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Nadprzyrodzone w negliżu 

 

Dla porządku zacznę od przedstawienia Melissy Marr, autorki zbioru Fantazje i kosz-

mary, jako twórczyni przypisanej do kategorii young adult/ urban fantasy novels, co ozna-

cza niezbyt nobilitowaną w Polsce literaturę spod znaku młodzieńczej miłości i fascynacji 

nadprzyrodzonością. Krzywdząca to wprawdzie opinia, jednakowoż niezmiennie pokutu-

jąca w świadomości zbiorowej i łączona z pisarstwem niezbyt wysokich lotów.  

W istocie Fantazje i koszmary nie są może dziełem wybitnym, lecz z pewnością doce-

nić tutaj można kilka aspektów, takich choćby jak subtelny sposób obrazowania, umie-

jętne operowanie suspensem oraz niezła znajomość kultury ludowej, skąd wywodzi się 

wiele przywołanych przez Marr figur. 

Minusem niestety jest zamieszczenie w zbiorze tekstów osadzonych w stworzonym 

przez pisarkę uniwersum Mrocznego Dworu i powiązanych w takim układzie z innymi 

fabułami, co czyni te akurat teksty niezbyt zrozumiałymi dla odbiorcy, który nie miał 

uprzednio styczności z cyklem amerykańskiej autorki. Są to niestety utwory najdłuższe i 

o dość zawiłejintrydze, co powoduje spory dyskomfort czytelniczy oraz – delikatnie rzecz 

ujmując – dezorientację. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt bardzo przemyślanego układu poszczególnych 

opowiadań, bowiem posegregowano je zgodnie z zamierzeniem wyłożonym wprost w ty-

tule zbioru. Fantazje przeplecione więc zostają konsekwentnie koszmarami, bywa –  od-

nosząc się do rozmaitych konwencji gatunkowych. Mamy tu więc przepiękną baśń, utrzy-

maną w takiej właśnie stylizacji narracyjnej i językowej, a także współczesną i bardzo 

subtelną trawestację ludowej opowieści o syrenach-fokach (selkie), spuentowaną w dość 

nieoczekiwany a błyskotliwy sposób (śmiem twierdzić, że to przytyk do wszystkich serii 
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young adult z nadprzyrodzonymi zjawiskami? w tle) i osadzoną w romantycznym szta-

fażu. 

Teksty Marr dotyczą w przeważającej mierze dwóch potężnych sił, a więc miłości 

i nienawiści, które determinują bohaterów i wpływają na sposób ich działania. Autorka 

snuje swoje historie leniwie, starając się z detalami opowiedzieć o świecie, w którym funk-

cjonują bohaterowie. Czytelnik doświadcza tutaj niezwykłego sposobu narracji, tak ocza-

rowującego, że nieomal skrywającego drobne niedociągnięcia i niespójności logiczne. Od-

biorca niezaznajomiony z cyklem o Mrocznym Dworze poczuje się wprawdzie odrobinę 

skołowany, ale uniwersalność treści o charakterze romansowym, miłosnym czy dotyczą-

cym tajemnicy, rozwieje wątpliwości i umożliwi stosowną percepcję treści.  

Marra niewątpliwie posiadła zdolność wiarygodnego kreślenia specyfiki kreowanych 

rzeczywistości, niekiedy unikając wdawania się w zbędne z punktu widzenia fabuły de-

tale. Czasami, jak w opowiadaniu Miłością jesteś bezbrzeżną, zawęża ogląd do przeżyć i 

emocji dwójki głównych bohaterów, co w najmniejszym stopniu nie razi i nie przeszkadza 

w odbiorze.  

Warto też napomknąć, że pisarka stara się utrzymywać swoje historie w onirycznym, 

przesyconym erotyzmem i magią klimacie. Nawet jeśli tematem jest śmierć, zawsze wiąże 

się ona z erotyką czy choćby cieniem przywiązania. Archetypy postaci, które przywołuje 

Marr, choć niekiedy dość mocno wyeksploatowane przez popkulturę, nabierają zupełnie 

nowego wymiaru, zostają przeobrażone, a w związku z tym odświeżone, co za tym więc 

idzie są po prostu przyjemne w odbiorze. Czytelnik nie ma zatem wrażenia wtórności 

i choć nadprzyrodzoność jest od dość dawna w modzie (lub wręcz eksploatacji), tutaj jest 

po prostu nieodzowna, niezbędna, pożądana. Ta zresztą ostatnia cecha stanowi imma-

nentny składnik nieomal każdej fabuły, bowiem każda miłość zyskuje wymiar cielesny – 

w mniejszym lub większym, bardziej lub mniej metaforycznym znaczeniu. Marr umiejęt-

nie dawkuje poziom doznań emocjonalnych i to zarówno w odniesieniu do konstrukcji 

bohaterów, jak i czytelniczej percepcji. Każdy gest, słowo, decyzja protagonisty ma spre-

cyzowane oraz uzasadnione determinanty. Wszystko tu jest logiczne, niekiedy ocierając 

się o granice okrucieństwa (egzemplifikacją najlepszą tej tezy jest opowiadanie Prze-

miana).  

Ogromnym minusem zbioru jest niestety brak spisu treści, co z pewnością ułatwiłoby 

czytelnikowi powrót do ulubionych tekstów. Także okładka, choć nie z tych najgorszych, 
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pozostawia sporo do życzenia; podobnie jak wielkość czcionki, która krótkowidza przy-

prawia o zawał. Reasumując jednak, te niewielkie i w gruncie rzeczy niezbyt szkodliwe 

usterki nie przesądzają o tym, że zbioru opowiadań Marr nie należy polecać. Wprost 

wszakże wyeksplikuję, iż nie jest to lektura dla panów, bowiem po prostu od pierwszego 

wejrzenia widać, że nie oni są adresatami twórczości amerykańskiej pisarki.  

 


