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FANTASY PO POLSKU.
KILKA UWAG NAD TWÓRCZOCI)N ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO

Anna Gern ra

Fenomen literatury fantastycznej jest latwo zauwazalny: w przeciwiefistwie do tekstów, które oferuje sig miodzieiy w szkole, zmuszajK do zaznajamiania sig z dzielami artystycznie znakomitymi, ale
budzìcymi u niej wyraiin. niechge (bye mote wla'snie z powodu owej
przymusowoki), fantastyka jest czytywana chgtnie i stanowi ten gatunek literatury popularnej, po który najczg§ciej siggaj wla§nie mlodzi czytelnicy, choé oczywikie ma on swoich wiernych wyznawców i
w§ród starszych odbiorców.
Trudno ocenie, dlaczego literatura popularna (w tym i fantastyka), przewainie negatywnie oceniana przez krytyków, 1 postrzegaje
cych j t jako kicz artystyczny, produkowany ku zadowoleniu pozbawionych gustu i wigkszych wymagafi klientów, ma tak du4 publiczno'sé. 2 Z prowadzonych sporadycznie badari wynika migdzy inI Przychylnkt oceng recenzentów, jegli chodzi o fantastykg, uzyskaly tylko niektórc
dzieta, jak np. teksty Stanistawa Lema, Aldousa Huxleya, Arthura Clarke'a czy Isaaca
Asimova; spogród fantasy jedynym bodajz. e utworem, który doczekal sig laskawego
przyjgcia do grona dziel zaliczanych do literatury wysokiej, jest Wiadca PieKcieni
J.R.R. Tolkiena. W Polsce sytuacja literatury fantastycznej jcst czgsto przez jej fanów
okreglana mianem "getta": oprócz prac Lema i ostatnio Sapkowskiego w zasadzie
zaden utwór fantastyczny, choéby byt znakomity, nie jest dostrzegany przez krytykg
gtównonurtow, holdujitqt najczggciej przekonaniom, iz jegli cos jest "gatunkowe", a
nie "autorskie" (czyli jegli nie jest awangardowe), nie jest godne uwagi.
2 Jak pinze Taylor Caldwell o ksitZkach zalecanych do czytania ze wzglgdu na ich
wartoge artystycznkt,"glosy krytyków na 001 trafiajkt w próZnig. Czytelnicy starannie unikajkt ksika. ek, które powinni czytaé dla wtasnego dobra" (zob. T. Caldwell, Rola fabuly w powieki Iw:I Sztuka pisania, przel. J. Mach, Lódí 1996, s. 155-161). Z
pewnoSciki nie jest to jednak jedyna przyczyna, dla której literatura popularna ma tak
wiclu zwolenników.
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nymi, ze odbiorcy oczekujì, iz utwór, po który siegajp., bgdzie spelnial kilka zasadniczych warunków (o których pisal jeszcze Karel Capek), 3 spogred których warto wymienie przede wszystkim: dobrì
fabuip, wartkì akcje, wspanialych bohaterów o jasno okre'slonych cechach charakteru, nawizania do wydarzeil wspólczesnych czytelnikowi, komunikatywno§e, brak relatywizmu moralnego. Kaidy z gatunków literatury popularnej dostarcza odbiorcom przynajmniej trzech
z wymienionych cech, utwierdzajìc ich w przekonaniu, ze maj. do
czynienia z dzielem dobrym — bo zaspokajaj1cym ich potrzeby.
W Polsce badania nad literatury popularin, w tym takie nad fantasty4, nie maj. zbytniej tradycji, miedzy innymi dlatego, ze literatura popularna, uznawana za "nislq." i bezwarto§cion, pozostawala
bardzo dlugo (mniej wiecej do poczìtku lat 70.) poza zainteresowaniami badaczy, a z kolei wedlug zasad polityki kulturalnej paiístwa
socjalistycznego teksty pisane przede wszystkim z my o rozrywce
uznawane byly za spolecznie szkodliwe, poniewai nie sluzyly niczemu poiytecznemu. 4 Boom nastpil po roku 1989, kiedy w bardzo
szybkim tempie zaczely powstawaé nowe, czesto efemeryczne wydawnictwa, wypuszczajce na rynek ksiìzki, które na Zachodzie dawno
juz odeszly w zapomnienie — gdyi teksty literatury popularnej,
oprócz nielicznych, charakteryzuje "iywot motyli" W§ród ogromnej
liczby publikowanych utworów jedno z pierwszych miejsc zajmowala
fantastyka, która w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, ma
ogromnì liczby zwolenników. Dzisiaj gatunek ten dominuje nie tylko
na pélkach ksiegarskich, ale takie w§ród gier komputerowych; wiel
popularno§ciì cieszì sie równiez osadzone w fantastycznych gwia-

3 Zob. K. Capek, Marsjasz czyli na tnarginesie literatury (1919-1931), Kraków
1981, s. 153, 157.
4 S wiadomy obywatel mial czytywaé powaine dziela, klasykg literackì, a nie
teksty sluige rozrywce. Jednym z efektów takiego podejgcia byl rozwój rynku handlu
ksikiikami zakazanymi nie ze wzglgdu na ich tre'sé politycznb ale ze wzglgdu na cel,
któremu sluiyly (rozrywka). Wielbiciele literatury popularnej czesto rgcznie przepisywali utwory wydane jeszcze w 20-leciu migdzywojennym. Piszi o tym m.in.
Janusz Dunin w ksi¢zce Papierowy handyta. Ksigika kramarska i hrukowa w Polsce
(L6& 1974) i Jerzy Jastrzgbski w pracy Czas relaksu. O literaturze tnasowej i jej
okolicach (Warszawa 1982). Drugi efekt jest o wiele bardziej widoczny: dziela publikowane na Zachodzie w latach 60. u nas czgsto ukazywaly sig dwadziegcia, trzydziegci
lat póíniej; dotyczy to zarówno fantastyki, jak i innych gatunków literatury popularnej.
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tach Role Playing Games (RPG) i gry karciane. Konwenty milogników
fantastyki pelne sa mlodych ludzi, którzy gwietnie sie bawia, wcielajac w postaci znane z ksitzek czy filmów badz tez kreujìc wlasne,
niepowtarzalne gwiaty.
Popularnoge fantastyki w Polsce stata sie szczególnie widoczna,
kiedy od 1982 zaczal wychodzié miesiecznik "Fantastyka": pierwszy,
siermieiny jeszcze numer, zostal natychmiast wykupiony, a zdobycie
nastepnych graniczylo z cudem i to nie tylko ze wzgledu na niski
nakiad i zla dystrybucje, ale przede wszystkim ze wzgledu na ogromna liczbe zainteresowanych. Choe wiele innych pism upadio i odeszlo
w niepamiee, "Fantastyce" udalo sie utrzymaC na rynku zalanym przez
kolorowe, stawiajace czesto swoim odbiorcom niskie wymagania intelektualne, czasopisma. Zmieniwszy szate graficzna (zdecydowanie
na korzyge), wydawce oraz tytul na "Nowa Fantastyke" (z racji zmiany wydawcy wla§nie), jest w dalszym ciìgu jednym z najpopularniejszych periodyków tematycznych w Polsce. Tym bardziej to zastanawiajace, iz — czgsto mimo dotacji ze strony paiístwa — pisma artystyczne i kulturalno-literackie znikajì z rynku jedno po drugim w
doge szybkim tempie.
Redakcja "Fantastyki" zapowiadala, ze bgdzie drukowaé niedostepne do tej pory teksty pisarzy zagranicznych, wznawiaé dawne
utwory rodzimych autorów, ale tez i publikowaé polskie debiuty;
miesiecznik mial wiec przejmowae powoli role, jakt pelnily dotychczas wydawnictwa glównie fanzinowe. Wielbiciele fantastyki, dziel
Johna R. R. Tolkiena, Ursuli Le Guin, Franka Herberta, Harry'ego
Harrisona, Janusza A. Zajdla, Adama Hollanka i wielu innych nie
musieli juz zdobywaé fanzinów czy czekaé na publikacjg ksiaiki (a
cykl wydawniczy w PRL trwal bardzo diugo, niejednokrotnie kilka
lat), lecz mogli nasycié sie ulubiona lekturì — o ile oczywi§cie udalo
im sip kupie periodyk.
Szybko okazato sig, ze teksty polskich pisarzy, zwlaszcza debiutantów, stanowiì nikly procent dziel literackich drukowanych w "Fantastyce"; pismo publikowalo glównie utwory pisarzy zagranicznych.
Poczìtkowo nie bylo to zjawisko w zaden sposób niepokojace, glównie dlatego, ze znakomita czege fantastyki stanowia przeciez dziela
twórców amerykafiskich i angielskich. Wiadomo bylo takie, ze klienci majì ograniczone dotarcia inni droga do dziel pisarzy
zachodnich: wszak funkcjonowala cenzura i obowiìzywaly jeszcze
zasady wspomnianej polityki kulturalnej pafistwa. Wreszcie, nalezalo
"dogonié czas", drukujtc dziela, które za granicì wydane zostaly
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trzydzieki i wigcej lat temu. Postuig sig tu przykiadem kilku tylko
utworów fantasy: Swiat Czarownic Andre Norton z 1963, który dai
poczgek olbrzymiemu cyklowi, w Polsce ukazal sig w 1990, Gra Endera Orsona Scotta Carda z 1977 w jgzyku polskim wyszla w voluminie w 1994; od 1963 nie wznawiano trylogii Johna Ronalda Reuela
Tolkiena; jego Hobbit, czyli Tam i z powrotem (The Hobbit, or There
and Buck Again), którego pierwodruk mial miejsce w 1937, w Polsce
ukazal sig w 1960; utwory Anne MacCaffrey z kofica lat 60. w Polsce
ukazywaly sig jako wydawnictwa ksiúkowe po roku 1991. Wymienione dziela stanowiì tylko nikly procent ogromnej produkcji fantasy
zachodniej z lat 50. i 60., która jako wydawnictwa zwarte miala ujrzeC §wiatio dzienne w Polsce dopiero po przemianach politycznych w
1989. Czgge z nich wczegniej, jak choéby Pie krysztatu MacCaffrey, ukazywala sig w odcinkach w "Fantastyce", dajc odbiorcom
moiliwoge, choeby powierzchownego poznania wainych dla gatunku
tekstów. Byly to jednak tylko wyjgki.
Z czasem jednak uzupelniono najwigksze braki; i wtedy okazalo
sig, ze "Fantastyka" w dalszym ciIgu drukuje niewielkj liczbg tekstów, których autorami sì polscy pisarze. I nie dzialo sig tak z powodu niechgci redaktorów pisma dla polskiej fantastyki, lecz z zupelnie
innej, prozaicznej przyczyny: nie bylo czego drukowaé. Owszem,
byli pisarze znani i szanowani w polskim fandomie, tacy jak np. Zajdel, Hollanek (zreszti zaloiyciel "Fantastyki"), Wiktor Zwikiewicz,
Andrzej Trepka czy Krzysztof Borufi; wszyscy oni jednak zaczgli
tworzyé na (Hug° przed rokiem 80. Bardzo malo bylo debiutów, a w
przewaiajgej wigkszoki wypadków byly to utwory science fiction (z
bardziej znanych dzisiaj nazwisk np. Marek Baraniecki czy Marek
Huberath, który debiutowal w tym samym konkursie, co Sapkowski),
przede wszystkim dlatego, ze gatunek ten mial w Polsce diAC dlup.
tradycjg.
Tradycji takiej nie miala fantasy, 5 przede wszystkim dlatego, ze
korzystala z wzorców w Polsce kulturowo obcych (m.in. mitologia
germafiska, skandynawska, celtycka i mniejszym stopniu, klasy-

5 Nie miat jej równiei horror. Polskkt literaturg gotyckkt reprezentuje doprawdy
niewiele zastuguAtcych na uwagg tekstów; horror wspótczesny praktycznie nie istnieje
(oprócz matej Iiczby opowiadan, m.in. Dariusza Zientalaka, Jerzego Siewierskiego,
Tadeusza Oszubskiego, Jerzego Nowosada, Mirostawy Sgdzikowskiej, Andrzeja Sapkowskiego).
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czna). Jej obcoge gatunkowy. podkre'sla takie fakt, ze sama nazwa do
dzig nie ma polskiego odpowiednika, 6 a i do polskiego literaturoznawstwa jako okreglajga grupg tekstów skonstruowanych w oparciu o
specyficzne zasady, zostala wprowadzona stosunkowo niedawno, w
1973 roku, przez Stanislawa Lema w jego pracy teoretycznej Funtastyka i futurologia. Zreszt zarówno wówczas, jak i póiniej, niewiele
osób naprawdg wiedzialo, czym jest fantasy. Wynikalo to przede
wszystkim z faktu, iz na polskim rynku ksi zki fantasy miala nik4
reprezentacjg tekston (ze wzglgdu na wspomniane wyiej okolicznogci), co nie uprawnialo do pojmowania jej jako gatunku. Owszem,
czytelnicy znali juz m.in. Howarda, Andre Norton, Ursulg Le Guin no
i — przede wszystkim — Tolkiena. Ale kilka, kilkanagcie nawet tekstów
to nie byla wystarczajÌco duia liczba, by mówie o istnieniu fantasy
jako gatunku; nie wszyscy czytelnicy mieli wszak dostgp do tekstów
oryginalnych czy nawet wiarygodne informacje o nowych trendach w
literaturze za granic1. Tam zag, gdzie nie ma takiej wiedzy, trudno
mówie o dobrej znajomogci regia gatunku, a zatem cigiko jest napisaé
utwór, który by je wykorzystywal. Owszem, ukazala sig powiege
Anny Borkowskiej Gar'Ingawi, wyspa szczfSliwa, majìca wcale pochlebne recenzje; pojawialy sig tez drobne teksty, w wigkszogci jednak nie zasiugu» one na wigkszì uwagg. Przelomowe okazalo sig
dopiero opublikowanie Wiedi mina Andrzeja Sapkowskiego.
Terminu "fantasy", oznaczajicego w jgzyku angielskim wyobrainig bglz jej wytwory, nie da sig przelozyé na jgzyk polski bez znaczgej szkody dla jego semantyki. Wszelkie próby przetlumaczenia
nazwy tak, by oddawala istotg gatunku i jednoczegnie pozwalala go
klasyfikowae zgodnie z przyjgtymi w polskiej teorii literatury zasadami, skoficzyly sig fiaskiem. "Nowoczesna bagri", "bagn wspólczesna", proponowane jako zamiennik "fantasy" (m.in. przez samego
Lema), nie sprawdzily sig, poniewai u ich podstaw stato blgdne
gatunek ten powstal w wyniku ewolucji tradycyjnej bagni
ludowej i literackiej2
czy to ludowa, czy to literacka, stanowi jednak tylko jedno
z wielu zródel fantasy — co znakomicie widaé, kiedy siggnie sig do

6 Co nie znaczy, ze naleiy ja koniecznie tiumaczyé Chce tu jedynie podkreSlié
fakt, ze gatunek ten nie ma swojego odpowiednika w polskiej klasyfikacji genologicznej.
7 Zob. R. Handke, Bash a SF - po raz drugi, "Fantastyka" 1986, 6.
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iródel, chociaiby do utworów Tolkiena, uznawanego powszechnie za
ostatecznego prawodawcg modelu genre. Co wigcej, normy te nie byly efektem ewolucji jednego gatunku, a uksztaltowaly sig (w czggci)
wskutek skrzyiowania, nakiadania opowiegci mitologicznych i bagniowych. Powstaly w ten sposób konglomerat daleko odbiega od
tego, co zwyklo sig w terminologii teoretycznoliterackiej uwazaé za
bagfi, nie mówigc juz o tym, ze z cali pewnogcig otrzymany produkt
nie nadaje sig na wieczorne opowie'sci dla dzieci. 8
Stosunkowo najbliiszy bagni jest wlagnie Tolkien, który, choc
stworzyl gwiat realistyczny i w swym realizmie okrutny, 9 nie zrezygnowat z odwolywania sig do typowo bagniowych rozwigzail - jak
na przyklad wtedy, kiedy po powrocie do Hobbitonu Frodo zastaje
swojg ojczyzng kompletnie zniszczong przez rozwijajgcy sig przemysl
(co iywo przypomina czasy wczesnego kapitalizmu), ale otrzymane
od elfów nasiona pomagajt jego towarzyszowi zaprowadzie poigdany
Tad. I to jest krok w kierunku bagni — w kierunku realizmu zag
prowadzi czytelnika wlagnie owa subtelna informacja: poipdany pozgdek — ale nie wczehiiejszy porztdek. W bagni (ludowej) moiliwy
jest powrót do przesziogci: zmarig matkg moina wskrzesié "wodg
zyciafi", moina odczarowaé zamienionych w kamienne figury lub w
labgdzie braci, calusem obudzié królewng; bohaterowie sig nie staiejg, nie umierajg: a zatem nic nie ulega zmianie, co najwyiej status
spoleczny giównego bohatera. We W?adcy Pierkieni Bilbo, który w
pierwszym tomie sig nie starzeje (wskutek tego tylko, ze posiada Pierscia), w ostatnim jest praktycznie niedolginym staruszkiem; Frodo,
zraniony przez Zio, musi w koficu odplynge, "za morze"; czgge bohaterów umiera i nie ma moiliwogci, by ich wskrzesié: nie ma powrotu do przeszlogci, nie moina zapomniee o tym, co sig wydarzyio, poniewai w duszy bohaterów i w ich gwiecie pozostaiy trwale glady
minionych wydarzefi. I to jest jedna z zasadniczych róinic, jakie
istniejg pomigdzy bagnig a fantasy.
Róinice te sy. takie znakomicie widoczne w utworach najbardziej
znanego polskiego pisarza fantasy, Andrzeja Sapkowskiego. Sg one

8

Choé moim zdaniem banie braci Grimm takie sig nie nadajít.

Myti19 tu o jego Madcy Pierkieni, gdyi Hohhit, czyli Tam i z powrotem, ma,htc
inny adres czytelniczy, jest skomponowany na nieco innych zasadach. Jednak i tutaj
umiera jeden z glównych, pozytywnych bohaterów — a w bagniach przeznaczonych dla
dzieci raczej sig takiego rozwigania nie spotyka.
9
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nawet bardziej zauwaialne niz w tekstach na przyklad Tolkiena i to
nie dlatego, ze Sapkowski jest od niego pisarzem lepszym (a nie jest z
cala pewnogcia), lecz dlatego, ze polski autor jawnie korzysta z bagni, z najbardziej znanych, archetypicznych motywów, by z nimi polemizowae, by je "sprowadzaé na ziemig"— slowem, by opowiedziee
swojg wersjg historii znanej z bagni.
Debiut Sapkowskiego w "Fantastyce" w roku 1986 byl — i pozostaje — jednym z najwazniejszych wydarza w fantastycznej literaturze
polskiej ostatnich lat. Urodzony w 1948 roku autor skoficzyl studia z
zakresu handlu zagranicznego; choc przed opublikowaniem Wiedz,mina pisywal drobne teksty, dopiero ten utwór przyniós1 mu uznanie.
Pelnoetatowym pisarzem jest od czasu, kiedy jego firma (16dzka
centrala handlu zagranicznego), zostala rozwiazana. Twierdzi, ze obecnie utrzymuje sig z tantiem oraz z handlu konfekcjt damski. Guru
polskiej fantasy jest niezwykle barwnt postacit, jegli chodzi o kontakty z mediami: niepozorny, dowcipny, kpi z dziennikarzy, z powaga traktujìcych wszystko, co im powie: ze walczyl w Afganistanie
(ponoe pokazywal nawet blizny), w Wietnamie; twierdzi, ze byl w
wojskach specjalnych, plotka zag niesie, ze byl pracownikiem sluib
specjalnych. Typ staropolskiego gawgdziarza, z upodobaniem tworzy
wokói siebie legendy; kpi równiei z uwielbiajacych go czytelników,
podsuwajac im nowe anegdoty na swój temat, aczkolwiek adoracja
"wyznawców" bardzo mu odpowiada.
Opowiadanie Wiedzmin zostalo napisane przez Sapkowskiego na
II konkurs literacki, ogloszony przez "Fantastykg" w 1986 roku. Juz
samo oglaszanie konkursu na napisanie tekstu fabularnego mote
g wiadczye o desperacji redaktorów "Fantastyki". U podstaw pomyslu
stata podobno ché promowania polskiej literatury i debiutów mlodych pisarzy (którzy mieli bardzo male moiliwoki opublikowania
swoich prac, zwlaszcza wtedy, kiedy naleialy one do fantastyki); w
praktyce jednak oznaczalo to, ze redakcja poszukuje mlodych talentów — poszukuje, poniewai dzial fantastyki polskiej jest w zaniku.
Swiadcza o tym zreszti takie póiniejsze wypowiedzi recenzentów i
czytelników, w których powtarza sig stwierdzenie, ze Sapkowski
uratowai polski literatury fantastycznì przed calkowitym marazmem.
Przez wielu tez. Wiedimin uwazany jest — zreszti niezgodnie z prawdì
— za pierwszy polski utwór fantasy; chociaz jednak nie byl pierwszy,
jest z pewnogcia tym, który najbardziej zawazyl na pózniejszym
rozwoju gatunku w Polsce, ukazujìc szerszej publiczno'sci, ze mozna
napisaé fantasy nie tylko w oparciu o nieznanì jej (lub znanì slabo)
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mitologie. Slowem — otworzyi przed polskimi czytelnikami i pisarzami
droge do fantasy ze "slowiafiska duszì".
Choc utwór Sapkowskiego uzyskal wedlug oceny jury dopiero
trzeciì lokatg (konkurs zostal rozstrzygnigty dopiero po przeszlo dwu
latach!), czytelnicy przyznali mu nagrode za najlepsze opowiadanie
roku. Byli zachwyceni: po raz pierwszy dostali do reki tekst fantasy
autorstwa polskiego pisarza, który siggajac po gatunek z gruntu anglosaski, wykorzystal w jego realizacji wylacznie polskie i to dobrze
znane szerokiej publiczno'sci wzorce. Jednoczegnie jednak wybuchl
maly skandal, którego przyczynì stato sig wlagnie oparcie sip Sapkowskiego na polskich tekstach. Nietrudno bylo zauwaz. yé, ze podstawa 1Viedimina stata sie bagfi o strzydze, która z opowiegci ludowej
na grunt literatury przeniósi Roman Zmorski w 1852'° (zbiór Buhlie i
podaniu ludu polskiego). Pojawily sie oskarienia o plagiat, a w najlepszym wypadku o wtórnoge: Sapkowski bowiem takie i w swoich
nastppnych opowiadaniach nie zaprzestai siegae do polskich (i nie
tylko polskich) bagni — oraz do utworów zaliczanych do wspólczesnej
fantastyki. Jednak pisarz, niewatpliwie czerpiac z tradycji literackiej
"pelnymi gargciami" i wcale tego zresztt nie ukrywajic, wrpcz przeciwnie nawet, podkreglajac, kreuje wlasne, oryginalne gwiaty, obdaajac je indywidualnymi cechami i laczac w ten sposób konwencjp z
inwencja.
Glosy krytyki stopniowo wigc cichiy: z kaidym nastgpnym
utworem Sapkowskiego stawalo sig coraz bardziej jasne, ze odwolywanie sig Sapkowskiego do archetypów jest cechi znamienni jego
stylu. Siegajac do majicych swoje state miejsce w tradycji literackiej i
w kulturze tematów, motywów czy typów bohaterów (tak literatury
wysokiej, jak popularnej i tekstów ludowych), traktuje on je jako
podstawp, dzipki której jest w stanie nawiazae komunikacje z odbiorcì i na której buduje swój wlasny gwiat, jednoczegnie wywracajac na
nice stereotypy, do jakich byl przyzwyczajony czytelnik. Zgodnie z
moda, która juz przemija, Sapkowskiego traktowano wiec jako postmoderniste; glównym argumentem, który mial za tym przemawiaé, byl
fakt owej zabawy konwencjì i "kolaiu" archetypów. Nie wydaje sie
jednak, aby byiy to argumenty wystarczajace, tym bardziej, iz jednorodna definicja postmodernizmu nie istnieje.

10 Tekst ukazal sig w zbiorze Banie i podania ludu polskiego; w 1956 wyszedt w
zredagowanej przez Tomasza Jodelkg antologii Polskie banie ludowe.
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Sapkowski, przez swój specyficzny stosunek do tradycji literackiej, sytuuje sig jednak z pewnoSci w gronie autorów bawiìcych sig
konwencj, potrafi ì cych utrzymaé ironiczny dystans do gatunku. 1
Jestowidcznjugperwsotku.
Basi Zmorskiego Strzyga, która stata sig punktem wyj§cia dia utworu Sapkowskiego, opowiada mrozgì krew w zylach historig o
grasujìcej w pewnym mieScie stolecznym strzydze. Strzyga jest córIg
króla Gozdzika, poczgt w kazirodczym zwiìzku z siostw dziecko
umarlo tuz po narodzinach i stato sig strzyp., która podczas pelni wychodzi z krypy grobowej, napada na ludzi i ich poiera. Królewskie
orgdzie oferuje pót królestwa i rgkg królewny za odczarowanie strzygi, ale kolejni smiatkowie ginì. Dopiero ubogiemu sierocie, który
przybyl do miasta, udaje sig wytrzymae trzy kolejne noce w kogciele,
gdzie jest pochowana królewna. Pomagajy. mu w tym spryt, gigboka
wiara i rady staruszka, z którym podzielil sig reszt4 chleba. OczywiScie, otrzymuje pól królestwa i rgkg odczarowanej pigknej panny.
Tyle ba§11. Debiutanckie opowiadanie Sapkowskiego zachowuje
wszystkie jej zasadnicze elementy fabularne: w pewnym mieScie grasuje strzyga, zmarla córka króla, urodzona przez jego siostrg; król
oferuje nagrodg za jej odczarowanie; aby zdjìé k1 ttwg, naleiy spgdzie
noc (lub trzy) w kaplicy grobowej; ten, komu sig to uda, otrzym a
nagrodg. Do zamku przybywa mgiczyzna, który przeczytal orgdzie
króla, obiecujcego duo pienigdzy za zdjgcie kigwy z grasujgej w
miegcie i poierajgej ludzi strzygi: jego córki. Po pelnej grozy nocy
udaje mu sig odczarowaé królewng i otrzymuje uzgodnionì sumg.
Na pozór wigc sytuacja wyglgia tak jak wtedy, kiedy zaczyna sig
snué znani juz wszystkim opowie§e: "Znacie? To posiuchajcie...".
Tyle ze w trakcie lektury okazuje sig, iz Sapkowski historig o strzydze
opowiada po swojemu, kpiìc z patosu, wygmiewajg naiwno§e, polemizujg ze stereotypami, odbrzawiajc i zrzucajìc z pomnika idealy:
pozbawiajìc czytelnika ziudzefi. Opowiada historig, której realizm jest
jawnie skontrastowany z fantastylg ba§ni, prawdopodobieiístwo — z
nieprawdopodobiefistwem; oczywi§cie, jesii zawiesi sig niewiarg,
czyli przyjmie do wiadomoSci fakt, ze mogi istnieé strzygi i ze czlo-

l Z racji tego bywa porównywany m.in. do Terry'ego Pratchetta, który piszIc cykl
"Swiat Dysku", bedacy klasyczna fantasy, zakpit jednoczeSnie z jej wielu wyeksploatowanych do ostatnich granic stereotypów fabularnych.
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wiek jest w stanie uZywae magii 12 - ale bez tej akceptacji, tego "zawieszenia niewiary" nie byloby fantastyki w ogóle.' 3
Przyjrzyjmy sig zatem opowie§ci Sapkowskiego. Mgiczyzna o
imieniu Geralt jest w mie'scie Obcy — i zupeinie nie przypomina slodkiego sieroty, który w ba'sni Zmorskiego dzieli sig ostatnim okruszkiem chleba z napotkanym staruszkiem. Nie ma zamiaru dzielie sig z
nikim nie tylko chlebem, ale tez i piwem. Choc ma biale wiosy, prawdopodobnie jest miody — trudno okre§lie jednak jego wiek. Jest wiediminem — osob t, która zawodowo trudni sig zabijaniem potworów.
Ma niemily glos i równie malo przyjemne maniery: zeby dotrzee do
króla, zabija dla przykladu trzech obwiesiów, którzy ogrnielili sig go
zaczepie w karczmie, a by dae sobie wigcej szans przed spotkaniem ze
strzygp., oddaje jej na polarcie uwipzionego wczegniej przez siebie
który go obrazil. Podejmuje sig pracy dla zarobku, a nie ze
szlachetnych intencji; targuje sig zawzigcie o kaidego orena. Nie
powstrzymuje strzygi wy4cznie magicznymi znakami, lecz, aby jì
pokonae, musi z nie walczye. Zostaje ranny i to tak cigzko, ze cudem
tylko uchodzi z zyciem. Za zdjgcie k4twy otrzymuje nagrodg:
pienigize, bowiem rgka królewny nigdy nie wchodzila w grg (byly to
tylko poboine zyczenia pospólstwa), zresz4 wiedimin i tak by jej nie
chcial: nie jest zainteresowany ozenkiem, lecz orenami.
Strzyga-królewna, urodzila sip, tak jak u Zmorskiego, z kazirodczego zwizku króla z jego wiasny. siostw ale strzyp stata sig nie
dlatego, ze popetniono grzech, lecz dlatego, ze zostala rzucona
klgwa. Dziewczynka umarla zaraz po narodzinach; przez kilkanagcie
lat nikogo nie atakowala, ale póiniej zabijala do pigedziesigiu ludzi
rocznie, przewainie ich poierajg. Odczarowana przez wiedimina
(ieby ostatecznie zdjg zaklgcie, musial j i w koiicu ugryie), okazuje
sig brzydkim, chudym, rudym podlotkiem, o psychice i zachowaniach

12 Tutaj zresztki rozumianki przede wszystkim jako umiejenoSe korzystania z
wtasnych sit psychicznych i z sit Natury.
13 Nie byloby zreszqt Wide i innych utworów fabularnych; podstawi ich istnienia
jest przeciei tez owo "zawieszenie niewiary". Uwaga ta dotyczy i utworów realistycznych, których fabula równiei jest fikcyjna. Zob. W. Ostrowski, The Fantastic
and the Realistic in Literature, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1966 t. 9, z. 1; R.
Handke, Polska proza fantastyczno-natekowa. Problemy poetyki, Wroclaw 1969; K. L.
Walton, Mimesis as Make-Believ: on the Foundations of the Representational Arts,
Cambridge 1990.
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matego dziecka: "glupawa taka jakag. Placze bez ustanku. I sika w
lóiko" 14 — komentuje grododzierica Velerad, który juz po wszystkim
opiekowal sie rannym Geraltem. Daleko jej wiec do pieknej panny,
która zostala w búni narzeczona wybawcy. Co wiecej, rzucony
niegdyS na królewne czar mote powrócie: trzeba jì zatem chronié
specjalnymi magicznymi przedmiotami i czynno§ciami, o czym wiedimin informuje króla przed wyj'sciem do kaplicy. 15 Swiat nie zostaje
wiec uladzony i doprowadzony do pierwotnego porzadku, jak w
bagni, gdzie bohaterowie wychodzì ze spotkania ze zlem nietknieci,
lecz, tak jak np. u Tolkiena, zostaje podkreglone, iz kto raz zetknal
sie ze zlem, bedzie zawsze podatny na jego ataki (przypadek Froda).
Do bni wkracza realizm, a Sapkowski sprowadza czytelnika na ziemie: zeby strzyga nie atakowala w mieScie, jego obywatele przywiazuja przed kaplica skazaficów (ale, jak komentuje któryg z bohaterów,
przestepczoSe przez to nie spadla). Pastuszek, jedna z wielu osób,
które chcialy zarobié, próbujac odczarowaé strzyge, to "kretyn, znany w caiej okolicy, niech spoczywa w pokoju"' 6 (powiada Velerad).
Plotka o tym, ze mozna bedzie dostaé królewne za ione, zostaje okreglona jako ponury zart — i oczywi§cie jest takim, je§li sie wezmie pod
uwage wyglad strzygi. Mimo tego wielu chcialo sie dostaé do rodziny
królewskiej, w tym dwóch czeladników szewskich, okre'slanych mianem glupców. Stereotyp zostaje wiec wywrócony na nice: wybawca
jest zawodowym zabójca, królewna jest opóiniona w rozwoju i
brzydka, król jest lobuzem, który popelnil kazirodztwo, a portrety
kandydatek na ione wyrzuca do wychodka, biedacy sa. glupi, brudni
i agresywni, wszyscy sie bijì, zabijajt - wiciwie nic, czego mozna
byloby sie spodziewaé, nie zostaje zachowane.
A przeciei Sapkowski wychodzi od stereotypu wlagnie: to on
umozliwia mu porozumienie sie z czytelnikami. Siegajac po fantasy,
zdawai sobie zreszta sprawe z tego, ze nie ucieknie od szablonu: to
gatunek tak mocno skonwencjonalizowany, obrogniety schematami,
ze napisanie czegokolwiek nowego, gwiezego graniczy z cudem.
Owo uschematycznienie zwiazane jest m.in. z faktem, iz jak wiek,

,

A. Sapkowski, Wiedzmin [wt] tenie, Ostatnie ivczenie, Warszawa 1994, s. 7-36.
Wied2min jest pragmatyczny: w innym z opowiadafi, rozmawiajac z ezlowiekiem
nicgdyg zamienionym w kormorana, pyta go, czy nie ma nawrotów: czy nic rosna mu
pióra.
14
15

16

TamZe, s. 14.
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szo§e gatunków literatury popularnej, w tym i fantasy (oraz inne
gatunki fantastyki) nie ewoluuje, zag jedynie zmienia rekwizyty.
Widoczne jest to chociaiby w tym, iz istnieje ogromna liczba pisarzyodtwórców, powielajgych cudze pomysly, powtarzajìcych niejednokrotnie cale schematy fabularne. Do grafomariskiej roboty skiania ich
m.in. przekonanie — niestety prawdziwe — ze jegli co's zostanie opatrzone etykietlg "fantasy", to zostanie i tak kupione, bez wzglpdu na
swoj1 wartoge artystycznit. To ogromny rynek, przynoszgy autorom
i wydawcom olbrzymie dochody. Cheti zysku przywieca tez pisarzom tworzgym ogromne, wieloczp§ciowe cykle, których bohaterowie poruszajì sig w obrpbie §wiatów i sekwencji zaakceptowanych
przez czytelników w pierwszym tomie; skrajni odmianii tego przypadku — i wcale czpsto spotykani w fantasy wiagnie — jest wypoiyczanie
wiasnych kreacji innym pisarzom — oczywi'scie za opiat. 17 Znalezienie wlasnego, atrakcyjnego pomysiu, który wpisalby sip w tak usztywniony i wyeksploatowany model gatunku, nie jest wipc rzeczì
Sapkowski odnalazi dla siebie niszp, sipgajg po archetypy — i ukazujc je a rebours. Jest to jego pomysi na fantasy: nie ukrywaé schematycznoki, ale wydobywaé jì na swiatlo dzienne — i zmieniaé to,
co, wydawaloby sip, jest juz niezmienne, u§wipcone, state, tworzyé
obrazoburcze metafory, kreowae gwiat na opak.
Wiedimin byl tylko poczìtkiem Sapkowskiego gry z konwencjì;
po nim przyszly nastppne. Mniejsze zio, opowiadanie, za które w roku 1990 Sapkowski otrzymai po raz pierwszy nagrodp im. Janusza A.
Zajdla, najwaZniejsze wyróinienie, przyznawane przez fandom
polski, przywoluje bezpogrednio bai o Królewnie Snieice, znainì z
dziei braci Jacoba i Wilhelma Grimmów, chociai z latwo'sciii moina tu
odnaleZe takz. e nawizania np. do S pip.cej Królewny (Charles Perrault). I jest w tej opowie'sci zia macocha, wygnana królewna, zatrute
jabiko, magiczne zwierciadlo, krasnoludki, szlachetny królewicz. Ale
królewicze (wia§nie w liczbie mnogiej) idiotami, ojco-i bratobójcami; czarodziej i macocha ka4 zabie królewnp, poniewai ma
jakoby bye mutantem o zbrodniczych skionno§ciach; udaje jej sip

t7

Tak funkcjonuje m.in. Andre Norton, która od lat pozwala na wykorzystywanie
stworzonego przez siebie Swiata Czarownic innym pisarkom, np. Julian May czy Ann
Crispin. Zas absolutnie "publicznym dobrem" jest postaé Howardowskiego bohatera,
Conana, który jest protagonisti niezliczonej opowiadan, komiksów, pastiszy,
parodii i gier.
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uciec tylko dlatego, ze zbir, który miai jì zabie, zgwalcil
a ona go
podczas gwaltu zamordowala; zyla potem z siedmioma gnomami, którym znudzila sie praca w kopalni i zaczely napadae na podróinych;
pokióciwszy sie przy podziale lupu, wyrinely sig nawzajem. Królewna kiamie, zabija, kradnie, klnie jak szewc, a jej ulubionym zajeciem
jest nabijanie jeficów na pal, dlatego ma przydomek "Dzierzba";
jedylw ozna4 jej królewskiego pochodzenia s batystowe majtki.
Chce sie zem§cie na czarodzieju (macocha juz nie zyje): "urwe [mu]
giowe, a mote przedtem obie nogi, to sie zobaczy"" — mówi. Nie ma
w niej nic z bagniowej postaci: jest kobieta owiadnigta
zemsty
na tych, którzy pozbawili
dziecinstwa, rodziny, dziedzictwa i zepchneli do rynsztoka. W rozmowie z czarodziejem Stregeborem,
wspóiwinnym owego upodlenia Królewny Sniezki Geralt, komentujg ironicznie jego wypowiedzi, polemizuje jednocze§nie z wieloma
stereotypami, sprowadzaj9.c piekrw bagfi o czystej dzieweczce i jej
przeSladowcach do realistycznego wymiaru: walki o wladzy, sukcesje, vendetty, palacowych intryg, polityki.
W ten sposób Sapkowski postepuje takle i w innych opowiadaniach: Ziarno prawdy to opowiege o Pieknej i Bestii: Piekna jednak
jest groin wampirzyci, zaS Bestia, wcze'sniej cherlawy i tiusty nastolatek, zamieniony w potwora przez zgwalcorw. przez siebie kaplankg, mimo odraiajgego wyglgiu ma dobry charakter. Granica
to historia Szewczyka Dratewki i Smoka Wawelskiego:
lecz Szewczyk Kozojed to Smierdzgy, pragmatycznie nastawiony
cham, który zastanawia sie tylko nad tym, "czym napchae gcierwo,
ieby gad skapial co rychlej", wigc kiedy sympatyczny zloty smok
(któremu wczegniej Kozojed zabil ione), znacznie inteligentniejszy od
niego, w koficu go poiera, wszyscy sì zadowoleni. Trochf p~ifcenia odsyla do Ma?ej Syrenki H. Ch. Andersena, przy czym po§wiecenie sie Syrenki Sh'eenaz tutaj zostaje przez dose dosadnie wyraione: stwierdza, ze z milo'sci do ksiecia "co dzien wylazila dla niego
na skaly, luske sobie wytarla na tyiku". Ostatnie zyczenie przypomina
baSn o Aladynie i diinie uwigzionym w lampie — ale dZin wcale nie ma
zamiaru speiniae Zyczeri, lecz przejawia wyrainie mordercze skionnosci, za§ zyczenia, wyraiane doSe przypadkowo (bo przez nie§wiadomego posiadanej nad diinem wladzy wiedimina), daj zadziwiajìce
efekty (klucznik-sadysta, który bil uwiezionego Geralta, po jego po,

18

A. Sapkowski, Mniejsze zto lw:1 Ostatnie zyczenie, cit.., s. 78-117.
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chopnie wypowiedzianym "iebyg pgki!"... pgka). Kwestia cent' m a
swoje poczatki m.in. w opowie§ci o królewiczu zaklgtym w iabg: a u
Sapkowskiego w jeza, na dodatek zachowujìcego naturalne ludzkie
rozmiary i od póinocy do gwitu powracajìcego do ludzkiej postaci;
pod ti postaciì tez królewicz uwodzi królewng, która zachodzi w
ciaig.' 9
To tylko nieliczne przyklady zabawy polskiego pisarza z konwencja: moina byloby je mnoiye, poniewai Sapkowski nigdy nie poprzestaje na przywolaniu wylÌcznie jednej opowiegci "iródiowej",
lecz zongluje motywami, postaciami, rekwizytami, fabulami, cytatami,
wychodzac od schematu tylko po to, by go rozsadzie, rozbie od wewngrz; posluguje sig cudzym pomyslem, by na jego ramie rozpig
swój wiasny. W ten sposób schemat i stereotyp stajÌ sig glównymi
atutami jego twórczoSci, jako punkty wyjScia do atrakcyjnej, nieprzewidywalnej akcji.
Pisztc Wiedz,mina poniekg na zamówienie, Sapkowski podobno
nie planowai dalszego ciÌgu: jak stwierdzil w jednym z wywiadów,
nie zabil bohatera jui w pierwszym opowiadaniu tylko dlatego, ze
wiedimin Geralt bardzo mu sig spodobai. Zachwyt czytelników spowodowal, z. e powstawaly kolejne opowiadania z wiediminem w roli
giównej: stopniowo Sapkowski zacz0 wizae opowiegci ze soba — i
wreszcie powstal pierwszy tom 5-czggciowej "Sagi o Wiediminie"
(autor zarzeka sig, ze nie napisze jui tomu szóstego). Cykl, którego
poszczególne czg§ci prezentujÌ róiny poziom artystyczny, ujawnia
kilka istotnych cech stylu Sapkowskiego, decydujgych o powodzeniu jego dziela i pozwalajacych mu na wyróinienie sig z grona
najczggciej anonimowych producentów gwiatowej fantasy.
Jedin z najmocniejszych stron pisarstwa Sapkowskiego jest realizm stworzonego przez niego gwiata, postaci, wydarzeri. Zasadniczo
przyjmuje sig, ze akcja utworu fantasy powinna toczyé sig "dawno,
dawno temu" i najczg§ciej okregleniu takiemu odpowiada umownie
pojgte §redniowiecze. Umownie, gdyi jest ono wyiacznie dekoracjt,

19 Sapkowski nigdy nie poprzestaje na przywolaniu wylacznie jednej opowieSci
"Zródlower. Korzeni tego tekstu moina poszukiwaé równiei w bagni Antoniego
Glifiskiego O dobryin kmiotku, lego synu Niespodzianku i o Madeju. W obu osi
fabularna jest Prawo Niespodzianki, polegajgce na tym, ie uratowana z cigikiej opresji
osoba dobrowolnie przyrzeka wybawcy, ie odda mu to, co zastanie po powrocie do
domy, a czego sig nie spodziewata. W ten sposób ma sig zrealizowaé przeznaczenie.
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rekwizytorniì, z której narrator wyjmuje potrzebne mu elementy: architekture, grodki lokomocji, ustrój, odziez, brori, stosunki spoleczne, slownictwo. S one za kaidym razem jedynie uzewnetrznieniem
potocznych przekonari o s redniowieczu, sygnalem tego, ze akcja
toczy sie w odleglych czasach. Rycerze, ksieZniczki, smoki, zamki,
królowie, czarodzieje sì wyNcznie emblematami — fantasy to przypowiege o czasach wspólczesnych, o kondycji wspótczesnego czlowieka, a zatem wainy jest bohater i jego czyn, a realia obyczajowe
czy kulturowe nie majì wiekszego znaczenia, stanowig tylko wygodny no'snik komunikacyjny. Swiat Sapkowskiego jest jednak przerealny; brak tutaj gentlemariskich manier Tolkiena, lagodnogci jezyka, omijania trudnych tematów, pomijania milczeniem brudu,
krwi i lez. Kiedy Frodo cierpi, jest to cierpienie bardziej duchowe niz
fizyczne; bohaterowie Sapkowskiego przeciwnie, cierpi przede
wszystkim fizycznie, umierajì wyjic z bólu, sq okaleczani, torturowani. Opowiege polskiego pisarza nie jest delikatna, gladka i dobrze
wychowana: jest brzydko pruwdziwu (jak powiada jedna z bohaterek
jego utworów) w swoim realizmie, w dosiowno'sci, w brudzie i krwi,
w radosnej, nieskrepowanej erotyce, w dosadnym jezyku, w fizyczno§ci postaci, smrodzie i bólu 'smierci.
Sapkowski jest brutalny w swoich przedstawieniach, nie oszczedza oczu, uszu, ani innych zmysiów czytelnika. Jego "Sredniowiecze" nie pasuje do wyobraieri wyniesionych z legend o królu Arturze
i Rycerzach Okrniego Stolu. Stosunkowo niewiele miejsca poSwieca
opisom, skupiajìc sie na dialogach i akcji. WylaniajKy sie z nich
obraz gwiata nie jest zachecajgy, ale jest przerailiwie prawdopodobny i pragmatyczny. Skoro to Sredniowiecze, epoka, w której
mydlo, woda, edukacja i duie pienigze byly przywilejem tylko
niektórych, to wiekszcAe bohaterów jest glupia, brudna (czesto zawszona), chciwa i przekupna. Dobre zarnoipójScie czy ozenek stanowily czasem o istnieniu królestw i rodów; czarodziejki Sapkowskiego
zatem, które, podobnie jak wiedZmini, byly bezplodne (uZywanie
magii powodowalo atrofie gonad), musialy przyjmowae do terminu
dziewczynki, o których bylo wiadomo, ze nie maji zadnych szans na
zampipójScie: garbate, kulawe, oszpecone przez ospe, leczc póZniej
magicznie ich defekty. Dominuje przemoc, okrucieristwo, bezmyglno§e, glupota, partykularne interesy poszczególnych jednostek,
które, chcc dopig swego, bez skruputów zabijajì, sprzeda» córki,
rzucaj klgwy. Ludzie, elfy, krasnoludy, driady, dopplery, walcz ze
soiì o ziemie, wiadze, zioto. Zyjg w tym samym Swiecie, nie s w
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stanie koegzystowae: na murach pojawiajg sig napisy "Krasnolud zapluty karzel zdrady", "Elfy do rezerwatu", "Wszystko, co zie,
przez elfów i wozaków". Wiedimin tez nie ma szans na spokojne
w takim §wiecie. To "albinos, mutant, wybryk natury. Kuglarz za garge srebrników. Obraza praw ludzkich i boskich. Takich
powinno sig palie" 2" — mówi jeden z bohaterów, sam zresztg odmieniec, krzyiówka cziowieka z elfem. To niemily, nieprzyjazny gwiat i
równie nieprzyjaini sg jego mieszkaricy: nie ma» oni wiele wspólnego z utadzonymi w gruncie rzeczy uniwersami z fantasy Le Guin,
Tolkiena, Rogera Zelazny'ego czy Marion Zimmer Bradley. Sapkowski, znów w przeciwieristwie do klasycznej fantasy, zrezygnowal z
tradycyjnego czarno-biaiego podzialu gwiata i postaci. Wiedimin,
którego czytelnik instynktownie klasyfikuje jako postar pozytywng,
nie skiada sig wyfgcznie z samych zalet: potrafi zabie "dla przykiadu",
dla "mniejszego zia", ucieka przed ukochang, z którg zwigzal sig
wypowiedzianym przez siebie zyczeniem (byla zbyt zaborcza, jak
tiumaczy zaprzyjainionej kaplance), klnie jak szewc, jest cyniczny i
ironiczny. Jest ponadto mgiczyzng z krwi i kog ci, istoty piciowg;
podobnie zresztt otaczajgce go kobiety. Erotyka jest tym elementem w
twórczo§ci Sapkowskiego, który, choc nie jest specjalnie uwypuklany, jako naturalny element zycia kaidego Zywego stworzenia —
wyróinia znacznie jego teksty spogród innych. Bohaterowie kochajg
sig kiedy tylko mogi, bez specjalnych zahamowaii, przeiywajg rozkosz, zachodzg w ciìzg, ma» miesigczki, rozbierajg sig (z podtekstem
erotycznym), uprawiajg milo§e lesbijskg. Z yjg w s wiecie kobiet i
mgiczyzn ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ma» piee: a bohaterowie fantasy w znakomitej swej wigkszoSci jej nie ma», choc oczywi§cie sg opisywani jako istoty rodzaju Zeriskiego lub mgskiego. I
choé opowie§ci Sapkowskiego pornograficzne nie 9, z cali pewno§cig nie nada» sig na lekturg dla grzecznych dziewczynek.
Wiedimin, mimo swojej seksualno§ci, cyniczno'sci, drapieino§ci i
pozornego braku emocji (uboczny skutek mutacji), reprezentuje
jednak typ "slodkiego brutala", wspóiczesng wersjg bohatera romantycznego. Samotny, po§wigcajgcy sig dla innych, nie moggcy uciec
przed wiasnym przeznaczeniem, dobry i ziy jednoczegnie, rozdarty
wewnetrznie pomigdzy konieczno'scit, obowitzkiem a potrzebg serca,
zakochany która choé jest odwzajemniona, ale nie mote sig
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szczggliwie zakoficzye, snujcy filozoficzne rozwaiania, przypomina
postacie znane z tekstów naszych romantyków. Ten polski element,
podobnie jak odwolania do slowiariskiej demonologii i mitologii
(kraing wiedimina zamieszkujì m.in. wilkolaki, blgdaki, wampiry,
dziwoiony, morowe dziewice, bobolaki, placzki, utopce, iagnice),
znacznie przybliiyI fantasy czytelnikom. Slowiafiski wiedimin z
filozoficznymi rozwazaniami na temat kohca gwiata, epoki, swojej roli
na ziemi, jest bardziej zrozumialy — jegli chciee odczytywae fantasy
nie tylko na poziomie powiegci przygodowej, lecz jako parabolg
wspólczesno§ci.
Odsyla
do niej wiele sygnalów, rozmieszczonych przez narratora w poszczególnych tekstach. Gorliwi fani, gledzgy z wytgion
uwagì losy Geralta, czarodziejki Yennefer i ich przybranej córki Ciri
(wedlug standardów fantasy jest ona faktyczn . glówn bohaterkì,
gdyi to ona wla§nie jest oczekiwanym dzieckiem-mesjaszem, którego
decyzja zawazy na losach wiata), z latwo§cip. odnajdywali w poszczególnych utworach aluzje do polskiej - i nie tylko - rzeczywisto'sci):
do AIDS (kiedy do akcji wkracza wampir Regis), do dyskusji na temat
aborcji (kiedy towarzyszIca Geraltowi driada jest w cig. y), do rasizmu (jeden z elfów mówi, ze ludzie "nienawidz t wszystkiego, co
róini sig od nich choeby tylko ksztaltem uszu" ),2I genetyki (wiedimin jest mutantem), a przede wszystkim do ekologii. Ta problematyka, szczególnie ulubiona przez Sapkowskiego, sluzy gIównie do
ukazania dylematów moralnych wiedimina oraz paradoksów ludzkiego, zdawaloby sig, rzglzgego sig przyzwoitymi prawami, gwiata. Geralt zabija, bo taki ma zawód; zabijajìc monstra, jest gwiadom
tego, ze morduje istoty, które nie sit winne temu, drapieinikami:
to lei)/ w ich naturze. Prawdziwymi drapieinikami s ludzie, którzy w
imig dominacji gatunku oczygcie s wiat ze wszystkiego, co
ewentualnie mogloby im zagraiae: zabijaji na wszelki wypadek, ze
strachu, a nawet wymy§laP potwory po to, by uzasadnie swoje
niecne postgpki. Geralt mówi: "ludzie lubiì wymyglae potwory i okropneAci. Sami sobie wydajì sig wtedy mniej potworni. Gdy na
umór, oszuku», kradn, lejì iong lejcami, morzì glodem babkg staruszkg, tlulw siekierì schwytanego w pagci lisa lub szpikuj t strzalami
ostatniego pozostalego na §wiecie jednoroica, lubi t myglee, ze jed,
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nak potworniejsza od nich jest Mora wchodzìca do chat o brzasku". 22
NartoSpkwsiegnuryaojpintemrdzau
ludzkiego: pierwszy zabity w karierze wiedimina potwór "byi Tysy i
mial wyjitkowo brzydkie, popsute zgby. [...] Do spóTki z koleikami
potworami [...] zatrzymal chiopski wóz i wycikigng z tego wozu
dziewczynkp, mote trzynastoletni [...]. Wrzeszczal, ze nadszedl
czas, zeby poznala, co to takiego prawdziwy mpiczyzna". 23 Ironia i
autoironia widoczne w tym cytacie sì jedrw z istotniejszych cech stylu
Sapkowskiego: utrzymuje on dystans do uprawianego przez siebie
gatunku, do stworzonych przez siebie postaci, na co pozwala mu
mipdzy innymi wiagnie przyjpta zasada zabawy z konwencji.
Sapkowski bawi sip takie jpzykiem: wielu polskich badaczy lamalo sobie glowy nad wymyglonymi przez niego nazwami miejscowymi,
jpzykiem elfów, imionami postaci. "Topomastyka Sapkowskiego jest
konglomeratem celtycko-germansko-skandynawskim: Caelf, Caingorn, Aedd Gynvael, Assengard, Blaviken, Vengerberg, Vattweir,
Rakverelin. [...] Starsza Mowa i [...] przyklady nazw miejscowych,
wydajì sip zgodne z «paradygmatem gatunkowym» fantasy. 24 Jednak
czytelników ujg nie tymi wia§nie, nienowymi w gatunku pomyslami,
lecz kpiarskim tonem, dowcipnymi wypowiedziami swoich bohaterów, "lapaniem za siowa", ujawnianiem banalnogci "cudownych
mott". Kiedy na murze pojawia sip napis "Rób milo§e, nie wojnp" (w
naszym §wiecie pochodzgy z epoki dzieci-kwiatów), ktog dopisuje:
"rób kupg co rano". DosadKAC jgzyka Sapkowskiego, tak bardzo
tutaj widoczna, zasadniczo nie jest jednak specjalnie razilca: pisarz
sipgng do staropolszczyzny, co sprawilo, ze wyrazy, choe obeliywe
i wulgarne, nie majl az tak mocnego wydiwipku emocjonalnego. Kiedy wiedzmin, zaczarowany przez Yennefer, wymierza karp jednemu z
jej adwersarzy i mówi: "nawet zawodowej nierzìdnicy szanujgy sip
mpiczyzna nie powinien nazywaé kurwì, bo to niskie i odrazajpee.
Zag uzywanie okre'slenia «kurwa» w stosunku do kobiety, której sip
nigdy nie chpdoiylo i nigdy sip jej za to nie dawalo pienipdzy, jest
gówniarskie i absolutnie karygodne" 25 — to nie budzi to zazenowania
czy niechpci czytelnika, raczej gmiech, zwlaszcza ze zaraz potem
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nastepuje wymierzenie "kary w sam raz dla gówniarza" (aptekarz dostai lanie na goti pupe). Sapkowski parodiuje takie znany z fantasy,
napuszony, patetyczny jezyk postaci, urealniaj9.c go. Kiedy w Granicy moz:liwoki jeden z rycerzy wola: "Niech herold otrOi moje imie!
[...] Za smokiem sita któw i pazurów, i piekielna zloe, a za mn4
prawo§e, za mnì wiara, za nuw izy dziewic, mówi bledny rycerz" — to
jest to kod znany kaidemu odbiorcy, czy to z ksOek, czy (dzisiaj
czOciej) z filmów: wiadomo, takim wiagnie jezykiem przemawiaj
rycerze. Ale zaraz slychaé oredzie herolda: "Hej ty smoku chedoiony!
Siuchaj, co ci rzeknie herold! Znaczy sie ja! Jako pierwszy zabierze
sie do ciebie honorowo obledny rycerz". Papierowe postaci, banalne,
wy§wiechtane siowa, stojìce u poczìtku tego wyzwania, zmieniajì w
tym momencie calkowicie znaczenie; sytuacja bagniowa, juz raz przeiyta, zakonczona, wiadoma, zmienia sie w non, bez przewidywalnego zakoficzenia.
Sapkowski oferuje swoim czytelnikom ucieczke od rzeczywisto§ci, ale jednocze§nie nie pozwala im utracié z nii kontaktu. "Przepisujgrí" mit, dostosowujìc go do wspólczesnych czasów, nie oferuje
iatwych rozwigan, gotowych recept, zmuszajkic odbiorców do krytycznego myglenia. Wiele z jego tekstów przypomina strukturi egzempla lub moralitety, ale nie ma w nich latwego moralizowania. To
strawa dla tych, którzy zostali wychowani na Brudnym Harrym.

