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Uwagi wstępne

Jeśli spróbowalibyśmy na podstawie roznaitych czyteLniczych doŚwiadczeń,

rozpięĘch mtędry lekturą opowiadań o Conanie Roberta E. Howarda, Wadcy
pierścieni Johna R. R. Tolkiena a Pieśnią Lodu i ognia George'a R. R. Mar-
tina; albo tez, przywofując z literatury polskiej' między Księgą Catości Feliksa
W. Kresa, cyklem wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego a Panem Lodowego

ogrodu Jarosława Grzędowicza, w sposób najbardziej syntetyczly określió, cąrm
jest fantasy' to cytując Colina N. Manlovę'a stwierdzilibyśmy, że jej istotą jest

..stworzenie altemaĘwnego świata z jego własnymi prawami''2. Świata, lrtóry
podczas lektury objawia się zawsze tylko fragmentaryczrie. D.gą przesłanką
uzasadniającą pisanie o literaturze fantasy w kontekście funkcjonowania frag-
mentu i całości jest to, że większość opowiadań i powieŚci fantasyjest fabu-
larnymi ogniwami większych cykli. Trzecią jak określił to Grzegorz Trębicki,
jest fakt, Ze to ''opowiadanie 

fantasy, nie zaś powieść, pierwsze stabilizuje się
jako gatunek literacki I przez kolejne 40 |at stanowi stnrlrturę dominując{'3.

'T. K.Ł"dziejczak. Czarny horyzont. Fabryka Slów, Lublin 2010.
2 C. N. Manlove, The Fantasy Literature of England, New York 1999, s.4.
3 G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku,Ktaków 2007, s. 35. Tutaj na|eĘ dodać, że Clrzegorz

Trębicki za graniczne uznaje daĘ edycji opowiadń Lorda Dunsany'ego' których akcja toczy się
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Czulartą że pierwotność opowiadania wobec powieści fantasy manifestuje się
rÓwnież w jego funkcji anonsującej, gdyżwiększość wykreowanych na ich stro-
nach światÓw zostaje zaprezentowana odbiorcom za poŚrednictwem krÓtszej
formy. I w koricu piąta, że to właśnię opowiadania, osadzone w realiach wy-
kreowanych ŚwiatÓw, są jednym z ptzeja-wÓw recepcji literatury fantasy. Pięć
powodÓw i pięć rlżnych aspektÓw funkcjonowania fragmentu wobec całości'
ktÓre charakteryZgją literaturę fantasy i ktÓrych oddziaĘwanie osłabiane bądźl
wzmacniane jest przez sposÓb konstruowania opowieści. Wskazane wspÓłza-
leżnoŚci ukażę na przyMadzie cyklu utworÓw Krzasztofa Kołodziejczaka pre-
zentujących przygody krÓlewskiego geografa Kajetana Kłobudzkiego, ktÓry
tworząopowiadani a: Klucz przejściaa , Pięlcna i graf5 , Nie ma mocy na docenta6
oraz powieść Czarny horyzont.

opowieść/antasy zawsze stanowi gotową do szerszego otwarcia bramę do
nowego nieznanego świata, ktÓrego obraz wyt'ania się z każdym przeczytanym
słowem. W czasie lektury kreowany świat ujawnia się w sposÓb fragmenta-

ryczny _ odbiorca ,,:widzi,, tylko Ę1e, ile dostrzegają bohaterowie, a rekonstruo-
wany obraz ograniczony jest do fragmentÓw' jakie stanowią przemierzane przez
postaci terfioria, czy też do miejsc, w ktÓrych przetywająswoje kolejne przy-
gody. Jeżeli osią fabularną utworu jest wędrÓwka bohatera, to stanowiący jej
tło świat przesuwa się przed oczyma c4Ąe|nika niczym przewijana na rolkach
tapiseria, nie prowokując do pytari o to, co znajduje się poza jej brzegami,
czemu sprzyja też linearnoŚć zamkniętej w ramach jednego utworu fabuĘ.
AIe obraz świata przedstawionęgo moze też mieć formę wieloelementowej
układanki, ktorej fragmenĘ przedstawiają miejsca kolejnych przygild bohatera.
Nieciągłości fabuły, rekonstruowanej na podstawie lektury kolejnych epizodÓw
z biografti bohatera, towarzyszy doświadczenie fragmentarycznego przedsta-
wiania kreowanego Świata, ktÓrego obraz całościowy jest efektem rekonstrukcji
dokonywanej przez odbiorcę podczas lektury i polega na w1pełnianiu pojawiają-
cymi się elementami ,,pustej'' przestrzeni, tak jak ma to miejsce podczas lektury
utworÓw kreujących świat Czarnego horyzontu. Wykorzastana przez Tomasza
Kołodziejczaka konstrukcja cyklu oparta na fragmencie i zastosowanie metody
romvljania poszczegllnych motywÓw w kolejnych utworach skutkuje roą)ro-
szeniem treści, ktory jednoczeŚnie wpĘwa na podniesienie jego waloru roz-

rywkowe go, umożliwiaj ąc e go odbiorc om czerp anie s atys fakcj i z |oka|izow ania
i ewidencjonowania rozproszonych fueści7.

w wymyślonymprzęz niego świecie Pegany i datę ukoriczenia amerykariskiej edycji Władcy pier-
ścieni J. R. R. Tolkiena.

4 T. Kołodziejczak, Klucz przejścia, |w:] Tempus fugit, t. 2' Lublin 2006, s' 121-1,78.
5 Idem, Pięlłna i graf, |w:] Niech żyje Polskn. Hura!, t. 1, Lublin 2006.
6 ldem, Nie mą mocy na docenta,,,Fantasy Fiction. Fantasy i Horror'' 2010, nr 9.
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Kreowanie fabuły i świata przedstawionego Czarnego horyzontu

Z otwterającego cykl opowieści o Kajetanie Kołbudzkim opowiadania Klucz
przejścia czytelnik dowiaduje się w następującej kolejności: jak ,,wyg|ądt, Ęcie
na terytorium Marchii kontrolowanej przez władcÓw jegrÓw i Warszawa pod
panowaniem wyznających katolicyzm ę1fÓw oraz że istnieje zaatakowany przez
barlogÓw świat gnomÓw; pomiędzy Marchią a terytorium kontrolowanymprzez
ludzi i els, na zachld od odry, są Kresy Zachodnię _ patrolowany przez obie
armie pas ziemi niczyjej, a ponadto w Nieświecie znajdują się ruiny będącego
rozstajami świata miasta olmęh. Funkcjonujące rozxviązania technologiczne są
połączeniem technologii XX w. i magii elfÓw' np, jeżdżące po ulicach Warsza-
wy auta napędzane są energią magicznych symboli, a ,,Skonstruowane wedfug
ęlfickich projektÓw sputniki zbudowane byĘ głÓwnie z drewna lipowego poky-
tego runicznymi płask orzeżbami za|anymi potem mithrilem''8: dominującym
elęmentem funkcjonującym w opanowanym pTzęz elĄ' i barlogi świecie jest
magia, ktÓrej są dysponentami; oprÓcz zak|ęć i mantr bojowych wśrÓd elemen-
tÓw uzbrojenia są miecze, kulomioĘ, pistolety masz}mowe, śmigłowce Apacz
i magiczne zbroje; pr6cz magicznych artefaktÓw na terytorium poddanym dzia-
łaniu magii występują magiczne lasy i ,,czarostwory''.

W kontekście wszystkich utworÓw tworzących cykl, pierwsze z opowiada
konsĘrtuuje organizujący wszystkie elementy świata przedstawionego konflikt
pomiędzy władającymi magią elfami i bÓlem barlogami, postać bohatera i cel
jego questu _ odnalezienie siostry oraz będący miejscem zdarzeh wieloprzest-
rzenny świat' z jego głÓwnym Planem Ziemi, a konkretniej rzecz ujmując
terytorium Rzeczypospolitej, ktÓra na skutek Wielkiej Wojny stała się monar-
chią po raz kolejny w swojej historii pełniąc funkcję przedmurza; określa też
czas akcji _ I poł. XXI w. Na kreślonej mapie świata zostają w Kluczu przejścia
zaznaczonę trzy miejsca: rodzinna wioska Kajetana, Warszawa i ruiny olmeh;
pozostałą jej przestrzeri stanowi biała plama. Na pytania: kim są jegrzy i bar-
logi, elt i gnomy, skąd przybyli, jakie są ich motywacje, w jaki sposÓb przejęli
panowanie nad Ziemiąu jak dokładnie wygląda funkcjonujący rozkład sił oraz
Świat poza wioskąKajetana a Warszaulą czyte|nikmajdzie odpowied:Ź w drugim
z opublikowanych w tym Samym roku utworÓw.

W PięIcnej i grafie, opowiadaniu przedstawiającym losy Kajetana po dwu-
dziestu latach' opis kreowanego świata zostaje przez altata rozwinięty poprzęz
przedstawienie mapy całej Europy i dookreślony poprzęz wskazanie sfer wpĘwÓw
barlogÓw i elfow:

, s,"-ąna ten temat pisał Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych
łtediow, przeł. M. Bematowicz, M. Filiciak' Warszawa 2007.

x T. Kołodziej czak, Klucz przejścia, s. 151.
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KrÓlęstwa Polski i Węgier utrzymywały Ścisłe relacje dyplomaĘczne i wojskowe.
obęcnię wraz z KrÓlęstwęm Częch i Moraw, Księstwem Rusi Kijowskiej i Unią
Ugrofinsko-Biltyckąstanowiły trzon wolnego świata kontynentalnej Ewopy. Na Za-
chodzie trwał nięwzruszenie ,,lotniskowięc Brytania'', wciĘrządzony pruęz ludzkich
krÓlÓw. Dzięlnię broniła się Andaluzja i Wolne Miasto Amsterdam. Reszta konty-
nęntunalężała do barlogÓw lub była zniszczona na skutek wojęn. Na częŚci tych ziem
władaĘ lokalnę parlamenty lub władcy, niektÓrę ściśle wsp Ęracowały z a|iantami,
ale większość pogrąż,ona była w chaosie, także geograftcznymg.

Konkretyzacji przestrzeni podlega opis pogranicza i przygranicznej strażni-
cy,rozszeTzeniu ulega bestiarium (oproczjegrÓw, jako ludzkie ofiary barlogÓw
pojawiają się soggocilo i wandale) , magiczne rekwizytorium (oprÓcz artefaktÓw
i magii runiczrrej, ludzie i elff wykorzystująkarteczki samoprzylepne z zak|ęcia-
mi oraz katolickie egzorcyzmy) oraz prezentacja jednostek dowodzonej przez
elĄ' polskiej armii, w ramach kt&ej działają tworzące magiczne umocnienia
(stawiając menhiry' maĘąc n.rniczne graffiti i sadząc dęby) wojska geomacyj-
nę tworzone ptzez uciekinierÓw z rlżnych części Europy; a ustanowienie parą
antagonistÓw ęlfki Anny Naa' Maar i torturowane go ptzez nią podporządkowa-
nego barlogom grafa, pozwala na rozrvinięcie ich charakterysĘk i zaprezento-
wania działania ich mocy' ktÓrych spięcia i wyładowania destabilizuj ą zastaną
geografię Świata.

Dookreśleniu terytorium i realiÓw KrÓlestwa Polskiego oraz nakreśleniu kon-
turÓw wolnego świata towarzyszy dookreślenie czasu akcji i zaznaczenie jego
punktu początkowego, jaki Wznacza inwazja barlogÓw na Ziemię i pojawienie
się na niej elfÓw. W ten sposÓb odpowiedź na pytanie o genezę wieloprzestrzen-
nego Świata zostaje zloka|izowana poza Planem Ziemi, w realiach ktÓrego toczy
się opowieŚć' co ,,otwiera'' perspekĘwę kontynuowania cyklu poza kreowaną
czasoprzestrzenią _ w realiach innych miejsc i czasu.

-l Io".''r ięktta i graf, s.394.
l0 Tomasz Kołodziejczak kreuje świaĘ przemierzane przez Kajetana z elementÓw zaczetp-

nięĘch z r ntych odmian fantastyki, tworząc collage ł'ączący m.in. fantasy, z horrorem i cy-
berpunkiem; l'rzując nawiązujące do Tolkienowskiego, czy raczej post-tolkienowskiego wzorca
postaci elfÓw, rÓwnocześnie tworząc soggotÓw, przyrvołuje Lovecraftowskich shoggotÓw, a syn-
tezą obu potencjałÓw wydają się być jego barlogowie _ rasa, wykreowanych zgodnie z |ove-
craftowską wyobruimiąu panÓw bÓlu, ktć:rej nazlta została wywiedziona od Tolkienowskiego
Ba|roga. Stworzone przeztiego przeciwstawienie elfu-barlogowie odzwierciedla funkcjonujące
na gruncie popularnej literafury fantasĘczrrej ścieranie się wpĘwÓw dwÓch mitologii - SrÓd-
ziemia i Cthulhu. Jak twierdzi Tomasz Koł'odziejczak w wywiadach udzielanych po opublikowa-
nhl Czarnego horyzontu, wykorzysfuje funkcjonujące określania posfugując się analogią a nie
odwzorowywaniem bytÓw odbiorcom znanych z innych lektur' Patrz: M. AndryŚ' \Tyaiad z To'
moszem Kołodziejczakiem, |w..] Paradoks.net.pl,http]lpuadoks,rct.pVread/14720 [data dostępu:
21.08.20111.
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W ostafirim z opublikowanych utworÓw, powieści Czarny horyzont powtÓrze-

niu lub rozwinięciu ulegają struktury fabularne i moĘwy ntarrc z Klucza przejścia.
Analogicznie jak w otwierającym cykl opowiadaniu akcja opowieści zostałaroz-
pięta pomięd,y: 1. Warszawą będącąw centrum terfiorium Polski, 2. terytorium
barlogÓw' na ktÓre z samobÓjcząmisjązostał' wysłany Kajetan i 3. sąsiadują-

cym Z Planem Zięmi Planem Szangri-la, ktÓry jednakze nie ma nic wspÓlnego
z kłeacjąJamesa Hiltona z Zaginionego horyzontu||.

W tym tekście Marchie Czamych zostająnaz}^tane Gehenną potwierdzone
też zostaje, że Plan Ziemi jest tylko jednym z wielu istniejących, do ktÓrych
przedostanie się umozLiwia sprzejony z magią klucz przejścia, i to one były
miejscami przywotywanych w tekście przygfid Kajetana. Nowym elementem
jest natomiast opis Zony, ktÓra została przedstawiona zgodnie z zę skonwęn.
cjonalizowanymi wyobrazeniami o postapokaliptycznej Ziemi, gdzie skarbami
okazująsię odnalezione najzwyklejsze przedmioty codziennego uĄrtku: papier,
ołÓwki, baterie.

Dopowiedzeniu ulega historia zmaga elfÓw i barlogÓw na Ziemi _ opr cz
Wielkiej Wojny i Marszu KadfubÓw prrywołanych z Pięlcrtej i grafie, Kajetan
wspomina o Kolapsie _ ,,najwięksrym wyładowaniu magii na Ziemi od czasu
przybycia elfÓw _ a co sprowadzlło zagładęna caŁąArmię Szczecin i zatop1ło
SkanĄmawid,|2, ?jego opiekun opisuje przebieg przejmowania przez elty przy-
lvÓdztwa naZiemi. Na skutek Wielkiej Wojny krÓlem Polski został elf Bolesław
Aff'Rith, papieze opuścili pałac waĘkat'rski i zesz|t do katakumb, a w oceanach
pływają ,,sentoku, potężle podwodne lotniskowce Crv,artej Floty US Navy.
Trzystumetrowe cielska pancernych kaszaloidÓw, monsfrÓw morskich powsta-

Ęch po wielkiej wojnie, parowĄ srebrem i nanokadabrową magią. Schwytane,
oswojone i scybernetyzowane' obsfugiwane przęz sętki zołnieruy, toczyĘ nieu-
Stanną wojnę w głębinach nie tyle nawet z armiami barlogÓw, co z potworami
kreowanym i czamą mocą i postwoj ennymi mutantami'' l 3.

Dalszemu rozwinięciu uległa rÓwnięż poprzez określenię rlfuic cywili-
zacyjnych konsĘrtuująca świat przedstawiony an$eza: barlogi - elł; kolej-
ne aspekty tego dwuwartościowego układu byĘ ujawniane w następujących
po sobie utworach tworzących omawiany cykl w porządku zaprezentowanym
rv poniższej tabeli.

11 J. Hilton, Zaginiony horyzont, przeł. W. Chwalewik' Katowice 1989.
|2 T. Kołodzie1czak, Czarny horyzont, s. 224.
13 lbideffi, s. 261 .

15r
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Tabela 1. Przeciwstawienie barlogÓw i elfÓw

'o mlł.* , s.228.
ls Ibideffi, s. zz\.
16 Ibidem. s. ZZ7 .

UtwÓr Barlogi Elfy
KIucz

Przejścia

o naj eźdżcy,
o destrukcyjni,
o częĘią swoją moc z zadawanego

bÓlu i cierpienia,
o ludzie na opanowanych przęZnich

terytoriach są niewolnikami;

. obron"y,
o twÓrCZY,
. wykor4rstują moce nafury i pory-

tywnych emocji,
o ludzie na opanowanych przeznich

terytoriach pozostaj ą wolni;

Piękna
i graf

. czarnl.,

. odrażaJący,

. źIi,
o rozsiewający smrÓd;

. biali,
o piękni,
o dobrzy,
. rozsiewaj ący zapach t6ż,
o moc runÓw, mithrilu i katolickich

ęgzorcyzmÓw;

Czarny
horyzont

stosują matematykę opartą na sys.
temie trÓjkowYffi,
zacofani technologi cznte,
na opanowanych terenach zntsz-
czylt ludzką cywt|tzacj ę:,,Barlogi
za Ęmnie nad ązały . Na opanowa-
nych terenach o..y*ordowĄ więk-
szość ludzi, resztę zm|ęnuĘ w nie-
wolnikÓw dostawcÓw prostej
pracy i energii zyciowej. Jegrzy,
przetwatzanlna sfugt Czamych już
jako dwulatki, nie mieli szans po-
znać dokona ludzkiej nauki''la;
zapaśc cywtltzacyjną probuj ą prze_
Zwyaęży ć dokonuj ąc,,zda|nych
opętat'r wśrÓd t...] firykow, mate-
maĘkÓw, informatykÓw:r 15.

stosuj ąmatemaĘkę opartą na Sy-
stemie dwojkowym,
zaaw ans owani techn olo gtcznie,
łvykorzystuj ą o s iągnięcia ludzki ej,
dwudziestow tecznej technologii :

,,Ludzkie komputery t..] umozli-
wiaĘ [...] p'ecyzyjne pomiary ma-
gtt zodiakalnej . Przede wszystkim
zaś precyzyjne pomi ary 1 symula.
cje zjawisk geomackich [...] stero-
waty złożonymi systemami obron.
nego f.''g shui, chroniącego Wolny
świat' a decydującego o uk<ładzte

architektonicznym miast, i o har-
monogramach bicia kościelnych
dzwonÓw' i o świetlnych wzorach,
w jakie musiaĘ się układać ża.
rowki zapalane na blokowiskach,
i o rozkładach jazdy pociągÓw''l6;
pr ow adząb adania w podzte'mnych
laboratoriach czterech warszaw-
skich pałacow kultury i nauki.
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Wykorzystany przez autora zabieg fragmentaryczności prezentacji obu Ęch
ęlementÓw umożliwia osłabienie efektu redundacyjnego, jaki towarzyszy po-
wtÓrzeniom koniecznym ze wzg|ędu epizodyczną konstrukcję poszczegÓlnych
utworÓw cyklu, skutkującąkoniecznościąkażdorazowego kons$rtuowania świata
przedstawionego w taki sposÓb, by był on czytelny dla nowych odbiorcÓw i abak-
cyjny dla czytelnikÓw trafrających do niego po taz kolejny.

W Czarnym horyzoncie zakoitczony zostaje, spinający wszystkie trzy części
cyk1u wątek relacji Kajetana z przybranym ojcem, ktÓry ocalił go i zabrał do
Warszawy w Kluczu przejścia. Wykorzystywany do nakreślania porhetÓw psy-
chologicznych obu bohaterÓw, w odniesieniu do organizujących całość cyklu
wątkÓw ,,wojna elfÓw z barlogami'' i ,,misje Kajetana'' ma znaczenie poboczne
w finale powieści, w momencie rorwiązartia wpisanego w niego konfliktu na
jego miejsce zostaje wprowadzony wątek prowadzonychprzez Kajetana między
Planami poszukiwat'r Dorki. Prezentacji relacji Kajetana i Roberta, analogicznie
jak ma to miejsce w przypadku prezentacji antagonizmu: barlogowie _ elĘ,
towaruyszy rozszerzęnie katalogu miejsc, w jakich swoje wcześniejszę pTZy-
gody przetywali obaj bohaterowie, co otwiera możliwość dalszego romvljania
cyklu o ich przygodach w porządku niechronologicznym.

Każdy z trzęch przywołanych utworÓw jest zamkniętą kompozycyjnie ca-
tości6 przedstawiającą jedną przygodębohatera: ,,zdobyciekluczaprzejścia,,,
,,spotkanie z AnnąNaa' Maar''' ,,pokonanie matemaĘcmrcgo Smoka'', w struk-
tlnze każdego z nich umieszczono ,,furtkę'' do innych planÓw, umożliwiającą
autorowi mnozęnie światÓw i nielineame rozwijanie fabuĘ. Tworzenie cyklu
w oparciu o opowiadania przedstawiające epizody składające się na biografię
bohatera, jest jedną z cech charakterysĘcmych dla literatury fantasy, a raczej
jej odmiany _ fantasy bohaterskiej, ktÓra kształhrje się na gruncie literatury
amerykariskiej latach f0. i 30. XX wieku na łamach tzw. ,,puĘ magazines,,l7,
Drugim elemęntem spajającym cykl utworÓw Tomasza Kołodziejczaka jest, jak
określił to Andrzej Zgorze\ski, tozsamość fikcyjnej czasoprzestrzenil8. Jednak-
że poprzez kazdorazowe stosowanie przez autora Klucza przejścia konkrety-
zacji przestrzeni * dokładne określenie miejsca akcji i jego wyodrębnienie,
Za pomocą określenia granic terytorium, po ktÓrym poruszają się bohaterowie,

-_ 
' o opo* tadanlacb' fantasy ukazujących się na łamach p ulp magazinespisali m.in': A. Gemra,

Fantasy - powrÓt romansu rycerskiego?,,,Kultura i Literatura Populama'', t. VII, Wrocław 1998,
s. 66-67; Andrzej Zgorzelski w swoich romvażaniach na temat zasad konstruowania i funkcjo-
nowania cykJt fantasy: A. Zgorzelski, System i funkcja. Llstalenia metodologiczne i propozycje
teoreĘcznoliterackie, Gda sk 1999' s' |54-163; G. Trębicki, op. cit., s' 42-49, Ttaj teiz na|eiry
dodać, ze w tekstach krytycznych poświęconych fantasy, ze względu na tożsamość reprezentują-
cych tekstÓw, uĄrwa się rÓwniez oŁłeśIe fantasy magii i miecza oraz fantasy przygodowa, ktÓre
to odzwierciedlają prymarnoŚć kryterium' służącego do przeprowadzenia klasyfftacji.

t8 A. Zgorzelski, op. cit., s. 148.
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i jej jakościowej odrębności - oraz umieszczanie bohaterÓw w centrum opi-
sywanej przestrzeni, kreowanie świata przedstawionego obywa się w sposÓb
fragmentaryczny. Tym, co umożliwia tączenie ze sobą poszczeg |nych frag-
mentÓw, są występujące pomiędzy nimi powiązania fabularne oraz zastosowa-
naprzez autora metoda nie Ęle konĘnuowania wątkÓw, ile rozwijania _ posze-
rzania opisu przedstawionych wcześniej elementÓw. opis czasoprzestrzęni nie
wyh'racza poza doświadczane ptzez bohaterÓw ,,fu i tetaz,,, a sfuvorzony ptzez
autora świat ma Zaznaczonę granice _ zacz;yna się w momencie nazwanym

''Wielką Wojną'' i zasadniczo Zaw|era się w granicach Planu Zięmia. Każdy
inkorporowany do niego element, jak np. postacie elfÓw, barlogÓw, gnomÓw'
funkcjonuje w nim bez swojego tła, jako wypreparowany zę swojego macie-
rzystego świata, co najbardziej jest widoczne naprzyŁJadzie elfÓw _ wiadomo'
żrc przybyĘ z innego wymiaru' a1e w tekście on rÓwnięż nie istnieje, jak ich
ivyk.

Dlaczego opowiadanie?

opowiadanie, definiowane jako epicki gatunek literacki, ktÓrego przedmio-
tem jest przedstawienie jednowątkowej fabuĘ, jest gatunkiem kanonicznym dla
literatury fantasy.I to nie tylko dlatego, ze pierwsze z utworÓw fantasy mają
formę Bvorzących cykle opowiada , ale też dlatego, ze większość kreowanych
na gruncie literatury fantasy śwnt6w, zostaje objawionych czytelnikom właśnie
w postaci krÓtkiej formy. UtwÓr anonsujący odbiorcom pojawienie się nowej
kreacji por:wa|a, przy poniesieniu relaĘwnie niższych kosztÓw niż przy publi-
kacji obszerniejszej kompozycyjnie i objętościowo' na weryfikację jej jakości.
Celem jego publikacji jest wywołanie zainteresowanie czytelnikÓw i urucho-
mienie popyfu, co skutkuje publikacją kolejnej części cyklu, a następnie całej
biblioteki tekstÓw' jak miało to miejsce w przypadku cyklu opowieści o więdż-
minie Andtzeja Sapkowskie go|9, bąctŻ ronvinięciem opublikowanęgo opowia-
dania w powieść, ktÓra zainicjuje powstanie wieloksięgu' jak można to było

-,cyttopowieściowiedźminiezainicjowałodebiutanckieopowiadanieA.Sapkowskiego

Wiedźmin (1996)' ktÓrego bohater stał się protagonistą kolejnych opowiadari publikowanych na
łamach ,,FantasĘki'' (1986-1990): Mniejsze zło (1990, nagroda im. Janusza Zajd|a 1991), oraz
w tomach: ostatnie życzenie (1993) i Miecz przeznaczenia (1992, nagroda im. Janusza Zaj1d|a

1993); Sagi o wiedźminie, ktÓrą tworzą: Krew e|ow (1994, nagroda im. Janusza Zajd|a |995),
Czaspogardy(1995)' Chrzestognia(1996),WieżaJaskÓłki(1991)iPaniJeziora(1999).Ponadto
Geralt jest bohaterem sześciu komiksÓw, ktÓre ukazywaĘ się załamach ',Nowej Fantastyki''
(1993-1996); gry fabulamej Wiedźmin. Gra wyobraźni (200|), karcianej Wiedźmin oraz kompu-
terowych Wiedźmin (2007) 1 Wiedźmin 2. ZabÓjcy lcrÓlÓll (20|1); a takize będących adaptacjami
opowiada : filmu fabularnego (2001) i serialu TY Wiedźmin (2003)' ktÓre wraz z utworami lite-
rackimi i wszystkimi dodatkowymi produktami tworzą pierwszy polski supersystem rozrywkowy
WiedŹnin.
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zaobserwować w prrypadku wyrÓżnionego nagrodą im. Janusza Zajdla opowia.
dania Tkacz iluzji Ewy Białołęckiej20' I w Ęm aspekcie nie do przecenienia jest
potencjał marketingowy środowiskowych opinii i vryrożmieil. co rÓwnież zna-
lazło swoje odbicie w harmonogramie publikacji cyklu Tomasza KoŁodziejczaka.
W odniesieniu do niego mozna zaobserwować następującą sekwencję zdarueh:
inicjujący cykl Klucz przejścia zostaje opublikowany w listopadzie 2006 roku,
w antologii Tempus fugit, konĘnuujące opowieść o losach Kajetana Kłobudz-
kiego opowiadanie Pięlcna i graf vkanlje się miesiąc pożniej, w grudniu 2006
roku i latem następnego roku zostaje uhonorowane nagrodą im. Janusza Zajd|a,
najważniejs rym wyrrożnieniem przyznawanym ptzez środowisko polskiego fan-
domu; a następnie we wrześniu 2010 roku ukazuj e się Czarny horyzont i pro-
mujące go opowiadanie Nie ma mocy na docenta, ktÓre zostaje opublikowane
rv czasopiśmie ukazującym się nakładem tego samego wydawcy.

Konstrukcja świata przedstawionego Czarnego horyzontu, zanknięta w płasz-
czyżnie horyzontalnej poprzez określenie ram czasowych fabuĘ i miejsca,
jakim jest Plan Ziemi,jest otwarta w kierunku wertykalnym. To w połączeniu
z opartąna epizodzie konstrukcją cyklu potencjalnie umożliwia jego nieogra-
niczone rozwijanie poptzezprzenoszenie akcji w inne plany w nviązkuz wyko-
nywanymi misjami Kajetana i rozwijanie zainicjowanych wątkÓw, np. konflik-
fu elfÓw i barlogÓw czy poszukiwafr między wymiarami siostry Kajetana, co
może zaowocować kreowaniem światÓw, do ktÓrych będzie trafiał krÓlęwski
geograf. Taka struktura umożliwia kontynuację nie Ęko przez swojego auto-
ra, ale r1wnież przez iwtych, w Ęm czytelnikÓw tworzących fanfiki, Ęm bar-
dziej, że Tomasz Kołodziejczak na stronach przywołanych utworÓw nie kreuje
całościowej koncepcji świata, ograniczającej potencjał twlrczy autorÓw kolej-
nych fabuł osadzonych w realiach kreowanego uniwersum. Ich nośnikiem nie
muSZą być utwory literackie, lecz teksĘ scenariuszy komiksÓw' gier fabular.
nychczy serialu telewizyjnego' ktÓrych wspÓłtwÓrcy, będący autorami warstwy
rvizualnej i potencjalnych konkretyzacji, mogą stać się dla odbiorcÓw wspÓł-
keatorami wymyślone Eo przez Tomasza Kołodziejczaka świata, tak jak miało
to miejsce w przypadku stworzonego ptzez Andrzeja Sapkowskiego wiedźmi-
na Geralta, ktćry przyj$ wizerunek nadany mu w komiksie przez Bogusława
Polcha, Katedry Jacka Dukaj a, kt6ra stała się katedrą z nagrodzonego oscarem
tllmu Tomasza Bagifiskiego czy ŚrÓdziemia Johna R. R. Tolkiena' ktÓre na
Zawsze zostanie zamknięte w wizji Alana Lee powielonej we Władcy pierścieni
Petera Jacksona.

--lu ,t. Blułołęcka, Tkacz ilĘi,',Nowa FantasĘka,' |994, nr 8; a takżezbiÓr opowiad ai Tkącz
:t-ji (|997) przeredagowany w powieść Naznaczeni błękitem (2005) inicjującątetaLogięKroniki
,.t t giego Kręgu (2005),
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A fragment and a whole: the world described/created in fantasy literature
on the example of Tomasz Kołodziejczzk's Czarny horyzont

Summary

This text presents thę mechanisms applied by Tomasz Kołodziejczak to cręate the
represented world whilę invoking Andrzej Zgorzelski's concept of a short story cycle,
Henry Jenkins's convęrgencę culturę and market męchanisms. The paper analyses Koło-
dziejczak,s short storięs and a novęl published in2006-2010.


