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odró¿e Guliwera Jonathana Swifta mo¿na traktowaæ jako powieœæ
podró¿niczo-przygodow¹, i takie wra¿enie pozostaje nam po jej
pierwszych lekturach w dzieciñstwie. Jest ona niew¹tpliwie powieœci¹ satyryczn¹, co sytuuje j¹ w g³ównym nurcie literatury oœwiecenia.
W tym omówieniu s³ynna powieœæ potraktowana jest jako utwór prekursorski w stosunku do tak obecnie popularnej literatury fantasy i science
fiction, a tak¿e ogromnego dzia³u produkcji filmowej, zajmuj¹cej siê t¹
tematyk¹.

P

Wyprawa w stronê fantastyki
Jedn¹ z najwa¿niejszych powieci angielskiego owiecenia s¹ opublikowane w 1726 r. Podró¿e Guliwera do wielu odleg³ych narodów wiata
irlandzkiego kaznodziei i satyryka Jonathana Swifta. Powieæ ta uznawana
jest za pierwsz¹ wa¿n¹ powieæ fantastyczn¹ w dziejach literatury. Na narodziny prawdziwej fantastyki naukowej trzeba bêdzie poczekaæ jeszcze co
najmniej do roku 1818 (publikacja Frankensteina Mary Shelley), dzie³o Swifta natomiast przynosi wiele w¹tków, które bêd¹ istotne dla rozwoju tej odmiany literatury w XX w.
1 Podobne retoryczne chwyty stosuj¹ np.
Podró¿e Guliwera wpisuj¹ siê w nurt
twórcy filmowi, którzy pragn¹ nadaæ swoim
popularnej ju¿ od czasów staro¿ytnych,
dzie³om pozory dokumentalizmu. Naja w nowo¿ytnej Europie odnowionej
bardziej typowym przyk³adem mo¿e byæ
przez Marca Pola (XIII/XIV w.), dokuamerykañski serial science fiction Z Archimentalnej lub na po³y fikcyjnej literatury
wum X Chrisa Cartera, gdzie wszystkie sekwencje poprzedzone s¹ podaniem dok³adpodró¿niczej, w której ogromn¹ rolê
nego miejsca i czasu zdarzeñ na wzór proodgrywaj¹ opisy dalekich krain, zagramów informacyjnych lub sprawozdañ
mieszkuj¹cych je ludów i ich obyczajów,
telewizyjnych. Równie¿ pojawiaj¹cy siê
nierzadko zaprawiane pewn¹ doz¹ fanw czo³ówce filmu napis „Oparte na prawtazji, wynikaj¹cej chocia¿by z niezrozudziwych zdarzeniach” mo¿e byæ jedynie elemienia innoci i obcoci. Swift wykomentem kreacji. Tworzeniu nastroju autentycznoœci s³u¿y te¿ – podobnie jak u Swifta –
rzystuje motyw podró¿y do pokazania
deklarowana prostota wypowiedzi i obrazu,
ca³kowicie fikcyjnych krajów (Liliput,
np. zdjêcia stylizowane na ukryt¹ kamerê
Brobdingnag, Laputa, Glubbdubdrib
lub filmowanie z rêki. Innym zabiegiem
i inne), rzekomo po³o¿onych gdzie na
stosowanym przez filmowców mo¿e byæ
obrze¿ach naszych map, czyli w obrêbie
monta¿ z fragmentami filmów dokumentalnych i archiwalnych lub wrêcz wmontowiata rzeczywistego. Uwiarygodnieniu
wywanie aktorów w autentyczne zdjêcia
opowieci s³u¿y z jednej strony forma
dokumentalne, jak np. w filmie Forrest
pamiêtnikarska, z drugiej liczne retoryczGump Roberta Zemeckisa.
ne chwyty1 stosowane przez narratora.
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Najdoskonalsze z nich zawarte zosta³y w ostatnim rozdziale powieci, gdzie
czytamy: I tak, Mi³y Czytelniku, przekaza³em ci wierne sprawozdanie z mych
podró¿y […], a nie dba³em w nim tyle o kwiecistoœæ, co o prawdê. Móg³bym,
byæ mo¿e, na podobieñstwo innych autorów zaskoczyæ ciê nieprawdopodobnymi i przedziwnymi przygodami, lecz wola³em raczej zdaæ sprawê
z rzeczy zwyk³ych […], gdy¿ g³ównym mym zamiarem by³o wzbogacenie
twej wiedzy, a nie twa rozrywka. Dalej narrator sugeruje, ¿e ka¿dy autor

powinien sk³adaæ przysiêgê przed Lordem Kanclerzem Anglii, ¿e to, co opisuje, jest prawd¹  sam oczywicie bez trudu tak¹ przysiêgê by z³o¿y³.

Czy te deklaracje narratora Podró¿y Guliwera s¹ jedynie gr¹ z fikcj¹ literack¹ i retoryk¹? To pytanie prowadzi nas ku najwa¿niejszej bodaj warstwie
powieci, jak¹ jest satyra spo³eczna. Jonathan Swift znany by³ wspó³czesnym
przede wszystkim jako autor ostrych pamfletów uderzaj¹cych we wszelkie
sfery ¿ycia: politykê, religiê, kulturê. W swoich satyrach potrafi³ pos³ugiwaæ
siê drastycznymi rodkami, jak chocia¿by w s³ynnej Skromnej propozycji,
w której opisa³ makabryczne rozwi¹zanie problemu g³odu w Irlandii przez
hodowanie dzieci na miêso. Równie¿ w przygodowej fikcji literackiej, jak¹ s¹
Podró¿e Guliwera, zawar³ rozwa¿ania spo³eczne, przedstawiaj¹c rozmaite
przywary wspó³czesnych sobie ludzi w krzywym zwierciadle dziwacznych
ludów ¿yj¹cych w nieznanych krainach. A zatem w odautorskiej retoryce
tkwi przewrotne ziarno prawdy: Podró¿e przy ca³ej swej fantastycznoci opisuj¹ istotnie prawdziwy wiat. Do najs³ynniejszych satyrycznych epizodów
powieci nale¿y ten z podró¿y do krainy Liliputu, w którym opisane s¹ zwalczaj¹ce siê frakcje zwolenników wysokich i niskich obcasów oraz trwaj¹ca
od trzech lat wojna miêdzy s¹siaduj¹cymi mocarstwami  jej powodem jest
spór o to, z której strony nale¿y t³uc jajka przed zjedzeniem.
Ostatnia wyprawa Guliwera, do kraju Houyhnhnmów i Yahoosów, oprócz
elementów satyry spo³ecznej obecnej w ca³ym dziele, ma równie¿ cechy utopijne:
opisanie doskona³ego, harmonijnego
spo³eczeñstwa istot
o kszta³tach koni.
Podobnie jak we
wczeniejszych utopiach  a i póniejszych
antyutopiach  ³ad spo-
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utopia
Utopia (z greki: miejsce, którego nie ma) to termin
stworzony przez angielskiego humanistê, filozofa
i polityka Tomasza Morusa (1478–1535). Wyda³ on
w 1516 r. dzie³o zatytu³owane Prawdziwie z³ota
ksi¹¿eczka o najlepszym urz¹dzeniu rzeczypospolitej i o nowej wyspie Utopii. Morus nie by³ pierwszy, który proponowa³ w traktacie literacko-filozoficznym idealny ustrój spo³eczny – tradycja ta
siêga Pañstwa Platona – ale to jego dzie³o da³o
nazwê gatunkowi. Inn¹ s³ynn¹ utopi¹ jest Miasto
S³oñca (1602) Tommasa Campanelli (1568–1639).
Do wizji wczesnych utopistów odwo³ywali siê
póŸniejsi filozofowie, zw³aszcza pierwsi teoretycy
socjalizmu, i pisarze, w Polsce m.in. Ignacy Krasicki.
Pod koniec wieku XIX w wizjach utopijnych zaczêto
dostrzegaæ elementy negatywne: „idealne” pañstwa s¹ pañstwami policyjnymi, porz¹dek spo³eczny ma w nich zapewniaæ ca³kowita kontrola
w³adzy nad spo³eczeñstwem. Powstanie systemów
totalitarnych w XX w. potwierdzi³o te obserwacje,
co da³o bodziec do powstania nurtu antyutopii
b¹dŸ dystopii, ukazuj¹cego skutki proponowanej
przez utopistów in¿ynierii spo³ecznej. Najs³ynniejsze dwudziestowieczne dystopie to Rok 1984
George’a Orwella, Nowy wspania³y œwiat Aldousa
Huxleya, Wyspa doktora Moreau Herberta George’a
Wellsa, My Jewgienija Zamiatina, 451 stopni
Fahrenheita Raya Bradbury’ego.

³eczny w pañstwie Houyhnhnmów opiera siê na odgórnych
przepisach reguluj¹cych ¿ycie
obywateli. Wiek XX mia³ zrewidowaæ te pogl¹dy, niemniej
podobne wizje spo³eczne sta³y siê istotnym bodcem dla
popularnego nurtu literackiego.
Jak ju¿ powiedzielimy,
Podró¿e Guliwera Jonathana
Swifta i Frankenstein Mary
Shelley to dwie powieci, które najsilniej wp³ynê³y na rozwój literatury fantastycznej.
Historia szalonego naukowca
z Ingolstadt jest archetypem
powieci science fiction 
eksperyment doktora Frankensteina odbija pogl¹dy naukowe epoki, jest równie¿
wyrazem d¹¿enia romantyków
do zrównania siê z Bogiem
w dziele tworzenia. Powieæ
Swifta z kolei wprowadza elementy, które oka¿¹ siê wa¿ne
zarówno dla fantastyki naukowej, jak i fantasy.

Przede wszystkim jest to tytu³owa podró¿ do odleg³ych narodów  motyw obecny w ogromnej iloci dzie³, chocia¿by tych o podboju kosmosu
i space opera. Oczywicie motyw ten obecny by³ ju¿ w literaturze wczeniejszej, poczynaj¹c co najmniej od Odysei Homera, niemniej dopiero Swift
dokona³ przeniesienia ciê¿aru z przygód jednostkowego bohatera na szersze
spo³eczne obserwacje wi¹¿¹ce siê z podró¿ami. Science fiction rozwinie
czêæ w¹tków, które u Swifta przedstawione s¹ jeszcze z naiwnoci¹ wynikaj¹c¹ z jednej strony z etapu rozwoju, na jakim znajdowa³a siê powieæ,
a tak¿e wiedza psychologiczna i etnologiczna, z drugiej  z satyrycznego
charakteru powieci. Brak realizmu widoczny jest w Podró¿ach Guliwera
chocia¿by w szybkoci i ³atwoci, z jak¹ bohater uczy siê nowych jêzyków
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i nawi¹zuje kontakt z odmiennymi istota2 Czasami autorzy fantastyki pos³uguj¹ siê
mi2. Jednym z g³ównych tematów dojró¿nymi wybiegami, aby omin¹æ podstarza³ej science fiction jest zderzenie
wowy problem komunikacji – ró¿norodnoœæ
jêzyków. Mo¿e to byæ np. telepatia lub
cywilizacji i nierzadko niemo¿noæ poroumiejêtnoœci magiczne, ale równie¿ spezumienia. Rozwój antropologii i etnologii
cjalne maszyny analizuj¹ce jêzyki i t³usprawi³, ¿e g³ównym problemem porumacz¹ce. Tego rodzaju urz¹dzenia, pozbaszanym przez autorów, takich jak np.
wione w zasadzie ograniczeñ, pojawiaj¹ siê
Stanis³aw Lem, Ursula K. Le Guin czy
m.in. w serialu Star Trek, ale równie¿ w antyutopijnym Edenie Stanis³awa Lema; nieco
Orson Scott Card, by wymieniæ tylko
mniejsze,
bo ograniczone do znanych sobie
najwybitniejszych, sta³o siê prawo cz³ojêzyków, s¹ mo¿liwoœci robota protokolarwieka do ingerencji w ¿ycie, obyczaje
nego 3CPO w Gwiezdnych wojnach.
czy poziom cywilizacyjny odkrywanych
krajów. Niemniej, niezale¿nie od problematyki, niezmienna pozostaje
g³ówna o fabularna: podró¿, l¹dowanie na obcym l¹dzie (planecie), kontakt
z obc¹ cywilizacj¹. Z tym ¿e w nowoczesnej powieci kontakt mo¿e
paradoksalnie oznaczaæ brak porozumienia, jak chocia¿by w powieci
Niezwyciê¿ony Stanis³awa Lema, w której kosmiczni rozbitkowie trafiaj¹ na
planetê zamieszka³¹ przez twory bêd¹ce rezultatem ewolucji technologicznej, maj¹ce wprawdzie zbiorowy umys³, ale taki, z jakim cz³owiek nie jest
w stanie nawi¹zaæ dialogu. Nie jest nawet w stanie oceniæ intencji dzia³añ:
czy agresywne zachowania, jakie obserwuje, s¹ celowe, czy te¿ wynikaj¹
z instynktownych mechanizmów obronnych w³aciwych spo³ecznociom
owadzim.
Podró¿ami do odleg³ych
krain mo¿na nazwaæ równie¿
wiele powieci fantasy, które
kreuj¹ nowe, obce dla
czytelnika wiaty. Istnieje
nawet odmiana fantasy,
w której bohaterowie 
jak najbardziej przynale¿ni do naszego,
rzeczywistego wiata
 przekraczaj¹ mniej
lub bardziej dos³owne
bramy prowadz¹ce do
innych, równoleg³ych,
najczêciej magicznych
wiatów. Podobnie jak
rozbitek Guliwer znajduj¹
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siê nagle wród obcych ludów, nie znaj¹c jêzyka ani obyczajów, nierzadko
nara¿eni, przynajmniej pocz¹tkowo, na wrogoæ mieszkañców równoleg³ego
wiata. Najbardziej znanymi przyk³adami takiego rozwi¹zania s¹ powieci
wiat czarownic Andre Norton i Kroniki Thomasa Covenanta, Niedowiarka
Stephena Donaldsona, ale warto wiedzieæ, ¿e taki by³ równie¿ pierwotny
zamiar J. R. R. Tolkiena, który  jeszcze przed napisaniem Hobbita i zanim
powsta³a ostateczna koncepcja W³adcy Piercieni  zamierza³ pokazaæ wiat
ródziemia oczami wêdrowca z naszego wiata, który przez przypadek
wyl¹dowa³ na wyspie zamieszkanej przez staro¿ytne elfy. Te za mia³y
przekazaæ ¿eglarzowi mity i historiê ródziemia. Motyw przejcia miêdzy
wiatami pojawia siê równie¿ w klasycznej amerykañskiej powieci
dzieciêcej  Czarnoksiê¿niku z Oz Franka L. Bauma, gdzie tr¹ba powietrzna
przenosi Dorotê, dziewczynkê z farmy w Kansas, do czarodziejskiej krainy.
Na koniec nale¿y wspomnieæ o jeszcze jednej odmianie fantastyki, która
zapewne zawdziêcza sporo powieci Jonathana Swifta, mianowicie o nurcie
humorystyczno-satyrycznym w obrêbie tego gatunku. Doskona³ym przyk³adem opowiastek, w których wyobrania fantastycznonaukowa miesza siê
z grotesk¹, wykorzystuj¹c przy tym konwencjê podró¿y do wielu odleg³ych
narodów wszechwiata, s¹ Dzienniki gwiazdowe Stanis³awa Lema. Ich bohatera, Ijona Tichego, ró¿ni od Guliwera w³aciwie jedynie to, ¿e jego podró¿e do obcych krain s¹ zamierzone, nie jest rozbitkiem na nieznanych
l¹dach. Natomiast zarówno drobiazgowoæ opisów mieszkañców poszczególnych planet i obyczajów tam panuj¹cych, jak i pomys³owoæ w wymylaniu absurdalnych sytuacji wiedzie swój literacki ród w³anie od Podró¿y
Guliwera.
Jonathan Swift nie by³ pierwszy, który opisywa³ literacko odleg³e krainy,
nawet nie pierwszy, który opisywa³ l¹dy nieistniej¹ce, nie by³ te¿ pierwszy,
który opisa³ ustrój wymylonego pañstwa. Nie tworzy³ te¿ literatury fantastycznej w nowoczesnym rozumieniu, poniewa¿ gatunek taki jeszcze nie istnia³. Niemniej w swojej powieci po mistrzowsku po³¹czy³ kilka istniej¹cych
ju¿ wczeniej w literaturze elementów, tworz¹c w ten sposób model, do
którego wiadomie lub niewiadomie odnosi siê spora czêæ póniejszych
powieci, okrelanych przez nas mianem fantastyki.
:-D

Agnieszka Fuliñska

