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Fantastyczna literatura fantastyczna
„Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, na całego...” – chyba wszyscy znamy tę piosenkę 
Fasolek1 o potędze wyobraźni. Cytat ten dobrze, jak sądzę, charakteryzuje podstawową cechę literatury fanta-
stycznej. Jest nią przede wszystkim zaproszenie do wielkiej zabawy z gatunkiem, konwencją, światem przed-
stawionym. Młodzi ludzie sięgają po fantastykę coraz częściej, odnajdują przyjemność w ucieczce w świat 
marzeń i wyobraźni. Utożsamiają się z bohaterem – ratując z nim świat, przygotowują się do własnej misji: 
wejścia w dorosłość. 

Fantastyka w badaniach 
czytelnictwa
Ogólnopolskie badania czytelnictwa 
gimnazjalistów z klas III i uczniów 
szkół podstawowych z klas VI zreali- 
zowane pod koniec 2013 r. przez Zo-
fię Zasacką i Instytut Badań Eduka-
cyjnych pokazały, że na pierwszych 
miejscach wśród lektur czasu wolne-
go królują niezmiennie Harry Potter 
J.K. Rowling, Hobbit i Władca Pier-
ścieni J.R.R. Tolkiena oraz Opowieści 
z Narnii C.S Lewisa (Zasacka, 2014). 
Uczniowie klasy VI wskazują przede 
wszystkim fantastykę dla młodzieży, 
choć lista ich lektur jest dość ograni-
czona. Bogatsze i bardziej zróżnicowa-
ne wybory należą do gimnazjalistów, 
choćby dlatego, że ich kompetencje 
lekturowe są szersze, a młodzi wkra-
czają w świat fantastyki pisanej z myślą 
o dorosłym odbiorcy. 

Również na liście opublikowanej przez 
MEN – przygotowanej na podsta-
wie internetowej ankiety Wybierzmy 
wspólnie lektury najmłodszym uczniom 
– w pierwszej setce znalazło się wiele 
książek z szeroko rozumianej fantasty-

ki: od Harrego Pottera (miejsce 3.) po 
Świat Dysku T. Pratchetta (miejsce 57.) 
i Grę Endera O.S. Carda (miejsce 83.) 
(zob. DIiP MEN, 2015). 

Jak zachwyca, skoro... zachwyca? 
Dlaczego fantastyka jest tak popular-
na? Czego młodzi szukają w światach 
rodem z baśni, pełnych magii, śre-
dniowiecznych klimatów lub odwrot-
nie – w cyberprzestrzeni, w odległych 
galaktykach bądź historiach alterna-
tywnych? Przede wszystkim siebie 
samych. Literatura jest dla nich zwier-
ciadłem duszy, chcą być odważni, wal-
czyć w słusznej sprawie, poświęcać się, 
uczą się odróżniać dobro od zła (Tam 
gdzie spadają anioły D. Terakowskiej). 

Bardzo silny w literaturze fantastycz-
nej jest wątek bohatera, przybysza, 
którego zadaniem jest ocalenie lub 
odkupienie świata. Często musi się 
on do tej misji solidnie przygotować, 
przechodząc cykl szkoleń. Ten sche-
mat powtarza się w Opowieściach 
z Narnii C.S. Lewisa, Harrym Potterze 
J.K. Rowling, Zwiadowcach J. Flanaga-
na, klasycznej Grze Endera O.S. Carda 
czy mniej dzisiaj znanej Córce czarow-

nic D. Terakowskiej. Podobne zadania 
stają przed bohaterami cyklu B. Mulla 
Baśniobór.  

Coraz częściej także historia współ-
czesna prezentowana jest z wyko-
rzystaniem konwencji fantastycznej. 
Przywołać tu trzeba choćby dwie 
powieści przenoszące dzisiejszego 
czytelnika w czas II wojny światowej. 
Pierwsza to nagradzana Arka czasu 
M. Szczygielskiego rozgrywająca się 
w warszawskim getcie. Czytelnik towa-
rzyszy bohaterowi nie tylko w wojen-
nych przygodach, lecz także – dzięki 
tytułowej arce (czytelnemu nawiązaniu 
do Wehikułu czasu O. Wellsa) podró-
żuje z Rafałem w czasy współczesne. 
Mistrzowska jest scena, w której głod-
ny chłopiec z 1943 r. widzi swoich 
rówieśników anno domini 2013 kopią-
cych bochenek chleba niczym piłkę. 
Drugą książką wykorzystującą motyw 
przeniesienia w czasie jest Galop’44 
M. Kowaleczko-Szumowskiej. Dwaj 
bracia niespodziewanie dla siebie sa-
mych trafiają w sam środek Powstania 
Warszawskiego, a biorąc udział w wal-
ce, zaczynają lepiej rozumieć wybory 
i decyzje powstańców – swoich rówie-
śników. 

1  Moja fantazja, sł. E. Chotomska, muz.  
S. Kowalewski. 
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Inną konwencję – baśni – przyjął  
J. Dukaj w powieści Wroniec, bardzo 
czytelnej paraboli o stanie wojennym. 
W  czasy PRL-u  przenosi również 
powieść dla nieco młodszych Kak-
tus na parapecie M. Zarębskiej. To 
próba pokazania realiów świata rów-
nie egzotycznego dla współczesnego 
czytelnika co Tolkienowskie Śródzie-
mie. Pewnego dnia Mikołaj budzi się 
w świecie bez komputerów, komórek, 
iPodów, McDonalda; a zamiast gale-
rii handlowych są PDT-y, w których 
jakiekolwiek zakupy graniczą z cu-
dem. Natomiast A. Czerwińska-Rydel 
w powieści Fotel czasu przenosi jede-
nastoletniego bohatera w świat Fre-
dry – przybliża czasy i postać autora 
Zemsty. 

Również historie alternatywne są po-
lem eksploracyjnym powieści fan-
tastycznej. Jako przykład można tu 
wymienić książki M. Ciszewskiego 
z cyklu www.wojna.pl (kolejne tytuły 
to: www.1939.pl, www.1944.pl, Major 
oraz www.ru.2012.pl) czy powieści  
J. Komudy, określonego mianem 
współczesnego Sienkiewicza, o dzi-
kich polach, przeznaczone dla nieco 
starszych odbiorców (koniec gimna-
zjum, liceum). 

Ale nie tylko przeniesienie w czasie 
jest atrakcyjne dla młodego czytel-
nika. Znacznie bardziej przeżywa 
on przygody swoich rówieśników, 
choćby tytułowych Feliksa, Netiego 
i Niki z cyklu R. Kosika. Seria obej-
muje obecnie 13 tomów, w każdym 
z nich trójka przyjaciół, warszawskich 
gimnazjalistów, przeżywa inne przy-
gody, rozwiązuje zagadki, mierzy się 
z historią i alternatywnymi światami. 
Bohaterowie wkraczają w świat za-
awansowanej techniki komputerowej, 
śmiałych wynalazków, osiągnięć na-
ukowych. Duża wiedza, umiejętność 
jej zastosowania w życiu oraz szczypta 
magii Niki sprawiają, że dzieci mają 
przewagę nad innymi. Korzystając 

z niej, walczą nie tylko z przestępcami, 
lecz także z własnymi słabościami. 

Czytajmy fantastykę!
Przygoda, którą chcą przeżyć czytelni-
cy w powieściach fantastycznych, jest 
bardzo intensywna, niespodziewana 
i nieoczekiwana. Można powiedzieć, 
używając starego określenia, tu „przy-
goda goni przygodę”. Tak jest choćby 
w chętnie czytanym cyklu A. Maleszki 
Magiczne drzewo (6 tomów, pierwszy 
Czerwone krzesło), gdzie bohatero-
wie nieustannie doświadczają zmian 
spowodowanych przez wypowiadane 
życzenia. Autor uczy dużej odpowie-
dzialności za słowa, pokazuje, jaką 
mogą mieć siłę sprawczą. Uczy reguł 
rządzących życiem grupy rówieśników, 
zwraca uwagę, że każdy jest obdarzo-
ny innymi umiejętnościami, spraw-
nościami, darami, które przydają się 
w trakcie rozwiązywania zagadek, wy-
chodzenia cało z przeróżnych opresji. 
Taką postacią jest np. Blubek, fan gier 
komputerowych, posiadacz niezwykle 
użytecznej karty kredytowej. Nato-
miast znajomość języka angielskiego 
czy geografii Gabi też niejednokrotnie 
przydaje się grupie przyjaciół. Właśnie 
działanie i współdziałanie w grupie 
jest bardzo charakterystyczną cechą 

literatury fantastycznej, od Tolkiena 
i Lewisa po Kosika, Maleszkę, Sapkow-
skiego, Flanagana, Riordana i innych. 
Drużyna, grupa rówieśnicza jest dla 
młodych bardzo ważna – tak w powie-
ści, jak i w rzeczywistości. 

Niewątpliwie współczesna fantastyka, 
podobnie jak klasyczna baśń, może 
być użyteczna dla dziecka i starszego 
nastolatka w rozwiązywaniu jego pro-
blemów codzienności. Czytelnik zanu-
rza się w inny, alternatywny świat, ale 
problemy egzystencjalne pozostają te 
same. Scenariusz baśniowy, fantastycz-
ny ułatwia rozpoznanie niekorzyst-
nych sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, 
pozwala na dystans, porównanie 
własnych historii z losem bohaterów. 
Literatura fantastyczna ma też wyraź-
ne walory terapeutyczne, pokazuje, 
że wszystko może się udać – nawet 
małemu, niepozornemu, gdy dzia-
ła w grupie. Zastępuje też lub w no-
woczesny sposób wykorzystuje mit 
związany z inicjacją w dorosłość. To 
motyw drogi, wyjścia z domu, przeży-
cia prób i niebezpieczeństw po to, aby 
osiągnąć cel. To proces dojrzewania, 
dorastania, poszukiwania własnego ja, 
zmierzenia  się ze swoimi słabościami 
(np. bohaterowie Zwiadowców J. Fla-
nagana). Bardzo popularnym cyklem, 
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wprost nawiązującym do mitologii, 
jest 6-tomowa seria R. Riordana Percy 
Jackson i bogowie olimpijscy, w której 
nastoletni bohater wraz z grupą przy-
jaciół przeżywa niebezpieczne przygo-
dy. Autor niezwykle sprawnie łączy ze 
sobą wątki mitologiczne i baśniowe, 
osadzając je we współczesnych ame-
rykańskich realiach. 

Literatura fantastyczna pomaga ma-
rzyć nie tylko o tym, że jest się silnym, 
odważnym, dobrym, że z pomocą 
magii przekracza się swoje możliwo-
ści, lecz także – co szczególnie ważne 

dla dziewcząt – że się kocha i jest się 
kochanym. Tu można upatrywać czy-
telniczego sukcesu wszelkich historii 
romansów z wampirami i innymi isto-
tami nadprzyrodzonymi, w których 
miłość jest ponadczasowa, nieśmier-
telna, wieczna, co szczególnie ważne 
w dzisiejszych nietrwałych związkach 
i szybko rozpadających się rodzinach. 

Fantastyka nie tylko na kartach 
powieści
Siłą literatury fantastycznej jest jej swo-
iste obudowanie, wzmocnienie przez 

adaptacje filmowe (większość popu-
larnych książek ma swoje ekranizacje, 
np. Hobbit, Władca Pierścieni, Opo-
wieści z Narnii, Harry Potter, Igrzyska 
śmierci, Zmierzch, Wiedźmin, Niezgod-
na itd.) oraz grami komputerowymi, 
grami RPG, karcianymi, planszowy-
mi, fanklubami, blogami, stronami 
internetowymi, które żyją własnym 
życiem. Wreszcie tak lubianą przez 
nastolatków muzyką – to np. piosenki 
Kazika z Wrońca J. Dukaja czy Nocarz 
Clostrekellera inspirowane książkami  
M. Kozak (Brzezińska, 2009/2010).

Literatura fantastyczna, kreując światy 
alternatywne, pozwala na budowanie 
własnego świata, na dialog o życiu, 
o tym jak żyć warto. I chociaż nie jest 
w wyraźny sposób adresowana do któ-
rejś z płci, to jednak można wyróżnić 
tę bardziej chłopięcą – rycerską, przy-
godową – i tę dziewczęcą, np. o wam-
pirach. W fantastyce osoby w różnym 
wieku i o różnym wykształceniu mogą 
znaleźć coś dla siebie. Wbrew obiego-
wej opinii, co trzeba wyraźnie pod-
kreślić, literatura fantastyczna nie jest 
literaturą tylko dla młodych. 

Fantastyka jest lubiana szczególnie 
teraz, gdy codzienność, rzeczywistość 
odarte zostały z Tajemnicy, wszyscy 
o wszystkich wszystko wiedzą, komen-
tują, ale tak naprawdę nie ma z kim 
rozmawiać, kogo się poradzić, braku-
je prywatności, nikt nie tłumaczy, co 
jest dobre, a co złe, bo wszystko jest 
względne. 

Dlaczego fantastyka jest atrakcyjna? 
• Proponuje „wielką zabawę”, przyjem-

ność.
• Czytelnik ma wolność wyboru, 

uczy  się sam wybierać i decydować, 
co chce czytać.

• Pozwala na ucieczkę w świat marzeń 
i wyobraźni, w Tajemnicę; tu można 
stać się kimś innym, utożsamić się 
z bohaterem.
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• Pozwala na oderwanie się od rzeczy-
wistości, wejście w inny świat.  

• Pomaga w rozwoju empatii, jest źró-
dłem kształtowania uczuć, emocji, 
zwierciadłem międzyludzkich relacji.

• Uczy odróżniania dobra od zła, 
kształtuje system wartości. 

• Broni się przed dydaktyzmem (przy-
najmniej tym wyrażonym wprost). 

• Jest alternatywą dla lektur szkolnych. 
• Cechuje ją powtarzalność wydarzeń 

i schematyzm fabularny, szczególnie 
widoczny w cyklach. 

• Posługuje się prostym, współcze-
snym językiem, licznymi dialogami. 

• Otoczona jest aurą owocu zakazane-
go – jeśli dorośli nie czytają, to zna-
czy, że w tym coś jest i warto czytać, 
może trochę na przekór.

• Fantastyka jest gatunkiem tak szero-
kim, że każdy może znaleźć coś dla 
siebie. 

Pytana o to, dlaczego lubi fantastykę, 
dziewięcioletnia wielbicielka cyklu 
Maleszki odpowiedziała: „W szkole 
dziecko nie może ujawnić swoich ne-
gatywnych emocji, np. nie może się 
złościć, krzyczeć. W literaturze fanta-
stycznej mogę być sobą, mogę płakać, 
złościć się, utożsamiać z bohaterem. Ta 
literatura pozwala na przeżycie przy-
gody i emocji” (Asia, 9 lat).  

Ewa Szelburg-Zarembina pisała dawno 
temu, że „ciemnego pokoju nie trze-
ba się bać, bo w ciemnym pokoju czar 

może się stać”. Nie bójmy się literatury 
fantastycznej...    

Zapraszam do zapoznania się z listą 
proponowanych lektur dla młodszych 
i starszych.

Grażyna Lewandowicz-Nosal

Ukończyła studia w Instytucie Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej na Uni-
wersytecie Warszawskim, gdzie w 2000 r. 
obroniła rozprawę doktorską. Pracuje w In-
stytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej, jest adiunktem w Pracowni 
Bibliotekoznawstwa. Jej specjalnością są 
biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży 
oraz rynek książki dziecięcej. Zajmuje się 
działalnością dydaktyczną: prowadzi zaję-
cia dla studentów, wykłada na seminariach 
i konferencjach dla pracowników bibliotek 
publicznych w całej Polsce. 

Autorka polskich przekładów międzynarodo-
wych wytycznych IFLA dotyczących obsługi 
dzieci i młodzieży w bibliotekach. Rozpoczę-
ła pracę nad organizacją i funkcjonowaniem 
bibliotek łączonych.

Członek Polskiej Sekcji IBBY. Od 2001 r. 
wchodzi w skład Rady Programowej „Porad-
nika Bibliotekarza” i dodatku do tego czaso-
pisma „Świat Książki Dziecięcej”, od 2005 r. 
– Rady Naukowej „Guliwera. Czasopisma 
o Książce dla Dziecka”. Od 17 lat juror ogól-
nopolskiej nagrody literackiej przyznawanej 
za książkę dla dzieci młodszych im. Kornela 
Makuszyńskiego. Członek Rady Programo-
wej Centrum Literatury Dziecięcej przy MBP 
Oświęcim.
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