
Rzeczywistość zmityzowana 

bo nie tylko fantastyka pozwala rzucić wodze wyobraźni 

 

We współczesnej literaturze pięknej wyróżnić można pewien nietypowy kierunek. Odwołuje się 

on z jednej strony do rzeczywistości, zdawałoby się najbardziej prozaicznej, z drugiej do wyobraźni, w 

stopniu znacznie głębszym niż fantastyka. Brzmi to paradoksalnie – tak, jakby pogodzić ogień z wodą. 

A jednak na tym właśnie polega mityzacja rzeczywistości, będąca istotą tego nurtu. 

Twórcą tego pojęcia jest polski pisarz pochodzenia żydowskiego, Bruno Schulz. W swoich 

pracach literaturoznawczych przekonywał, że wszystkie dzisiejsze pojęcia i idee mają swoje źródło w 

dawnych mitach, legendach. Niestety, współczesny świat zdaje się o nich zapominać, wyjaławia z 

tajemniczego uroku codzienność, zamyka nas w klatce szarości. Lekarstwo na ten stan rzeczy Schulz 

podaje w swoich opowiadaniach. 

O jego twórczości, najwyższej klasy prozie poetyckiej, napisano już grube tomy. Nie wystarczy 

na to miejsca w tym artykule. Warto jednak zwrócić przynajmniej uwagę na te elementy, które z 

perspektywy prostego czytelnika są najciekawsze. Czyli to, jak ukazany świat – niezauważalnie i 

stopniowo – nabiera cech magicznych. Punktem wyjścia staje się dziecięca wyobraźnia i fascynacje 

bohatera. Choćby w jednym z opowiadań ze zbioru „Sanatorium pod klepsydrą”, w oczach młodego 

chłopca cech nadprzyrodzonych nabiera klaser na znaczki. Ten prosty przedmiot staje się dla niego 

„Księgą” pisaną wielką literą; Autentykiem dającym prawdziwą wiedzę o świecie. Jest to pretekst, aby 

opowiedzieć historię ubraną w baśniowe szaty. Wydarzenia przestają nabierać cech mitycznych – 

stają się za to urzeczywistnieniem nowego mitu, mitu o księdze. 

Dodać to tego trzeba, że Schulz ma niesamowity dar przedstawiania codziennego świata za 

pomocą pełnej tęczy kolorów. Już sam język fascynuje liczbą barwnych synonimów, określeń 

niespotykanych w języku potocznym. W ten sposób potrafi wydobyć piękno z opisu nawet 

zakurzonej, przemysłowej „Ulicy Krokodyli”. Także i w tej dzielnicy współczesności, w rodzinnym 

mieście autora, Drohobyczu, można odnaleźć mity, tworzone przez zabieganych, duszących się w 

pośpiechu ludzi. 

Echa tych idei można dostrzec także u kolumbijskiego noblisty, Gabriela Garcii Marqueza. Za 

przykład weźmy jego pierwszą powieść „Szarańcza”. Podobieństwo wyraża się już w warstwie 

fabularnej. Teatrem wydarzeń jest, tak jak u Schulza, małe, prowincjonalne miasteczko, wyniszczone 

przez Kompanię Bananową. Przebywając w tym, zdawałoby się, najnudniejszym miejscu na świecie, 



w przeciągu ledwie kilku godzin poznajemy rządzące nim mity. Nietypowy sposób prowadzenia 

narracji pozwala nam poznać wydarzenia z perspektywy trzech osób o jakże różnej wiedzy i 

spojrzeniu na świat. Tu pretekstem dla fabuły staje się śmierć jednego z mieszkańców. Przez nią to 

właśnie rzeczywistość, będąc wciąż tą samą rzeczywistością, nabiera cech nietypowych, magicznych. 

Wątki te rozwijane będą także w kolejnych opowiadaniach pisarza zwieńczonych (jakże znaną) 

powieścią „Sto lat samotności”. 

Również w najnowszej literaturze polskiej podejmuje się próby mityzacji rzeczywistości. 

Najbardziej szanowaną przedstawicielką tego nurtu jest Olga Tokarczuk, zdobywczyni już trzech 

nagród Nike, w tym ostatniej z 2008 roku. W jednej ze swoich powieści (czy może raczej zbiorów 

opowiadań) opisuje mityczny Prawiek – miejsce leżące między drogą z Kielc do Tarnowa a zakolem 

rzeki Białki. I w miejscu tym rzeczywistość przenika się z zakorzenionymi w tradycji wierzeniami, 

lokalnymi mitami. Zwyczajne zdarzenia przybierają nadzwyczajny obrót, a historie często balansują 

na granicy jawy i marzenia (a niekiedy także koszmaru) sennego. 

Ten typ literatury wymaga od nas dużego zaangażowania. Czytelnik nieuważny często nie jest 

w stanie zaakceptować przemian zachodzących w świecie przedstawionym. Jest tu wiele 

niedopowiedzeń, a dla fabuły istotne jest każde słowo. Każdy kolor, kształt, każda czynność bohatera, 

a w szczególności jego myśl może wpływać na odbiór rzeczywistości, kształtować ją w zupełnie nowy 

sposób. 

Nie są to lektury na letnie popołudnia. Po oderwaniu się od książki jeszcze przez długie chwile 

trudno jest czytelnikowi powrócić do normalnego postrzegania świata. Bo i w naturze ludzkiej jest 

ten stały pierwiastek, który każe nam wierzyć w mity, legendy, baśnie. Nie znika on razem z końcem 

dzieciństwa – zmienia się tylko treść tych mitów. Warto je sobie uświadomić, odnaleźć w sobie. 

Choćby korzystając z tej literatury. 
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