mickiewicza i Króla-ducha

S³owackiego. Da³ on pocz¹tek antylatynizmowi romantycznemu, który pobrzmie-

wa³ w obu tych dzie³ach. Ów w¹tek jednak nie by³ przyjmowany bez pewnych
zastrze¿eñ. Problem z podej�ciem polskich twórców romantycznych do idei Do-
³êgi polega³ na powi¹zaniach mitu S³owiañszczyzny z ideologi¹ panslawistyczn¹,
z Rosj¹. Romantyczni pisarze starali siê rekonstruowaæ przedchrze�cijañsk¹

22 Tak twierdzi Andrzej Sapkowski w leksykonie Rêkopis znaleziony w smoczej jaskini. Tam
te¿ w rozdziale V �Subgatunki subgatunku� opis wraz z przyk³adami zaproponowanego przez au-
tora podzia³u fantasy.

23 A. Golec, Archetypowy bohater opowie�ci science fiction. Wspó³czesny mit, jego psycholo-

giczne znaczenie, �Albo Albo� 2001, nr 4, s. 156.
24 A. Sapkowski, Rêkopis..., s. 39.
25 M. Janion, Niesamowita S³owiañszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie,

Kraków 2006, s. 222.
26 T. Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizacjê. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii

w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Poznañ 1999, s. 161.
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S³owiañszczyznê, opieraj¹c siê g³ównie na rodzimej twórczo�ci ludu, ale u¿ycie
terminu �s³owianofilstwo� prowadzi³o w linii prostej do �panslawizmu�, a to
z kolei rodzi³o podejrzenia o zwi¹zki z rosyjskim imperializmem, który dzia³a³
pod has³em �jedno�ci s³owiañskiej�27. St¹d stopniowe odchodzenie Mickiewicza

od idei antylatynizmu: dogmat chrze�cijañski z tradycjami pogañskimi mia³y

³¹czyæ harmonijne zwi¹zki, za� Polak uwa¿a³ Rosjanina za przedstawiciela ca³-
kowicie obcego narodu, którego nic z nim nie ³¹czy.

Zuzanna Grêbecka, wspó³czesna antropolog i badaczka kultury ludowej,
zauwa¿a, ¿e s³owiañska magia ludowa wprawdzie siêga czasów pogañskich, ale
Ko�ció³ i Cerkiew przekszta³ci³y j¹ w znacznym stopniu. Przyk³adem mo¿e byæ
chocia¿by podzia³ na bia³¹ i czarn¹ magiê. Mimo ¿e �ród³em obu rodzajów
magii jest sacrum, podzia³ ten zosta³ zachwiany przez Ko�ció³ � bez wzglêdu na
kieruj¹ce nimi intencje, osoby zajmuj¹ce siê magi¹ otrzyma³y wyra�n¹ prowe-
niencjê szatañsk¹. Charakterystyczne, wspólne dla kultury polskiej i rosyjskiej
jest zjawisko dwuwiary, czyli po³¹czenia w¹tków s³owiañskich z religiami

chrze�cijañskimi (w wypadku Rosji jest to te¿ wp³yw wierzeñ ludów nieindoeu-
ropejskich). Jest to swoisty synkretyzm kulturowy28.

Na zakoñczenie przytoczê opiniê Stanis³awa Wyspiañskiego, wed³ug którego
jedynie kultura ludowa przechowa³a dawne obrazy i warto�ci. W li�cie do Lucjana
Rydla z 1900 r. poeta tak uzasadnia³ niechêæ �ci¹gniêcia ¿ony ze wsi do miasta:
�[ch³op i inteligencja] to dwie kultury odrêbne: jedna, u inteligencji, zachodnioeu-
ropejska, druga, u ludu, piastowsko-s³owiañska [...], mnie w³a�nie interesuje ta jej
[¿ony] s³owiañska, piastowska kultura. Przekszta³caæ, przerabiaæ jej nie chcê, chcê
jej ch³opstwo w ca³ej niezm¹conej czysto�ci i pierwotno�ci zachowaæ�.

Ðåçþìå

Ïîëüñêîå è ðóññêîå ìèòè÷åñêîå ìûøëåíèå íà îñíîâå ñëàâÿíñêîé
ëèòåðàòóðû ôýíòåçè

Â ñòàòüe ïðåäñòàâëåíû âîïðîñû ñëàâÿíñêîé ëèòåðàòóðû ôýíòåçè êàê îòðàæåíèÿ

ìèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ïðèìåðàìè ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ ïîëüñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé.

Äëÿ îáñóæäåíèÿ òåìû ëèòåðàòóðû ôýíòåçè íàäî ñíà÷àëà îïðåäåëèòü òåðìèí ôýíòåçè,

à ýòî ñëîæíîå äåëî. Â ñòàòüe òåðìèí �ôýíòåçè� èñïîëüçîâàí êàê îïðåäåëåíèå æàíðà

ëèòåðàòóðû, â êîòîðîì îäíèì èç âàæíåéùèõ ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâ ñþæåòà, ãëàâíîé ìûñëè,

ìåñòà àêöèè, ãåðîåâ è îáñòîÿòåëüñòâ ñîáûòèé áóäåò ìîòèâ ìàãèè è ñâåðxüåñòåñòâåííûõ

ÿâëåíèé.

27 M. Janion, Niesamowita S³owiañszczyzna..., s. 222.
28 Z. Grêbecka, S³owo magiczne poddane technologii, Nomos, Kraków 2006.
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Ñëàâÿíñêàÿ ôýíòåçè ïîÿâèëàñü â Ðîññèè è â Ïîëüøå â òî æå ñàìîe âðåìÿ è ðàçâèâàåòñÿ

äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Îäíèì èç ôàêòîðîâ, êîòîðûå ïîâëèÿëè íà ðàçâèòèå ýòîãî æàíðà,

ÿâëÿåòñÿ ïîèñê ñëàâÿíñêèõ êîðíåé, íàöèîíàëüíîé òîæäåñòâåííîñòè. Ðîìàíû è ðàññêàçû

ôýíòåçè � ýòî ãðóïïà ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå ÷åòêî îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè è êóëüòóðå ñëàâÿí.

Ïîýòîìó äëÿ ñëàâÿíñêîé ëèòåðàòóðû ôýíòåçè õàðàêòåðíà çàáîòëèâîñòü î ðåàëüíûõ ÷åðòàõ

ýïîõè, ïîýòîìó îíà íàçûâàåòñÿ òàêæå ïàðàèñòîðè÷åñêîé.

Äàëåå ïðåäñòàâëåíà òèïîëîãèÿ ñëàâÿíñêîé ôýíòåçè Òàäåóøà Îëüøàíñêîãî, êîòîðûé

âûäåëÿåò òðè òèïà ðåàëèçàöèè ñëàâÿíñêîãî ñþæåòà: ÿçûêîâàÿ è êóëüòóðíàÿ ñòèëèçàöèè

è ò.í. íåçàâèñèìûå ìèðû.

Ñëàâÿíñêàÿ ôýíòåçè îñíîâàíà íà áîëüøîì ýòíîãðàôè÷åñêîì ìàòåðèàëå, êîòîðûé

êàñàåòñÿ îñîáåííî ñëàâÿíñêîé äåìîíîëîãèè. Ïðåäñòàâëåíèÿ áîæêîâ, äóõîâ è íåîáûêíî-

âåííûõ ïåðñîíàæåé èìåþò ÷àñòî ïîçèòèâíûé õàðàêòåð.

Ìèñòè÷åñêîå îòðàæåíèå â ôýíòåçè ìîæåò áûòü ñîçíàòåëüíîå èëè íåñîçíàòåëüíîå

è ïðîÿâëÿåòñÿ íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ: íà óðîâíå ïðåäñòàâëåííîãî ìèðà, êîíñòðóêöèè

ðîìàíà è íà óðîâíå ïåðñîíàæåé.

Summary

Polish and Russian mythical thinking based on the Slavic fantasy literature

The article discusses issues connected with Slavic fantasy literature presented as a reflection
of mythical thinking. The examples given are works of Polish and Russian writers who create in
this genre.

In order to discuss fantasy literature it is neccessary to define the genre itself, which is not an
easy task. In the article, the fantasy term is used to describe a genre of literature or film, in which
one of the most important parts of the story, keynote, time, place of action, characters and
circumstances will be magic and supernatural phenomena.

The Slavic fantasy appeared in Russia and Poland in a similar period and it still develops
today. One of the factors that influenced the development of this genre was the search for Slavic
roots, national identity. Those fantasy stories and novels are writings which clearly refer to the
history and culture of the old Slavic peoples . The Slavic fantasy contains unparelled care for the
realities of the epoch which is why it is sometimes called parahistoric.

The article presents the typology of the Slavic fantasy by Tadeusz A. Olszañski, according to
whom there are three ways of presenting the Slavic plot: language stylization, culture stylization
and the so called independent worlds.

Slavic fantasy is based on broad ethnographic material, especially Slavic demonology. The
characters of gods, spirits and beings often have a positive character.

The mythical thinking in literature can be seen on several levels. On the level of the world
described it takes the form of a prophecy, intervention of the gods into the lives of mortals. On the
construction level, it shows in the way the narration is made. Third level is the heroes and their
companions � in that case the most native mythological element of Polish and Russian fantasy is
the said demonology.


