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Po co czytamy fantastykę i ile właściwie jest warta, 

czyli dyskusja o walorach literatury nie-mimetycznej 

dr hab. Grzegorz Trębicki, prof. UJK, Zakład Literatur Obcych, Instytut 

Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Potencjalna „wartość” czy też potencjalne „walory” literatury nie-

mimetycznej (czyli innymi słowy popularnej „fantastyki” w najszerszym 

znaczeniu twego słowa) od dawna były przedmiotem zażartej literaturo-

znawczej, krytycznoliterackiej, ale i popularnej, czytelniczej, czy fanowskiej 

debaty. Mamy więc – dla przykładu – na jednym poziomie nieśmiertelną 

dyskusję pomiędzy przeciwnikami a zwolennikami fantastyki w ogóle, na 

innym spór pomiędzy krytykami i fanami co do wyższości poszczególnych 

gatunków tej prozy nad innymi, a na jeszcze innym zażarte boje dotyczące 

oceny poszczególnych tekstów. Cały ten dyskurs jest na dodatek, jak to 

zazwyczaj w tego przypadkach bywa, spowity terminologiczną i poznawczą 

konfuzją. Wydaje się jednak, że sprawa znacząco wykracza poza kwestie 

subiektywnych czytelniczych gustów i hierarchii i ma interesujący kontekst 

teoretyczny. 

 Autor niniejszego referatu spróbuje – choćby w zarysie – usyste-

matyzować dyskusję nad walorami literackiej fantastyki w sposób, który, jak 

ma nadzieję, wykroczy poza rozmowę o subiektywnych gustach. Co więcej, 

w dalszej części referatu pokusi się o zaproponowanie zalążków pewnego 

modelu teoretycznego, swoistej siatki referencyjnej. „Walory” fantastyki, 

które zostaną tutaj zasugerowane można odbierać jako swoiste „funkcje”, 

wpływające na kształt danego tekstu i nierzadko go dominujące. Ich 

pojawienie się nie jest, oczywiście, dziełem przypadku – mamy tu niejako do 

czynienia z niepisaną umową pomiędzy pisarzem a jego czytelnikami co do 

gratyfikacji jaką ci drudzy uzyskają w trakcie lektury. W dalszej części 

referatu autor przekonuje, że jeśli chodzi o współczesną fantastykę, istnieją 

cztery takie podstawowe walory/funkcje/umowy/gratyfikacje. 
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Wczesna twórczość Lema – miedzy polityką a kulturą. 

Rozszerzanie kontekstów 

dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn, prof. UAM, Zakład Semiotyki Literatury, 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, orcid 0000-0002-4333-8314 

fantastyki w różnych jej odmianach towarzyszy rozwój badań naukowych 

poszukujących nowych ujęć jej tradycji i interpretacji współczesnej 

twórczości. Wśród podejmowanych zagadnień stale ważnym pozostaje bogata 

literacka spuścizna Stanisława Lema. O tym pisarzu pisał Andrzej Stoff, że 

stanowi on rzadki przykład twórcy, którego utwory są czymś więcej niż 

zespołem książek jednego pisarza – są „obrazem rozwoju gatunku”.  

Proponuję refleksję nad nowymi kontekstami wczesnego okresu 

w pisarstwie Lema. Proza fantastycznonaukowa Stanisława Lema początkowo 

rozwija się w sytuacji wydawałoby się zaskakującej: ponieważ przypada na 

czas, gdy w polskiej kulturze zostaje wprowadzony jako obowiązuje realizm 

socjalistyczny zasadniczo odrzucający wszelkie formy niemimetyczne 

w literaturze. Wczesna twórczość pisarza, sprzed 1949 roku, jednak rozwijała 

się dwutorowo i obejmowała także realistyczne utwory. Nowych kontekstów 

i języków badawczych dostarczają nam prace Kamili Budrowskiej nad zacho-

wanymi materiałami cenzorskimi, Agnieszki Gajewskiej, które prezentują 

ukryty u Lema zapis osobistego doświadczenia Zagłady, czy badania nad 

fantastyką wczesnych lat 50., w powiązaniu z socrealizmem jako formą 

kultury najbardziej zależnej od władzy politycznej (teksty Jacka Inglota, 

Jerzego Jarzębskiego, Antoniego Smuszkiewicza, Moniki Brzóstowicz-Klajn, 

Mariusza Lesia, Roberta Dudzińskiego, Adama Mazurkiewicza i in.) 

Przyjmuje się dzisiaj, że można wyodrębnić socrealistyczną odmianę 

polskiej fantastyki naukowej, częściowo wzorowanej na radzieckiej. 

W związku z tym ważne stają się kontekstowo promowane przez zarządzaną 

politycznie kulturę w latach 50. polskie tłumaczenia fantastyki naukowej ze 

Związku Radzieckiego i jej tradycje.  
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W latach stalinowskich czytano pierwsze powieści pełnowymiarowe Lema  

Astronautów (1951) oraz Obłok Magellana (1955) jako w gruncie rzeczy  

realistyczne „historie przyszłości”, która zawsze okazywała się przyszłością 

„świetlaną” łączącą ze sobie wizje utopii technologicznej i społecznej 

zgodnie z komunistyczną wizją świata. Trzeba dodać, że Lem w pierwszej 

połowie lat 50. w zbiorze opowiadań Sezam z 1954 roku przedstawił także 

groteskową odmianę fantastyki socrealistycznej w takich utworach jak np. 

Kryształowa kula czy Elektronic Subservise Ideas Detector. Poza tym w 1951 

roku razem z Romanem Hussarskim wydał sztukę Jacht „Paradise”, którą 

można interpretować jako tzw. political fiction.  Mamy też odnalezione dwa 

niecenzuralne utwory Lema z tamtego okresu wskazujące na przypadek 

„dwójmyślenia”.  

Zarazem właśnie badając wczesne powieści Lema jako reprezentacje 

gatunku fantastyki naukowej można wyraźnie zobaczyć jak bardzo kulturę 

socrealistyczną cechowało stałe wychylenie ku przyszłości, skupienie na 

aktywności ukierunkowanej teleologicznie zgodnie z ideologią postępu, która 

zmierza do osiągnięcia świeckich celów rozwoju zgodnie z przyjętymi 

normami racjonalności. Komunistyczna narracja o świecie w latach 50. jak 

widać stanowi swoisty projekt nowoczesności. I choć pozostaje ona  związana 

z totalitarnym systemem władzy w Polsce, to jednak jest także inter-

pretowana jako szczególny przypadek (według Jerzego Jarzębskiego – 

karykaturalny) przełomu modernistycznego.  
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Antycypacje strategiczne.  

Science-fiction i prognostyka wojskowa 

Tomasz Hołda, holda.tomasz@gmail.com, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 

Konstrukcja każdej dalekosiężnej strategii – czy to wojskowej, politycznej 

czy biznesowej – wymaga od ośrodka planistycznego stosownej antycypacji 

procesów, pod wpływem których będzie ona realizowana. Wydedukowanie 

przyszłego środowiska, w tym konkretnym przypadku bezpieczeństwa 

narodowego, wymaga od planistów nie tylko rzetelnej oceny współczesnej 

rzeczywistości społeczno-politycznej, lecz również dogłębnej analizy 

trendów, które mogą mieć wpływ na jej ewolucję. Instytucje wojskowe 

zważywszy na swój głęboko zbiurokratyzowany charakter oraz organizacyjny 

konserwatyzm, bardzo często okazują się niezdolne – przynajmniej za 

pomocą własnych zasobów kadrowych – do skutecznej, bowiem wymagającej 

olbrzymiej dozy elastyczności, prognozy. W sukurs military community 

przychodzą ludzie zupełnie niezwiązani z instytucjami bezpieczeństwa, 

bowiem pisarze fantastyki naukowej, dysponujący – przynajmniej w oczach 

samych decydentów wojskowych – kapitałem kulturowym niezbędnym do 

realizacji takiego zadania.  

Celem niniejszego wystąpienia jest ukazanie relacji pomiędzy 

instytucjami wojskowymi – zwłaszcza państw zachodnich – a pisarzami 

tworzącymi w nurcie fantastyki naukowej. Obszar, który będzie poddany 

analizie to wojskowe programy badawczo-prognostyczne. Ich istotą jest nie 

tylko przewidywanie rozwoju środowiska bezpieczeństwa narodowego na 

potrzeby konstrukcji strategii wojskowych, lecz również fakt, że sam proces 

prognostyczny odbywa się pod mniejszym bądź większym wpływem 

fantastyki naukowej.  
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Charles Nodier – zapomniany teoretyk fantastyczności 

Patrycja Przełucka, patrycja.przelucka@us.edu.pl, Szkoła Doktorska w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach, https://us.edu.pl/ 

Referat ma na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy definicji 

literatury fantastycznej według Charles’a Nodiera oraz zwrócenie uwagi na 

problem historyczno-literacki, jakim jest pominięcie teorii nodierowskiej 

w dominującym dyskursie na temat fantastyczności w literaturze. Esej pt. 

„Du fantastique en littérature” (1830), w którym Nodier zaproponował swoją 

definicję fantastyki, był w istocie pierwszym manifestem literatury 

fantastycznej, jednak pomimo swej wagi nie był on analizowany przez ponad 

półtora wieku, a i dzisiaj pozostaje tekstem w znacznej mierze zapomnianym. 

Nodier rozumiał fantastykę jako ponadhistoryczną kategorię wszystkich 

gatunków i podgatunków, które wykorzystują filtr niemimetyczny do 

ujawniania mniej oczywistych aspektów rzeczywistości. Porównywał 

fantastykę literacką do „kapryśnej Muzy” i w swoim eseju przedstawił jej 

objawienia z punktu widzenia ich ewolucji w czasie, kreśląc odważną, 

szeroko zakrojoną filologiczno-historyczną wizję fantastyki literackiej. 

Umieszczając fantastyczność w kontekście historycznym, społecznym oraz 

kulturowym i koncentrując się na fundamentalnych tekstach poszczególnych 

epok literackich, Nodier przedstawił  rozwój fantastyki jako sinusoidę, 

z cyklicznym następstwem naprzemiennego zanikania i odradzania się. 

Nodier dokonał także oryginalnego spostrzeżenia, które nie pojawiło się 

w żadnej późniejszej teorii fantastyczności – mianowicie zaobserwował, że 

fantastyka zwykle pojawia się w literaturze społeczeństw w chwili ich 

narodzin bądź, co ma miejsce znacznie częściej, gdy te chylą się ku 

upadkowi. W pracy wykazano również, że Nodier bronił fantastyczności 

w literaturze jako nieodłącznego i niezbędnego elementu rozwoju myśli 

ludzkiej oraz kształtowania się społeczeństw. Nodier jako pierwszy krytyk 

zwrócił uwagę na fakt, że fantastyka to literatura, której jedną 

z podstawowych cech jest zaangażowanie społeczne. Referat może stanowić 

podstawę do dalszych badań nad definicją fantastyczności w literaturze. 
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Fabularne gry komputerowe jako alternatywna ucieczka 

od rzeczywistości dla młodzieży XXI wieku 

Filip Krokos, krokos.filip@gmail.com, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

www.umk.pl 

W swoim wystąpieniu autor dokona szczegółowej analizy fabularnych gier 

komputerowych oraz ich bezpośredniego wpływu na zachowanie i psychikę 

dorastającej młodzieży. Dzięki metodom badawczym takim jak: ankiety, 

wywiady oraz obserwacje możliwe jest wyodrębnienie kluczowych czynników 

sprawiających, iż młode pokolenia Polaków co raz rzadziej sięga po książki, 

narzucając pierwszeństwo konsolom oraz komputerom jednocześnie 

rezygnując z pielęgnowania relacji interpersonalnych w rzeczywistości. Takie 

defensywne zachowania, mające na celu odcięcie się od ogólnorozumianego 

modelu społecznego spowodowane są czynnikami, które autor po krótce 

opisze w swojej prezentacji: bezpośrednia kontrola nad bohaterem, 

utożsamianie się z historią przedstawioną przez twórców, brak czynników 

zewnętrznych ograniczających podejmowane decyzje, pełne zaangażowanie 

wszystkich zmysłów człowieka takich jak wzrok, słuch, dotyk.  

W XXI wieku swoista ucieczka do świata gier komputerowych przestała 

być żmudnym powtarzaniem tych samych sekwencji, jak to miało miejsce 

w przeszłości. Gry video ewoluowały z prostych strzelanek dając użyt-

kownikowi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Sprawiły one że parę linijek 

kodu napisanego przez programistę może zamienić się w możliwość 

doświadczenia pozytywnych emocji jak miłość, przyjaźń, radość ale także 

tych negatywnych: strach, złość, żal spowodowany utratą kogoś bliskiego.  

Fantastyka i Science Fiction jako temat zainteresowań naukowych od lat 

stanowiły obszar, który rozwijał się z każdym dniem. Każda nowa produkcja, 

każda nowa technologia oraz ich bezpośrednie oddziaływanie na zarówno 

młodszych jak i starszych pozwalały badaczom i psychologom na zrozu-

mienie fenomenu gier. Konkluzją wystąpienia autora jest próba analizy 

i interpretacji zjawiska alienacji społecznej spowodowanej nadmiernym 

przywiązaniem do świata fabularnych gier komputerowych.  
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Fantastyka jako realizm naszych czasów – 

 kryzys współczesnego świata w angloamerykańskiej 

literaturze spekulatywnej 

Anna Gilarek, agilarek@gmail.com, Filia w Sandomierzu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, https://sandomierz.ujk.edu.pl/ 

Celem pracy jest omówienie relacji między światem przedstawionym 

w wybranych tekstach dwudziestopierwszowiecznej angloamerykańskiej lite-

ratury spekulatywnej a współczesną rzeczywistością pozatekstową. Przedsta-

wiony zostanie krótki rys historyczny podobnych związków w  historii gatun-

ku, jak również omówione będą umożliwiające ich zachodzenie zabiegi lite-

rackie, których efektem jest swoista synteza elementów prozy mimetycznej 

i niemimetycznej w niektórych odmianach fantastyki. Praca skupia się na 

dwóch przejawach kryzysu współczesnego świata, które należą do najczęściej 

opisywanych w twórczości amerykańskich pisarzy fantastyki ostatnich dwóch 

dekad – są to kryzys klimatyczny oraz kryzys systemu społeczno-gospo-

darczego. Wątki te szczególnie często łączą się w obrębie spokrewnionego 

z fantastyką naukową gatunku literackiego, jakim fikcja klimatyczna (cli-fi). 

Omówiony zostanie sposób, w jaki fikcja klimatyczna porusza te kwestie, 

łącząc cechy fantastyki naukowej bliskiego zasięgu i dystopijnej prozy 

postapokaliptycznej. Główna konkluzja tej przeglądowej pracy dotyczy 

informacyjnego i transformacyjnego potencjału takiego pisarstwa, które 

może być traktowane jako medium edukacji środowiskowej oraz środek 

pogłębiający świadomość czytelniczą na temat społeczno-ekonomicznego 

kryzysu współczesnego świata. To z kolei może zapobiegać skutkującej iner-

cją normalizacji kryzysu – przy tym założeniu relacja fantastyki ze światem 

pozatekstowym opiera się nie tylko na spekulacji odnośnie do kierunków jego 

transformacji, ale też na próbach ingerowania w ich trajektorię.  
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Fikcyjne światy jako element kultury  

w grach komputerowych 

Dariusz Średnicki, dareksrednicki@wp.pl, Instytut filozofii, Uniwersytet w Białymstoku 

Celem pracy było omówienie problematyki związanej z fikcyjnymi 

światami występującymi w grach komputerowych w odniesieniu do kultury. 

Omówiono występujące w literaturze różne teorie dotyczące podejść 

odnoszących się do pytania: Czy gry komputerowe to strata czasu?  

W szczególności analizie poddane zostały stosowane w debatach argumenty 

za i przeciw fikcyjnych światów w grach komputerowych. Głównym celem 

pracy był opis alternatywnych form postrzegania kultury w ujęciu Science 

Fiction. Przedstawione zostały tezy o grach, że upodabniają się one do 

kultury. Gry komputerowe to zbyt ważny element kultury, by filozofowie 

zostawili je tylko w rękach kulturoznawców, socjologów czy kognitywistów. 

A że przy okazji bawią? A skąd przekonanie, że filozof ma być siedzącym na 

kamieniu zamyślonym melancholikiem? Czy nie ma prawa do odrobiny 

ekscytacji? Warto przyglądać się tezom o grach, choćby dlatego, że wiele 

z nich buduje podobne eposom czy powieściom narracje. Realizacja 

założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy źródeł 

literackich w odniesieniu do gier komputerowych. Całość rozważań osadzona 

została w ramach filozoficznych w odniesieniu do kultury, filozofów  

i w pewnym sensie ich fikcyjnych światów, głównie występujących w grach 

komputerowych. Gry komputerowe przeżywają swój rozkwit zarówno 

w Polsce, jak i na świecie. 
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Kreacja głównej postaci opowiadania „Maska” 

Stanisława Lema 

Anna Puzio, anna_puzio@wp.pl, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Wystąpienie dotyczy kreacji głównej bohaterki opowiadania „Maska” 

Stanisława Lema, będącej zarazem jego narratorką. „Maska” to dosyć krótkie 

i zdecydowanie mroczne opowiadanie, które powstało w czerwcu 1974 roku 

i zostało wydane po raz pierwszy w roku 1976. Analiza opowiadania będzie 

skupiać się na sposobie tworzenia istoty, uczącej się prawidłowego 

postrzegania rzeczywistości (dzięki zaprogramowanej wcześniej wiedzy).  

Czytelnik poznaje świat przedstawiony (rzeczywistość łączącą kulturę 

feudalną z zaawansowaną technologią) z perspektywy kobiety-robota. 

W trakcie lektury czytający uczestniczy w procesie budzenia się i rozwijania 

świadomości głównej postaci, przejawiającym się w ciekawy sposób 

w archaicznym języku utworu. Bohaterka-istota-maszyna na początku mówi 

o sobie w rodzaju nijakim, potem uświadamia sobie swoją płeć oraz 

dowiaduje się, że jest robotem, czyli zaledwie odbiciem kobiety, nie zaś 

pełnowartościowym osobnikiem (kreacja ta przywodzi na myśl Harey, 

bohaterkę powieści „Solaris”). 

Rozważania dotyczą zagadnień związanych z wytyczaniem granicy 

pomiędzy sztuczną inteligencją a naszą własną, świadomością, kwestią płci, 

kondycji ludzkiej. Są to tematy bliskie Lemowi i jego twórczości, podej-

mowane w wieloraki sposób nie tylko w jego powieściach i opowiadaniach, 

ale także w różnorodnych wypowiedziach: wywiadach, komentarzach, 

esejach. Refleksja poświęcona opowiadaniu „Maska” obejmuje także wątki 

autotematyczne związane z twórczością pisarza, jego związkami z językiem, 

rodzajem literackim, tematem. 
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Między pięknem a grozą,  

czyli jak XVIII-wieczna refleksja o wzniosłości  

wpłynęła na współczesną estetykę filmów fantasy 

Arkadiusz Belicki, arkbel@st.amu.edu.pl, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.wfpik.amu.edu.pl, 

www.amu.edu.pl 

Przełom XVIII i XIX wieku przynosi przewartościowanie pojęć 

estetycznych i form ogólnoliterackich. Jednym z takich przewartościowań 

jest „rehabilitacja” pojęcia wzniosłości, które podobnie jak większość 

ważnych kategorii w estetyce europejskiej, ma korzenie antyczne. W pismach 

myślicieli rzymskich można odnaleźć tę kategorię przede wszystkim 

w charakterystykach stylu wysokiego. Odnaleziona zaś w XVI wieku rozprawa 

„O wzniosłości” – błędnie przypisywana Longinosowi – stała się początkiem 

nowego zainteresowania tym przymiotem w sztuce; doprowadziła 

w konsekwencji do zasadniczego przewartościowania porządku estetyki oraz 

w pewnym stopniu stworzyła nowoczesną myśl estetyczną, obecną w różnych 

formach w kulturze do dzisiaj. Kluczową rolę w zmianie hierarchii wartości 

estetycznych odegrała również myśl brytyjsko-irlandzkiego myśliciela 

Edmunda Burke’a. Jego rozprawa „Dociekania filozoficzne o pochodzeniu 

idei wzniosłości i piękna” (1757) jest uznawana za jeden z pierwiosnków 

rewolucji estetycznej, wymierzonej w klasyczny smak i tradycyjne kanony.  

Wzniosłość według Burke’a nie odnosiła się już do szczególnego typu 

mowy, sytuowała się natomiast w płaszczyźnie relacji między człowiekiem 

a zjawiskami wobec niego zewnętrznymi. Zarazem pozbawiona została 

charakteru intersubiektywnego i potraktowana przede wszystkim jako 

uczucie doznawane przez samotną jednostkę w izolacji przeżywającą kontakt 

z niezwykłymi wytworami lub fenomenami natury (i wywoływanymi przez 

nie przeżyciami): od majestatu górskich szczytów przez tajemniczość 

gotyckich zamków i ruin, mroczny krajobraz nocy, do zwiastujących 

kataklizm ryków wiatru i odgłosów gromu. Wszystko to wyznaczało horyzont 

upodobań i fascynacji późniejszego nurtu romantycznego, który znacząco 
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wpłynął na współczesną wrażliwość estetyczną. Na bazie wybranych ujęć 

z filmów fantasy i komentarza ogólnofilozoficznego z traktatu Burke’a 

zostanie zilustrowany wpływ XVIII-wiecznej refleksji estetycznej na proces 

komponowania wzniosłych ujęć filmowych. 
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„Muzyka Ericha Zanna” Howarda Phillipsa Lovecrafta – 

w rytmie grozy 

Kamila Byrtek, kamila.byrtek@gmail.com, Uniwersytet Opolski, http://wfil.uni.opole.pl/ 

W wystąpieniu ukazano sposoby, w jakie kreowany jest świat w opo-

wiadaniu „Muzyka Ericha Zanna” Howarda Phillipsa Lovecrafta. Lovecraft 

odstąpił od klasycznej koncepcji opowieści fantastycznej, budował 

szczególny nastrój już od początku swoich historii. Autorkę opracowania 

szczególnie interesuje aspekt nawarstwiania się napięcia, kształtowania 

atmosfery grozy i „gry ze strachem” (pojęcie Rogera Cailloisa). Lovecrafta 

wskazuje się jako kontynuatora – po Edgarze Allanie Poe – fantastyki 

„nieskażonej”, określanej jako weird fiction, w której to w pozornie znany 

bohaterom świat wprowadzone zostają elementy irracjonalne, niesamowitość 

budząca grozę. Relacje bohaterów opowiadań Lovecrafta – choć 

przeprowadzane są post factum i rozpoczynają się w sposób zdradzający 

niesamowitość historii – są skonstruowane tak, by dozować napięcie. 

W niniejszym wystąpieniu autorka prześledziła mechanizmy, które zostały 

do tego wykorzystane. Opowiadania Lovecrafta budowane są według 

schematu, w którym to bohater, gdy zaczyna rozumieć, że coraz bliżej niego 

krąży zło, zaczyna się niepokoić, jednakże nie ucieka, a brnie dalej 

w straszliwą sytuację. „Muzyka Ericha Zanna” również została tak 

pomyślana, jednakże wiele wyróżnia ją na tle innych utworów tegoż autora, 

co również zostało omówione. Opowiadanie to można traktować jako 

autonomiczne względem innych tekstów z uniwersum Cthulhu, można 

jednakże też, poszukując innych kluczy interpretacyjnych i rozszerzając 

konteksty, włączyć je w ten świat Wielkich Przedwiecznych.  



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fantastyka i Science Fiction – temat zainteresowań 

naukowych”, 24 września 2021 r., Wystąpienia Uczestników 

 

26 

Najpierw boisz się, że umrzesz, potem, że przeżyjesz: 

Oblicza bólu i cierpienia  

w powieści „Ręka Mistrza” Stephena Kinga 

Patrycja Roguska, p.roguska@uw.edu.pl, Zakład Kultur i Literatur Ameryki Północnej, 

Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl 

Stephen King, jeden z najpopularniejszych, najbardziej kreatywnych 

i płodnych ze współczesnych pisarzy amerykańskich, został okrzyknięty 

przez wielu „Królem Horroru”, co spowodowało uwięzienie autora 

w sztywnych ramach gatunku. Często wymienia się  również gatunek fantasy, 

science fiction oraz motywy nadprzyrodzone jako elementy najbardziej 

emblematyczne dla twórczości pisarza. Niniejszy referat wszedł w polemikę 

z powyższymi stwierdzeniami poprzez analizę psychologicznych aspektów 

powieści „Ręka Mistrza” (2008), szczególną uwagę poświęcając sposobom 

przedstawienia bólu i cierpienia oraz choroby i niepełnosprawności. 

Przeprowadzona analiza pokazała, w jaki sposób King – zachowując 

odrębność swojego stylu pisarskiego, a także czerpiąc z bogactwa literatury 

horroru i fantasy oraz z osobistych doświadczeń cierpienia po wypadku, 

któremu uległ w 1999 roku – zrywa etykietę pisarza gatunkowego i wykracza 

daleko poza jej ramy, poszerzając spektrum możliwości interpretacyjnych 

i stawiając kluczowe pytania dotyczące najbardziej namacalnego przejawu 

strachu – lęku przed realnym cierpieniem. Chorzy i niepełnosprawni 

bohaterowie „Ręki Mistrza”, uzdolnieni artystycznie i obdarzeni nad-

przyrodzonymi siłami umysłu, zmagają się z ciężarem  traumatycznych 

wspomnień, uczą się radzić sobie z ograniczeniami swoich ciał i umysłów, 

a także z nieustannym poczuciem straty towarzyszącym ich życiu, i starają 

się odzyskać utraconą tożsamość w odosobnieniu od społeczeństwa zgodnie 

z filozofią rekonwalescencji Kinga, która głosi, że każdy czyn, który stwarza 

świat na nowo, zasługuje na miano bohaterstwa . Ból i cierpienie przedstawione 

w powieści, zarówno to fizyczne, jak i psychiczne, nie są szlachetne 

i symboliczne – są okrutne, izolujące i rzeczywiste, stanowiąc podstawę do 

eksploracji niuansów zmieniającego się i ewoluującego poczucia tożsamości 
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bohaterów poprzez ich rosnącą świadomość odwiecznego balansowania 

pomiędzy zdrowiem i chorobą w myśl idei wyrażonej przez Susan Sontag 

dotyczącej podwójnego paszportu, który każdy z nas posiada zarówno 

w królestwie zdrowych, jak i w królestwie chorych.  
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O tym jak miłość babci uratowała świat,  

czyli walka Tytusa Grójeckiego z mocami pierwotnego 

zła w hołdujących polskim tradycjom powieściach  

Jakuba Żulczyka „Zmorojewo” i „Świątynia” 

Aldona Kiełpińska, aldonka9216@gmail.com, Akademia Pomorska w Słupsku, 

www.apsl.edu.pl 

Dyptyk Jakuba Żulczyka poświęcony przygodom Tytusa Grójeckiego 

odebrany być może przede wszystkim jako autorska kreacja fantastycznego, 

równoległego rzeczywistości świata. Istnienie tytułowego Zmorojewa oraz 

związanych z nim – często inspirowanymi polskimi legendami i podaniami – 

upiornych bohaterów ma na celu uwypuklenie stałości i niezmienności zła, 

które zawsze jest obecne w każdym człowieku. Paranormalne zdarzenia, 

groza opisanej w drugiej części cyklu – „Świątyni” – powszechnej paniki 

i ogłupienia oraz nieszczególnie udane perypetie miłosne głównego bohatera 

skutecznie odciągają uwagę czytelnika od postaci, która aż trzykrotnie – bo 

w finałach obu powieści Żulczyka oraz wspomnianej przez narratora 

przeszłości – ocaliła świat przed powrotem czyhającego na ludzką słabość 

zła. Ową bohaterką nie jest ani żadna z fantastycznych istot, ani nawet nikt 

z grona przyjaciół głównego bohatera, usiłujących powstrzymać złe moce. 

Ciemność ostatecznie przegrywa, ponieważ babcia Tytusa, zarówno z miłości 

do wnuka, jak i chęci powstrzymania zła poświęca w owej walce wszystko, 

łącznie z własnym życiem. W drugiej części „Świątyni” Żulczyk kreuje niemal 

apokaliptyczny obraz ogólnokrajowej paniki, podczas której bohaterowie, 

a wraz z nimi większość Polaków, podejmują irracjonalne decyzje, które to 

sceny do złudzenia przypominają praktyki Jima Jones'a. Choć powód 

zgromadzenia i intencje przywódców są inne, Żulczyk opisuje ten sam 

mechanizm społeczny, w którym rozsądek ulega fałszywym obietnicom.  
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Społeczne i technologiczne założenia cywilizacji 

wykreowanej w Kongresie Futurologicznym  

autorstwa Stanisława Lema –  

odległa wizja, czy spełniająca się przepowiednia? 

Piotr Słupczewski, piotr.slupczewski@poczta.onet.pl, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.umk.pl 

Kongres Futurologiczny to opowiadanie autorstwa Stanisława Lema, 

uznawanego powszechnie za mistrza w kreowaniu światów, jednego 

z najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy, w pewnym okresie najbardziej 

poczytnego nieanglojęzycznego pisarza science fiction. Opublikowane 

zostało w 1971 roku w zbiorze opowiadań zatytułowanym „Bezsenność”. 

W wyobrażonej rzeczywistości zaprezentowanej w Kongresie Futurolo-

gicznym przedstawiona została wizja utopii i antyutopii, w typowym dla 

Lema zręcznym stylu, zrealizowane jednocześnie. 

W dziele będącym przedmiotem badań czytelnik ma do czynienia 

z zupełnie nowym postrzeganiem cywilizacji oraz zmianą znaczenia słowa 

„człowiek”. Akcja osadzona jest w świecie, w którym społeczeństwo żyje 

w ułudzie, będąc permanentnie wystawionym na działanie chemicznych 

środków odurzających. Każdy element wykreowanego na potrzeby 

opowiadania świata jest stymulowany za pomocą środków noszących nazwę 

maskonów. Społeczeństwo żyje w ułudzie bogactwa, zaś rzeczywistość jest 

ofiarą iluzji oraz zręcznej manipulacji, podsycanej środkami rozpylanymi na 

wiele różnych sposobów. Stanisław Lem, poprzez typową dla swojej 

twórczości staranną dbałość o wszelkie detale, na łamach Kongresu 

Futurologicznego stworzył intrygujący obraz rzeczywistości, stanowiącej 

spójną całość. Głównym bohaterem i narratorem jest Ijon Tichy, którego 

osoba łączy wszystkie utwory cyklu. 

W trakcie prelekcji zostanie przedstawiona wizja przyszłości zgodna 

z kreacją w utworze Stanisława Lema oraz przybliżony szereg pojęć, takich 

jak witryfikacja, syropki ortografinowe, usłużne kelputery, gadające opakowania, 

czy nauka o będziejach. Wszystko jednak jest symulowane i udawane – czy ta 

wizja spełnia się we współczesnym społeczeństwie? 
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Trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego  

a rzeczywistość historyczna 

Piotr Łapiński, s077324@student.wum.edu.pl, Wydział Lekarski, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny; http://lekarski.wum.edu.pl/ 

Pisarze operujący gatunkiem fantasy nierzadko opierają się przy 

konstrukcji świata przedstawionego na wydarzeniach, postaciach oraz 

kulturze określonego okresu historycznego. A. Sapkowski w Trylogii 

husyckiej tj. „Narrenturm”, „Boży bojownicy”, „Lux perpetua” osadził akcję 

powieści na terenie Czech, Śląska, Węgier, ówczesnej Polski i Niemiec 

w okresie wojen husyckich, tj. w latach 1425-1435.  

Decyzja o umiejscowieniu akcji w danej rzeczywiści historycznej 

w przeciwieństwie do wykreowania własnego uniwersum jest związana 

z oczekiwaniem wobec pisarza do zapoznania się z realiami epoki. 

W konsekwencji przestrzeń dzieła można podzielić na ściśle historyczną, 

zniekształconą historyczną oraz ściśle fabularną. 

Pierwsza z przestrzeni przejawia się w Trylogii husyckiej w postaci 

Konrada IV Starszego, biskup wrocławski, Prokopa Gołego, jednego 

z głównych dowódców husyckich, Grzegorza Hejncze, śląskiego inkwizytora, 

czy księcia litewskiego i pretendenta do korony czeskiej Zygmunta 

Korybutowicza. 

W przestrzeni fikcyjnej znajdują się główni protagoniści i antagoniści tj. 

postaci Reinmara z Bielawy, Szarleja, Samsona Miodka czy Pomurnika, jak 

też elementy fantastyczne świata przedstawionego w postaci magii, istnienia 

magicznych stworów czy duchów, które stanowią istotny element tego 

świata.  

Choć wątki historyczne w Trylogii husyckiej przeważają to niekon-

sekwencja w przedstawieniu przebiegu wydarzeń historycznych, zarówno 

politycznych jak i wojskowych, ukazania ważnych postaci, życia codziennego 

czy pomniejszych szczegółów o ile nie jest to zaznaczone jako historia 

alternatywna potrafi skutecznie wytrącić czytelnika z lektury i zaburzyć 

poczucie immersji. 
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Powstaje zatem pytanie, czy świat wykreowany przez Sapkowskiego mimo 

tych elementów pozostaje ściśle wzorowany na rzeczywistym, jak daleko 

autor odbiegł w kreacji osób i miejsc od ich historycznego odpowiednika i, 

jak ta decyzja wpłynęła na odbiór całej powieści.  
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Wpływ hinduskiej tradycji i kultury  

na indyjski rynek gamingowy 

Iga Bielawska, igaweronikabielawska@gmail.com, Katedra Azji Południowej, 

Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu hinduskiej tradycji i kultury na 

indyjski rynek gier. Zgodnie z danymi, przedstawionymi w zbiorczym 

raporcie Google i KPMG, indyjski rynek gamingowy w 2021 r. osiągnie 

wartość ponad 1 mld USD oraz przekroczy liczbę 300 milionów graczy. 

Zdecydowany i szybki rozwój niewątpliwie wiąże się z „rewolucją Jio”, którą 

zapoczątkował najbogatszy indyjski przedsiębiorca Mukesh Ambani. Rynek 

gamingowy w Indiach oparty jest przede wszystkim na młodych 

konsumentach. Dane z raportów wskazują, że trzech na pięciu „gamerów” nie 

ukończyło jeszcze dwudziestu pięciu lat. Cechą dystynktywną indyjskiego 

rynku gamingowego jest korzystanie ze sprzętu mobilnego. W jednym 

z artykułów, opublikowanym na potrzeby Światowego Forum Ekonomicznego 

Rajan Navani wskazuje, że blisko 85 proc. graczy w Indiach korzysta 

z telefonów komórkowych. W raportach poświęconych tematyce gamingowej 

w Indiach wyraźnie podkreśla się nierówność płci graczy. Jak wynika 

z raportu firmy Newzoo zaledwie 32 proc. ogółu graczy to kobiety. Indyjski 

rynek gamingowy wyznaczają nie tylko zagraniczne tytuły. Rodzimi 

deweloperzy i wydawcy gier inspirują się hinduską tradycją i kulturą 

w tworzeniu m.in. gier RPG. Przykładem takiej gry jest „Kalyug”. Fabuła gry 

opiera się na typowym dla mitologii hinduskiej przeciwstawieniu sił zła – 

demonów – oraz postaci niebiańskich. Gracze tworząc armie i rekrutując 

potężnych wojowników toczą epickie bitwy z demonem Raką, który najechał 

na ich królestwo. Kolejnym przykładem gry, która czerpie z tradycji 

hinduskiej jest „Raji: An Ancient Epic”. Gra toczy się na terenie starożytnych 

Indii podczas inwazji demonów na świat śmiertelników. Wybrana przez 

bogów z panteonu hinduskiego tytułowa Raji musi ocalić młodszego brata 

oraz pokonać demona Mahabalasurę. W pracy wykorzystano metodę 

krytycznej analizy dostępnych materiałów źródłowych oraz  raportów. 
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Współistnienie cech gatunkowych fantasy i science 

fiction w powieści Shinsekai yori Yūsuke Kishiego 

Magdalena Kotlarczyk, amarwen.lit@gmail.com, Instytut Orientalistyki, Wydział 

Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, www.uj.edu.pl/ 

Celem pracy jest zaprezentowanie wyników analizy powieści „Shinsekai 

yori” (ang. From the New World) japońskiego pisarza Yūsuke Kishiego pod 

kątem hybrydowości gatunkowej ze szczególnym uwzględnieniem relacji 

między cechami gatunkowymi fantasy oraz science fiction (z marginalnym 

uwzględnieniem cech innych gatunków). We wstępnej części pracy 

przedstawiono zarys fabuły powieści oraz wyjaśniono pokrótce zjawisko 

hybrydowości gatunkowej w literaturze. W dalszej części omówiono 

pierwszorzędne i drugorzędne cechy fantasy i science fiction oraz wskazano, 

które z nich i w jakim stopniu funkcjonują w analizowanej powieści. 

Uwzględniono również widoczne w „Shinsekai yori” cechy dystopii oraz 

konwencji postapokaliptycznej. W ostatniej części zaprezentowano wnioski 

płynące z analizy. 

Analizę gatunkową oparto o literaturoznawcze opracowania Andrzeja 

Zgorzelskiego („Fantastyka, utopia, science fiction: ze studiów nad rozwojem 

gatunków” (1980), „Born of the Fantastic” (2004)) oraz Grzegorza Trębickiego 

(„Fantasy. Ewolucja gatunku” (2007), „Synkretyzm fantasy. Fantasy świata 

wtórnego: literatura, kultura, mit” (2014)). Zjawisko hybrydowości 

gatunkowej ujęto zarówno z perspektywy genologicznej, jak i herme-

neutycznej, tj. wpływu owego zjawiska na możliwe interpretacje tekstu, 

szczególnie z punktu widzenia tzw. koła hermeneutycznego oraz horyzontu 

oczekiwań czytelnika. Przeprowadzona analiza potwierdza synkretyzm 

gatunku fantasy oraz sugeruje, jakie funkcje może pełnić zjawisko 

hybrydowości gatunkowej (w „Sinsekai yori”, ale też w innych utworach tego 

typu) tak z punktu widzenia autora tekstu literackiego, jak i jego odbiorcy.  
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Yennefer z Vengerbergu jako romantyczna kobieta 

fatalna, czarownica i heroina 

Agnieszka Suchy, suchy.agnieszka@gmail.com, Uniwersytet Śląski 

Ukochana Geralta, znana z kart wiedźmińskiego cyklu autorstwa Andrzeja 

Sapkowskiego, jest bohaterką o wielu obliczach. Kreacja Yennefer 

z Vengerbergu łączy różne role: femme fatale, czarodziejki, ale również 

kobiety walczącej o swoich najbliższych – i przybranej matki. Wielo-

wymiarowość jej osobowości stanowi interesujący przedmiot rozważań. Co 

warte zauważenia, Yennefer w wielu obszarach, obejmujących gotowość do 

poświęcenia się za innych, waleczność, odwagę, ale także aparycję i styl, 

realizuje znane z XIX-wiecznej literatury wzorce bohaterek; w niektórych 

aspektach z kolei uosabia swoistą polemikę z paradygmatami epoki 

romantyzmu. Celem referatu jest przeanalizowanie postaw i zachowań 

opiekunki Ciri w perspektywie literaturoznawczej, z uwzględnieniem zapro-

ponowanych powyżej zagadnień. W pierwszej części wystąpienia przedsta-

wiono wybrane, wyselekcjonowane na potrzeby prelekcji romantyczne 

wizerunki kobiety fatalnej, czarownicy i wojowniczki, by następnie skoncen-

trować się na sylwetce wykreowanej przez Sapkowskiego czarodziejki.  

Przeprowadzone analizy obejmują relacje Yennefer z mężczyznami, 

wygląd i sposób zachowania, praktykowanie magii, metamorfozę jej 

osobowości czy uczucia względem Cirilli w kontekście podobieństw do 

postaci znanych z twórczości XIX-wiecznych literatów – sylwetek bohaterek 

reprezentujących typy wymienione wcześniej. W referacie odwołano się m.in. 

do Balladyny. Zwieńczeniem wystąpienia będzie udzielenie odpowiedzi na 

pytanie, czy czarodziejkę można potraktować jako sukcesorkę postaci 

kobiecych znanych z literatury romantycznej. 
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