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Izvleček
Sodobna fantazijska književnost na Slovenskem
Magistrsko delo raziskuje, ali v slovenskem literarnem prostoru obstajajo primeri sodobne
oz. potolkienovske fantazije, kot se je na zahodu razvijala od druge polovice 20. stoletja dalje
in za katero prvi ter še danes najzglednejši primer velja Tolkienova trilogija Gospodar
prstanov. Na Slovenskem lahko o njenih začetkih govorimo po letu 2000, ko je prihod
filmskih adaptacij svetovno znanih fantazijskih romanov spodbudil nenaden porast zanimanja
za žanr. To se je med drugim začelo odražati ob literarnih poskusih avtorjev, kot so Andrej
Ivanuša, Marko Robnik, Urban Klančnik, Bojan Ekselenski in Samo Petančič, kasneje pa še
Marget Belani, Natalija Nanevska Đuričić in Uroš Topić. Vendar tovrstna dela ostajajo
večinoma neprepoznana, kritiško spregledana, ob pomanjkanju kakovostnega uredniškega
posega pa tudi jezikovno in besedilno neprečiščena. Analiza ključnih prvin sodobne fantazije,
ki jih povzemam po Jakobu J. Kendi, kaže, da lahko ob besedilih naštetih avtorjev bolj kot o
pravih začetkih govorimo o žanrskih zametkih, saj imamo prej kot s pravimi literarnimi
stvaritvami opravka z ljubiteljskim pisanjem vprašljive literarne kakovosti. Odraz tega je
površen in nerazvit slog, ki s preprostimi pripovednimi tehnikami ter omejevanjem na
perspektivo filmske kamere izkazuje pretežno vpliv filmskih akcij; opaziti pa je tudi šibko
karakterizacijo likov, neizvirnost pri izgradnji fantazijskih svetov in navsezadnje
zanemarjanje nekaterih ključnih prvin fantazije, kot je (junakovo) zavedanje nestvarnosti.

Ključne besede: fantastika, fantazija, sodobna fantazija, slovenska književnost,
mladinska književnost

3

Abstract
Slovenian fantasy fiction
The main goal of this thesis is to determine whether the current domain of Slovenian
literature contains examples of modern fantasy which can also be termed “post-Tolkien”
fantasy. The primary example of this genre, which emerged in the mid 20th century in the
west, is considered to be Tolkien’s trilogy, The Lord of the Rings. After the year 2000, the
genre also saw its emergence in Slovenian literature, as the appearance of several film
adaptations of renowned fantasy novels sparked new interest in this topic. The early literary
attempts include the work by authors such as Andrej Ivanuša, Marko Robnik, Urban
Klančnik, Bojan Ekselenski and Samo Petančič, while the later include Marget Belani,
Natalija Nanevska Đuričić and Uroš Topić. However, such writings remain critically
unacclaimed, mostly unrecognized, and often also show absence of proofreading. The present
thesis investigates the basic elements of modern fantasy in these works, following the
approach proposed by Jakob J. Kenda. The results suggest that these are more instances of
literary attempts, rather than actual foundational pieces of the discussed genre, and hence
seem the result of hobbyist writing that lacks literary quality. This conclusion is supported by
several observations. The style in these works is under-developed and superficial. Aiming to
imitate a film camera, it seems mostly influenced by the fast-paced narration of action films.
In addition, the characters are flat, the fantasy worlds are poorly constructed, and there is a
distinct lack of awareness of the imaginary, which signals oversight of a key aspect of fantasy.
Keywords: the Fantastic, fantasy literature, modern fantasy, slovenian literature, youth
literature
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1. UVOD
Sodobna fantazija se v tujini, zlasti anglo-ameriškem svetu, uvršča med bolj priljubljene
žanre popularne literature, pravi razcvet pa je prav tako doživela v drugih medijih, kot sta film
in videoigra. Tudi v Sloveniji je vse težje prezreti val navdušenja, ki ga je s svojo
priljubljenostjo zadnja leta netila predvsem televizijska nadaljevanka Igra prestolov, posneta
po knjigah Georga R. R. Martina Pesem ledu in ognja, in ki naj bi pritegnila celo gledalce, ki
jih fantazijski žanr prej sploh ni zanimal. A že pred tem se je naraščanje zanimanja za
fantazijo odražalo ob vsakem izidu filma trilogije Gospodar prstanov, novim prevodom
Tolkienovega knjižnega izvirnika, ki so ji sledili, ter še mnogih drugih knjižnih in filmskih
inovacijah, ki so jih prinašale nove ali pa, sploh v primeru slovenske recepcije, na novo
odkrite anglo-ameriške fantazijske serije. Nenadnemu porastu zanimanja lahko prav tako
sledimo ob različnih družbenih pojavih, ki spremljajo to sicer še mlado ljubiteljsko sceno.
Privrženci Tolkienove fantazije se tako združujejo v Slovensko Tolkienovo društvo GilGalad, ljubitelji serije Harry Potter v Harry Potter Slovenija, o fantaziji v videoigrah lahko
beremo v računalniških revijah in na spletnih forumih, kot je bil do nedavnega Joker, k celotni
subkulturi, kakršna običajno spremlja tovrstne oblike ljubiteljstvo v svetu, pa pri nas z
organizacijo raznih družabnih dogodkov in delavnic prispeva ljubljanska trgovina Črna luknja
in vsakoletni festival Na meji nevidnega, konvencija, ki združuje navdušence nad fantazijo in
znanstveno fantastiko.
Ob vsem tem pa se navsezadnje poraja vprašanje: kako je s fantazijo v slovenski (žanrski)
literaturi? Se porast navdušenja nad žanrom začenja odražati tudi v literarni produkciji in ne
bo dolgo, ko bomo tudi Slovenci dobili svojo prvo pravo fantazijski knjižno »sago«, ali pa jo
nemara že imamo, pa zanjo sploh ne vemo?
Fantazijski žanr, kot se je razvijal na zahodu od druge polovici 20. stoletja dalje, kaže
največjo kontinuiteto v anglo-ameriškem prostoru, kjer je tako rekoč »doma«, a kljub temu
lahko na knjigarniških policah v zadnjem času opazimo vse večje število del
celinskoevropskega, zlasti slovanskega porekla, ki v grobem sledijo anglo-ameriškemu
modelu, a osnovni vzorec nadgrajujejo s snovjo, vzeto iz »domače« tradicije, jezika in
kulture. Tak je vsaj do neke mere roman Izruvana Naomi Novik, ameriške avtorice poljskolitvijskega porekla, šestdelna serija Night Watch1 ruskega avtorja Sergeia Lukyanenka, Hči
čarovnic poljske avtorice Dorote Tarakowske ali pa nekoliko starejša, v slovenščino pa kljub

1

Delo je naslov angleškega prevoda sicer ruskega izvirnika Ночной Дозор.
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temu še neprevedena serija Wiedźmin2 prav tako poljskega avtorja Andzreja Sapkowskega.
Pojavnost tovrstnih del vsekakor nakazuje, da narodno poreklo za umišljanje značilnih
visokofantazijskih svetov ni več ovira, ob skorajšnji izpetosti pretežno starogermanske
motivike, ki sodobni fantaziji vlada od začetka, pa se zdi celo dobrodošla inovacija.
In vendar pregled obstoječih literarnovednih raziskav s področja tako mladinske kot
(odrasle) žanrske literature v glavnem ne kaže, da bi pojav v omembe vrednem obsegu zajel
tudi slovensko literarno ustvarjenje, celo poljudnejše zaznave tovrstnega pisanja ostajajo
redke. K temeljitejši ozaveščenosti o žanru sodobne fantazije je sicer s svojimi razpravami,
zlasti pa monografijo Fantazijska književnost: očrt teorije žanra in njegovega sodobnega
modela (2009), pri nas prispeval prevajalec in literarni zgodovinar Jakob J. Kenda. Vpliv
avtorjeve monografije se pokaže tudi ob pregledu diplomskih in magistrskih nalog s področja
primerjalne književnosti, ki se z očitno povečanim zanimanjem posvečajo prav žanru sodobne
fantazije, vendar pa pri tem ostajajo omejena na izključno prevodno literaturo. Pričujoče
magistrsko delo se bo prav zato posvetilo področju, ki do zdaj v večji meri še ni bilo
obravnavano; to je pojav sodobnofantazijskega žanra v slovenski književnosti.
Dragica Haramija v

monografiji Nagrajene pisave: Opusi po letu 1991 nagrajenih

slovenskih mladinskih pripovednikov (2012) uvaja novost v tipologiji slovenske mladinske
književnosti, saj v svojem pregledu mladinskega pripovedništva kategorijo dolge fantastične
proze razširja oz. posodablja s pojmoma klasična in sodobna fantazija, ki ju povzema po že
omenjeni teoriji Jakoba J. Kende. Kljub pomembnemu premiku, ki ga uvedba pojma sodobna
ali »potolkienovska« fantazija za slovensko literarno vedo predstavlja, pa avtorica dalje
ugotavlja, da ključnim kriterijem tega relativno mladega, a med bralstvom izredno
priljubljenega žanra ne ustreza nobeno delo slovenske (mladinske) književnosti, s čimer
kategorijo sodobne fantazije pušča odprto.
Komaj leto po izidu avtoričine monografije je v januarsko-februarski številki revije
Literatura, posvečene prav področju marginalizirane žanrske literature v Sloveniji, Aljoša
Harlamov v eseju Zakaj se slovenski žanr ne zna smejati? O razmerah v slovenskem
žanropisju in kratek razgled po slovenski fantazijski viteški pustolovščini (2013) predstavil
konkreten nabor del izvorno slovenskega avtorstva ter domnevno sodobnofantazijske vsebine,
vključujoč besedila od leta 2004 dalje. Sicer smo redkim omembam omenjenega žanrskega
pojava lahko sledili že prej, tako v literarni vedi (npr. Artnik 2012) kot bolj poljudni sferi
2

Dela, v katerih nastopa dobršno mera slovanske in splošne indoevropske motivike, so prodrla na mednarodni
knjižni trg, po njih pa je bila v angleškem jeziku prirejena videoigra The Witcher.
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(npr. Cimprič in Preglau 2011), nekaj več zanimanja pa za tovrstno pisanje zadnja leta odraža
tudi nekoliko večja medijska izpostavljenost, ki je spremljala izide vsaj nekaterih novejših
fantazijskih del pri nas (npr. Marget Belani in Uroša Topića). A vse našteto ostajajo zgolj
drobci, tako rekoč zanemarljive omembe, ki še vedno ne podajajo enotnega odgovora na
vprašanje: ali na Slovenskem zares obstaja fantazija potolkienovskega tipa, kakršna že od
druge polovice 20. stoletja dalje cveti na zahodu, v zadnjih desetletjih pa očitno išče nove
izrazne možnosti tudi izven anglo-ameriškega sveta? Lahko ob nekaj delih, ki jih domnevno
imamo, govorimo o začetkih, morda celo razcvetu žanra pri nas? Ali pa gre le za nekakšne
približke in posnemanje ter raznovrstne ljubiteljske in bolj ali manj neuspele literarne
poskuse, podobne tistim, ki na spletnih portalih različnih »fandomov«3 nastajajo v obliki t. i.
fanfictiona, in ki jih bo literarna refleksija verjetno slej kot prej pozabila?
Osrednji cilj raziskave je torej preveriti, v kolikšni meri danes še velja ugotovitev, da
Slovenci nimamo nobenega primerka prave sodobne fantazije. V teoretičnem delu
magistrskega dela bom najprej predstavila literarnozgodovinski razvoj žanra, kar bo
spremljala še literarnoteoretska zamejitev, pri poskusu definiranja tega ne povsem enotno
razumljenega žanrskega pojava pa si bom poleg s Kendovo, ki mi bo za nadaljnjo analizo
osrednja, pomagala tudi z opredelitvami starejših in novejših tujih raziskav, v največji meri
Colina N. Manlova, Michaela D. C. Drouta, Marie Nikolajeve ter dveh enciklopedij,
Stablefordove Historical Dictionary of Fantasy Literature (2005) in na spletu dostopne
Encyclopedia of Fantasy Cluta in Granta (1996). Prvemu pregledu, ki se bo torej večinoma
osredotočal na tujo literarno produkcijo, bo sledil kratek razgled po slovenski klasični
fantaziji ter pregled slovenskega literarnovednega pisanja o fantaziji na splošno; to bom na
koncu dopolnila z lastnim pregledom slovenskih domnevno sodobnofantazijskih del, pri
čemer si bom v največji meri pomagala s pregledom Aljoše Harlamova (2013) in seznamom,
ki sta ga poljudno sestavila Aleš Cimprič in Jure Preglau (2011).
V praktičnem delu se bom naposled lotila prvotno zastavljenega vprašanja: v kolikšni
meri torej res velja, da Slovenci nimamo nobenega dela, ki bi ustrezal kriterijem sodobne
fantazije? Trditev bom preverjala ob analizi izbranih literarnih besedil, med katera bodo
vključena tudi dela, ki so izšla že pred letom 2012 in jih je Haramija v svojem pregledu
(upravičeno ali neupravičeno) spregledala. Kot že omenjeno, se bom pri tem opirala na
teoretično zamejitev sodobne fantazije po Jakobu J. Kendi, ki podaja tri ključne skupine
3

»Fandom« se v angleškem jeziku pojavlja kot ime za celotno subkulturo zapriseženih ljubiteljev posameznih
interesnih dejavnosti, vezanih na fenomene popularne kulture, pogosto prav intermedialnih oblik fantazijskega in
znanstvenofantastičnega žanra (poleg literature so to najpogosteje še filmi, televizijske nadaljevanke, namizne
igre, videoigre in stripi). Izraz se kot tak uveljavlja tudi v slovenskem pisanju, npr. pri Harlamovem (2013).
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določil, po katerih je pojav sodobne fantazije mogoče povsem natančno prepoznati. Poleg
samega vprašanja, ali (oz. v kolikšni meri) dela kriterije sploh dosegajo, pa me bo zanimalo
tudi, na kakšen način jih dosegajo, kako izvirna in inovativna so pri tem in kakšna je njihova
končna kakovost, kar bo podalo odgovor na vprašanje, v kakšni kondiciji je torej omenjeni
žanr pri nas. Ob vsem tem pa bom upoštevala tudi ugotovitve drugih, čeprav še tako
maloštevilnih raziskav (v največji meri že večkrat omenjeno razpravo Aljoše Harlamova, ki
mi je s pregledom del t. i. slovenske fantazijske viteške pustolovščine služila tudi kot prva
orientacija po raziskovanem področju).
1.1. O pojmu »sodobna fantazija«
Pojem sodobna fantazija prevzemam od Jakoba. J. Kende (2006, 2009), ki tako označuje
posebno obliko fantazije; ta se je v anglo-ameriškem svetu razvijala od šestdesetih let
prejšnjega stoletja dalje, za njenega začetnika pa velja Tolkienov tridelni roman Gospodar
prstanov, ki je vzpostavil temeljni model žanra. Zato se kot sopomenka za sodobno fantazijo
pojavlja tudi izraz »potolkienovska fantazija« (npr. v Kenda 2009, Artnik 2012 in Haramija
2012). Kenda ji je oznako »sodobna« dodelil, ker kot taka nastopa v razmerju s svojo
neposredno predhodnico, klasično fantazijo; na to je potrebno opozoriti, ker se v tujih
raziskavah poimenovanje »modern fantasy« pogosto nanaša na fantazijo, ki svojo snov jemlje
iz trenutno sodobnega časa in je kot taka bolj kot ne istovetna pojmu urbane fantazije (npr. v
Encyclopedia of Fantasy), ali pa fantazijo, ki je pač nastala v trenutni sodobnosti (npr. v
Manlove 1975).
Za poimenovanje potolkienovske fantazije sicer ni popolnoma enotnega izraza. V
angleščini jo imenujejo fantasy, pri čemer posebej ne ločujejo med klasičnim in sodobnim,
torej potolkienovskim modelom, isto poimenovanje pa je obenem v rabi tudi za fantastiko v
najširšem smislu. Kot natančnejša oznaka se pojavlja še high fantasy (»visoka fantazija«) ali
epic high fantasy (»visoka epska fantazija«), vendar pa je težava obeh poimenovanj ta, da se
omejujeta le na en, čeprav za sodobno fantazijo verjetno najbolj reprezentativen segment
žanra, torej visoko fantazijo (gre za fantazijo, ki je s svojim dogajanjem omejena izključno na
sekundarni svet). Podobnega poimenovanja se drži tudi Harlamov, ki epic high fantasy
sloveni v »fantazijsko viteško pustolovščino«, sicer pa je pri nas kot najpogostejše
poimenovanje za omenjeni žanrski model zaslediti kar izraz »fantazija« ali celo iz angleščine
prevzet fantasy (zlasti v poljudni sferi).
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Sama se bom oznake »sodobna fantazija« držala na prvem mestu zato, ker bo Kendova
razmejitev tudi teoretska osnova moji nadaljnji raziskavi, izbiro termina pa dodatno
utemeljujem še s tremi razlogi:
(1) ker je dovolj širok, da vključuje vse žanrske podtipe, kot je npr. še urbana
fantazija, obenem pa dovolj jasno razmejen od fantazije v širšem smislu (v katero
sodi tudi mladinska fantastika, kot je pri nas Zupanovo Potovanje v tisočera mesta,
v tuji literaturi pa vse od Pike Nogavičke A. Lindgren do Tolkienovega Hobita in
Lewisovih Zgodb iz Narnije, ki sta že na meji med klasično in sodobno fantazijo);
(2) ker se zdi v slovenski literarni vedi od vseh poimenovanj še najbolj ustaljen (poleg
Kendovih razprav se nanj sklicujeta še Haramija in deloma Artnik, pojavlja pa se
tudi v komparativističnih razpravah, zlasti diplomskih in magistrskih delih, ki
raziskujejo omenjeno področje);
(3) ker se zdi v slovenskem literarnem prostoru razločevanje klasičnega in sodobnega
modela toliko bolj relevantno, saj za razliko od številnih in tudi kakovostih del
klasične fantazije, v preteklih raziskavah opredeljenih kot mladinska fantastika,
potolkienovska fantazija pri nas dejansko nima nikakršne kontinuitete in kot taka
predstavlja popolno novost; medtem ko npr. v britanskem prostoru, kjer številni
mejni primerki žanra jasno odražajo postopen razvoj klasičnega v sodobni model,
takšno strogo žanrsko razmejevanje predstavlja nekoliko večji izziv.
Tako bom s poimenovanjem »fantazija« ali »fantazijska književnost« v pričujočem
magistrskem delu (razen ko ne bo iz konteksta razvidno drugače) skoraj vedno imela v mislih
fantazijo v širšem smislu, torej nadpomenko njenemu klasičnemu in sodobnemu modelu,
medtem ko bo oznaka »sodobna fantazija« vedno pomenila fantazijo potolkienovskega tipa,
torej tisto, kar verjetno širši del bralstva in ljubiteljev tega žanra pojmuje pod oznako
»fantasy«.
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2. FANTASTIČNA IN FANTAZIJSKA KNJIŽEVNOST
Fantazijska književnost je del fantastične književnosti, s katero jo druži njeno temeljno
določilo, to je, da predstavlja odmik od dogovorne resničnosti. Fantastika je po Leksikonu
Literatura »literarna vrsta, ki uporablja sicer pogosto ostro in natančno izrisane elemente
realnega sveta, vendar jih sestavlja v racionalno nerazložljivo, potujeno celoto« (2007: 102), v
večjem delu pa naj bi bila grozljiva ali celo groteskna. V posameznih vidikih je bila fantastika
prisotna že v antični, orientalski in srednjeveški književnosti, v pravem pomenu pa naj bi se
začela razvijati od konca razsvetljenstva, pri čemer je bila precej priljubljena v obdobjih
predromantike, romantike, nove romantike in nadrealizma; Leksikon Literatura dalje navaja
primere, kot so E. T. A. Hoffmann: Hudičevi napoji (1849), Gospod Cinober (1819), N. V.
Gogolj: Nos (1863), E. A. Poe: Konec hiše Usher (1840), R. L. Stevenson: Doktor Jekyll in
gospod Hyde (1886), izmed slovenskih avtorjev pa Cankarjeve pripovedi, kot sta Polikarp
(1905) in Zgodbe iz doline šentflorjanske (1908), ter nekaj novejših avtorjev, npr. Mate
Dolenc: Vampir z Gorjancev (1979).
Alojzija Zupan Sosič medtem opozarja, da za razliko od anglosaškega sveta, ki fantastiko
razume kot posebno, obširno literarno vrsto z različnimi podtipi, v slovenski literarni vedi
obvelja drugačna uvrstitev, ki književnost s fantastičnimi prvinami označuje zgolj kot zbirni
pojem, torej »fantastično literaturo«, in ne prav literarno vrsto; med drugim naj bi bilo tako,
ker že njeni podtipi nastopajo kot samostojne literarne vrste (2000: 150).
Za enega največjih teoretikov fantastike velja Tzvetan Todorov, ki je v svoji monografiji4
(1970) postavil temelje za raziskovanje omenjenega literarnega pojava, kljub temu, da je bila
njegova teorija kasneje deležna številnih kritik in popravkov. Fantastiko je v njej opredelil z
vidika percepcije iracionalnih prvin, in sicer kot vmesno prvino med čudnim oz. nenavadnim
in čudežnim; čudno naj bi za opis neobičajnega pojava terjalo razumsko, naravno razlago,
čudežno pa naj bi isto opisovalo z nadnaravno razlago, medtem ko je dejanska fantastika
omejena le na trenutek junakove oz. bralčeve negotovosti, ali se je nadnaravni dogodek
resnično zgodil ali pa je samo plod njegove domišljije. Iz tega sledi delitev fantastike na
čudno (dogodek se lahko razumsko razloži), čudežno (dogodek se da pojasniti le z iracionalno
razlago) in fantastično, ki torej predstavlja nekakšno vmesno stopnjo (Zupan Sosič 2000:
150–151).

4

V izvirniku »Introduction à la littérature fantastique«, kar bi se glasilo »Uvod v fantastično književnost«, delo
pa v slovenščino še ni bilo prevedeno.
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Jakob J. Kenda5 v monografiji Fantazijska književnost: očrt teorije žanra in njegovega
sodobnega modela povzema številne kritike in popravke, ki jih je bila deležna Todorova
teorija (npr. prispevke Lucie Armitt, Roberta Philmusa, Erica S. Rabkina, Kathryn Hume)
zlasti zaradi nejasno opredeljene kategorije t. i. čisto čudežnega ter na splošno dokaj ozko
zastavljene definicije, ki iz področja fantastike izključuje mnoge podtipe oz. žanre, npr.
znanstveno fantastiko (2009: 18). A. Zupan Sosič zato govori o fantastiki v ožjem smislu, ki
izhaja iz opredelitve Todorova, ter fantastiki v širšem smislu, ki predstavlja »zbirni pojem za
besedila, ki prestopajo realistično raven z nerealnim, nadrealnim, nenaravnim, grozljivim,
grotesknim, bizarnim, okultnim, vizionarskim in s čudežnim, čarobnim srhljivim, sanjskim,
halucinatoričnim oziroma njihovimi kombinacijami« (150), pri čemer pa je treba izključiti
religiozno-mitološka besedila (prav tam).
Tako Kenda kot Zupan Sosičeva odkrivata, da je številnim teorijam in opredelitvam
fantastike skupna zlasti ena, obenem najbolj določujoča lastnost: da predstavlja odmik od
dogovorne resničnosti (Kenda 30) oz. vedno prestopa neko mejo, in sicer mejo naravnih
zakonov, razuma ali človekovih izkušenj logike realnega sveta, lahko pa tudi standardiziranih
pripovednih pravil in jezikovnosemantičnih polj (Zupan Sosič 150). Kot že omenjeno, pa je
našteto vsekakor moč pripisati tudi fantaziji, ki tako skupaj z znanstveno fantastiko,
grozljivko, (anti)utopijo, literaturo nesmisla (t. i. nonsensa) in drugimi predstavlja enega
izmed mnogih žanrskih podtipov tega širokega literarnega pojava.
Še en pojem, ki nastopa kot krovna oznaka fantazijskemu tipu književnosti, zaslediti pa ga
je moč le v redkih razpravah, je spekulativna fikcija. O tej sta v velikem obsegu pisali
kanadska avtorica Margaret Atwood ter v Ameriki Ursula K. Le Guin, zlasti v Sloveniji pa je
pojem zaenkrat slabo uveljavljen, neraziskan in neustrezno opredeljen. V poljudni sferi in z
veliko mero osredotočenosti na domnevno odrinjenost tovrstnega pisanja pri nas ga omenja
avtor Bojan Ekselenski (2017), ki tako tudi označuje svojo prozo, sicer pa se je spekulativni
fikciji v svojem diplomskem delu podrobneje posvetil Iztok Mrak (2018). Mrak govori o treh
historičnih definicijah spekulativne fikcije. Po teh naj bi bila ta bodisi poseben podžanr
znanstvene fantastike (ki naj bi se kot tak ukvarjal izključno s problemi človeštva in ne
tehnologije) bodisi žanr, nasproten znanstveni fantastiki (nasproten v tem, da naj bi se
ukvarjal izključno z možnimi prihodnostmi), bodisi nadžanr z vsemi oblikami pisanja, ki se
5

Avtor je prevajalec in literarni zgodovinar, ki je zaradi svojih številnih del, posvečenih temu področju, za
raziskovanje fantazije na Slovenskem ključno ime, s fantastiko pa se ukvarja že od svojih najzgodnejših raziskav
dalje (npr. diplomsko delo Izhodišče, faze in usmeritev v razvoju znanstvene fantastike, 1996, članek Novejša
teorija fantastične literature, 2000, in cikel člankov Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske
literature, 2006).
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zavestno odmikajo od dogovorne resničnosti (Mrak 2018: 10), poleg literature pa v to
kategorijo sodi še vse od hibridnih žanrskih oblik do stripov, filmov in računalniški iger (16–
17) . Konsenza o enotnem poimenovanju torej niti med tujimi avtorji ni, edina definicija, ki bi
lahko vključevala tudi fantazijo, pravzaprav vse podtipe fantastike, pa je tretja, torej
spekulativna fikcija kot »superžanr«, ki s svojo inkluzivnostjo omogoča enakopravnejšo
obravnavo tudi slabše zastopanim, tako ali drugače marginaliziranim žanrom (prav tam).
2.1. O fantaziji na splošno
Za žanrske podtipe fantastike torej velja, da so tej podrejeni, obenem pa med seboj
različni glede na za žanr določujoče motive in modalnost. Znanstvena fantastika to dosega s
svojimi značilnimi motivi fantastične znanosti in tehnologija, grozljivka s težnjo po zbujanju
groze, utopija z usmerjenostjo v spekulacije, tisto, kar od vseh razmejuje fantazijo, pa je v
najbolj splošnem smislu njeno izhajanje iz mita in ljudske pravljice (Kenda 50). Na tem
mestu je še smiselno opozoriti na opazko C. N. Manlova, da fantazijo od podobnih žanrov,
kot je grozljivka, ločuje tudi utemeljenost njenih nadnaravnih prvin; medtem ko mora biti
element nadnaravnega v grozljivki vedno potujen na način, da ohrani učinek šoka, kar
pomeni, da mora bralcu ostati do zadnjega tuj, pa morajo biti nadnaravne prvine v fantaziji
vedno utemeljene in razložene, da bralcu postanejo tako rekoč domače (9).
Glede pojma fantazija obstaja sicer kar nekaj zmede. V britansko-ameriškem prostoru, ki
je žanru, kot se bo pokazalo v nadaljevanju, najbolj domač, namreč dolgo niso razločevali
med nadrejenim pojmom fantastika in tej podrejeni kategoriji fantazije. Razlog za to je
jezikovne narave: angleški izraz fantasy, ki ga slovenimo kot fantazijo, se je v
angleškogovorečem okolju začel uporabljati kot samostalniška ustreznica pridevniku
fantastic, to pa pomeni, da se je fantazijo in fantastiko začelo enačiti kot sopomenki (Kenda
14). Kenda še dodaja, da v jezikih, kot je slovenščina, takšnih težav načeloma ne bi smeli
imeti, saj je povsem jasno, da pridevnik »fantastičen« ustreza samostalniku »fantastika«,
»fantazijski« pa »fantaziji« (15–16). Spet po drugi strani pa celinskoevropski prostor dolgo ni
prevzel pojma »fantazija«, pač pa je tovrstni pojav vse do konca osemdesetih let prejšnjega
stoletja označeval kot »fantastično pripoved«, ki ji je bila pozornost namenjena zlasti v okviru
raziskovanja mladinske književnosti (Kenda 31–32).
Vprašanju, ali fantazija sodi v sfero mladinske književnosti ali pa je »starostno nevtralna«,
se sicer pričujoče magistrsko delo posebej ne bo posvečalo. Preteklost raziskav resda kaže, da
se je fantazijo, sploh pa njeno zgodnejšo, torej klasično različico, dojemalo v okviru
14

mladinske fantastike, vzrok za to pa je verjetno tudi rodovna vez s pravljico; in ob najbolj
reprezentativnih delih klasične fantazije, kot je Pika Nogavička A. Lindgren, Ostržkove
dogodivščine C. Collodija, Zgodbe iz Narnije C. S Lewisa in Tolkienov Hobit, se zdi takšna
uvrstitev tudi povsem upravičena. Za precej bolj težavno pa se takšno enoumno označevanje
izkaže ob Tolkienovem Gospodarju prstanov ter še mnogih drugih delih sodobne fantazije, ki
so mu sledila. Tako tudi Michael Drout poroča, da se je vse do petdesetih let fantazijo
dojemalo kot povsem mladinski žanr (52), iz sfere mladinske književnosti pa naj bi se
»osamosvojila« prav po zaslugi Gospodarja prstanov, ki je dokazal, da je lahko tudi fantazija
primerna za tematizacijo resnejših tem (prav tam), postal pa naj bi celo »ena redkih pravljic,
ki jo odrasli berejo z večjim navdušenjem kot otroci« (Cerar 166). Za razliko od do mladine
»prijaznejšega« Hobita je Tolkien s svojo obsežno trilogijo namreč ubral povsem drugačen
pristop, saj je z Gospodarjem prstanov prej kot mladinsko povest Angliji želel podariti novo
mitologijo. Še bolj pa se oznaka »mladinsko« izkaže za problematično ob sodobnejših delih
tega tipa, kot je npr. Martinova Pesem ledu in ognja, ki jo knjižne založbe in knjižnice
oglašujejo kot izključno odraslo branje. Usodo fantazije lahko v tem oziru navežemo na
ugotovitev novinarke Lejle Švabič, v kateri je povzela Tolkiena, in sicer, da imajo pravljice v
naši zgodovini posebno nesrečo, ker se jih je začelo asociirati izključno z otroškim, v bistvu
pa gre za eno najbolj prvinskih oblik literature, prvotno celo namenjeno odraslim (Švabič
2009). Ob zapisanem se zdi še najbolj varno zaključiti, da je fantazija iz sprva mladinske
literarne vrste s svojo sodobno različico prerasla v povsem samostojen žanr, znotraj katerega
nastajajo dela tako mladinskega (npr. Harry Potter J. K Rowling in Pullmanova Njegova
temna tvar) kot nemladinskega tipa, podobno kot to velja za znanstveno fantastiko, izven
sfere fantastičnega pa še marsikateri drug žanr, npr. ljubezenski roman, zgodovinski roman,
kriminalko in detektivko.
Termin »fantazija« kot izraz za poimenovanje skupine literarnih del sicer sega v komaj
šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko ga je prva uporabila oxfordska magistrica literature
Margery Fisher v bralnopromocijski monografiji Odločeni brati (1961) (Kenda 10). Dalje se
je v angleškogovorečem prostoru pojem tako v bralno kot literarnovedno zavest usidral ob
mnogih razpravah samih avtorjev (npr. Ursula K. Le Guin, avtorica fantazijskega cikla
Zemljemorje), ki so svoje pisanje poimenovali s to oznako in se jo do neke mere trudili tudi
teoretično zamejiti (11), znotraj same literarne vede pa so k opredelitvi pojma prispevali od
sedemdesetih let dalje (C. N. Manlovem W. R. Irwin, Brian Attebery, Ann Swinfen). Kenda
sicer poroča, da je bila zgodnja literarna kritika fantaziji, kot se je razvijala od Tolkiena dalje,
bodisi izrazito naklonjena bodisi je bila proti njej negativno nastrojena; Tolkienu in njegovi
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publiki so tako v največji meri očitali infantilnost, samemu delu pa tudi slogovno šibkost,
psihološko neutemeljenost zla, črno-belo karakterizacijo literarnih oseb in eskapizem (Kenda
2006: 10–12).
K opredelitvi pojma fantazije je sicer zelo zgodaj prispeval že Tolkien sam, čeprav v
svojem eseju On Fairy-stories (1939), zapisanem po predavanju, fantazije še ne definira kot
literarne vrste, pač pa jo ima za »višjo obliko umetnosti«, najčistejšo in tako, kadar je
dosežena, tudi najbolj učinkovito, obenem pa vendarle ugotavlja da jo je najbolje prepustiti
prav literaturi, saj je izrazito pripovedniška (Kenda 2009: 10). Tolkien pa v svojem spisu
spregovori še o enem pomembnem elementu; o eskapizmu, ki so mu ga očitali kritiki, sam pa
ga razume celo kot temeljni smisel fantazije in mu kot takemu pripisuje izredno pozitivno
konotacijo s tem, ko bralcu nudi duhovni pobeg od hrupne, objestne tehnicistične sodobnosti,
tolažbo in okrevanje (Kenda 2006: 9, 2009: 69).
Na vprašanje o začetkih fantazije raziskovalci ne podajajo enotnega odgovora, Kenda med
drugim poroča, da je v zvezi z njenim izvorom zlasti v duhovnozgodovinskem smislu še kar
nekaj nejasnosti; medtem kot nekateri (Klingberg, Nikolajeva) njene začetke pripisujejo
obdobju romantike ter fantastiki E. T. A. Hoffmana in nekaj drugih podobnih avtorjev iz tega
obdobja (49–50), Anna Krüger, ki je bila pomembna za raziskovanje fantazije znotraj
celinskoevropskega prostora, njeno predhodno različico prepoznava že v nekaterih delih
razsvetljenstva, kot so Guliverjeva potovanja Jonathana Swifta (33). Kljub temu pa večina
raziskovalcev prvo pravo delo fantazije vidi v Aličinih dogodivščinah v Čudežni deželi Lewisa
Carrolla (prav tam), čeprav lahko njenim zametkom sledimo še dlje. Michael Drout (2006)
tako začetke fantazije opaža že v mitu, v delih, kot je Ep o Gilgamešu, anglo-saški Beowulf in
Edda, dalje pa še v mnogih delih t. i. arturijanske književnosti (Drout 10–11).
Različne so tudi definicije fantazije, zlasti v razmerju med anglosaškimi in
celinskoevropskimi raziskavami. Manlove jo v svojem pisanju o »sodobni fantaziji« (1975)
označuje zgolj kot fikcijo, ki vzbuja čud in vsebuje elemente naravnih in nemogočih svetov,
bitij ali predmetov, ki pa jih bralec sprejme kot znane in obstoječe; pri tem poudari, da so prav
nadnaravni elementi tisti, ki jo ločujejo od drugih fantastičnih žanrov (9–10). Kot že
omenjeno, mora za razliko od grozljivke, v kateri nadnaravni elementi ostajo, v fantaziji
nadnaravno bralcu postati domače (prav tam). Podobno definicijo je moč zaslediti tudi v
enciklopediji fantazije Cluta in Granta (1997), ki fantazijo opisujeta kot nepretrgano pripoved,
ki je bodisi postavljena v stvarnost, kot jo poznamo, a pripoveduje zgodbo, ki znotraj te ni
mogoča; bodisi je postavljena v drugi, fantazijski svet, ki je kot tak nemogoč, je pa zgodba,
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kot jo upoveduje, v njegovih okvirih vsekakor možna6. Podobno fantazijo razume Drout, ki jo
v okviru svoje definicije posebej razmejuje od znanstvene fantastike; fantazija naj bi bila
običajno postavljena v domišljijsko preteklost, znanstvena fantastika pa v domišljijsko
prihodnost (6). Drout dalje še ugotavlja, da čeprav naj bi bila fantazija z realističnim v
kontrastu, velja prav za žanr, ki se v veliki meri poslužuje realističnih opisov ter poglablja v
povsem stvarna človeška psihološka stanja (prav tam). Nekaj podobnega meni tudi
Nikolajeva, ki glavni čar fantazije vidi v njenem soočanju nenavadnega z navadnim, ali
»bajnega« z običajnim (2003: 154). To pa se že približuje izsledkom v raziskavah slovenske
anglistke Lilijane Burcar, ki v fantaziji vidi le še enega izmed mehanizmov posredovanja,
zrcaljenja, preverjanja ali utrjevanja stvarnih obrazcev vedenja in mišljenja (2007: 1–2); zato
je fantazijsko po njenem vedno tudi že realno, zlasti v smislu mladinske fantazije pa služi
utrjevanju ustaljenih, nemalokrat klišejskih družbenih vzorcev (prav tam). Navsezadnje pa je
treba za fantazijo, zlasti njen sodobni model, o katerem bo govora kasneje, poudariti, da danes
velja za večmedijski ali transmedialni žanr (Laetz, Johnston 2008: 161), saj poleg literature
med seboj prepleta področja, kot so filmi, namizne in videoigre (prav tam), pa tudi popularne
oblike likovne umetnosti, katerih čar je prav v posredovanju podob izjemno vizualno
naravnanih fantazijskih motivov (npr. videz posameznih bitij, kot so zmaji, in drugih pošasti)
(162).
Medtem ko so naštete definicije fantazijo in njene specifike torej bolj ali manj iskale v
zgolj enem poglavitnem elementu, to je učinek, vezan na odmik od resničnosti, pa so
raziskave v celinskoevropskem prostoru izhajale iz nekoliko drugačnih predpostavk. Fantazije
namreč niso zamejevale zgolj z vidika pripadnosti fantastiki, pač pa so v največji meri
izhajale iz njene primerjave s pravljico. Pri tem pa je še potrebno opozoriti, da večina ključih
raziskav celinskoevropskih avtorjev sega v čas, ko se »potolkienovski« tip fantazije (sploh
izven meja angleškogovorečih dežel) kot pojem zlasti v literarni vedi še ni ustalil, čeprav je
bila sočasno tovrstna literatura v Veliki Britaniji in Ameriki že v razcvetu. Raziskovalci, o
katerih bo govora v nadaljevanju, se torej s svojimi zamejitvami fantazije osredotočajo na
njeno zgodnejšo različico, ki sodi večinoma še v sfero mladinske fantastike, Kenda pa jo
spričo svoje delitve na klasični (»predtolkienovski«) in sodobni (»potolkienovski«) model
imenuje klasična fantazija, zamejuje pa jo s sedmimi kriteriji, ki obenem veljajo za fantazijo v
najširšem smislu. To so: (1) slog (za razliko od formulaičnega v pravljici je v fantaziji
6

Povzeto po: »Fantasy.« Encyclopedia of Fantasy. SFE ltd. Dost. 28. 4. 2019.
<http://sf-encyclopedia.uk/fe.php?nm=fantasy>
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individualen), (2) zavedanje nestvarnosti (spričo enodimenzionalnosti se liki v pravljici ne
zavedajo posebnosti nestvarnih dogodkov, v fantaziji pa je to zavedanje v takšni ali drugačni
obliki prisotno), (3) karakter (v pravljici so liki tipizirani, v fantaziji pa karakterizirani), (4)
obseg (pravljica je krajša prozna oblika, fantazija pa srednje dolga ali dolga), (5) odmik
motivov od zgleda v ljudski pravljici in mitu (fantazija motive iz pravljice in mita črpa ter
dalje prenavlja, svobodno variira in subvertira), (6) dogajalna struktura (fantazije iz pravljice
prevzema temeljno dogajalno strukturo) ter (7) čas in kraj dogajanja (medtem ko sta v
pravljici nedoločljiva, sta v fantaziji načeloma vedno določena) (2009: 51–52).
2.2. Od klasične do sodobne fantazije
S pojmom »klasična fantazija« torej označujemo mladinsko fantastiko »pravljičnega«
tipa. Med tovrstna besedila se po eni strani uvrščajo dela, ki jih danes štejemo za mladinsko
klasiko, to so npr. Aličine dogodivščine v čudežni deželi Lewisa Carrolla, Pika Nogavička
Astrid Lindgren, Mumini Tove Jansson, Collodijeve Ostržkove dogodivščine, dela o Petru
Panu Jamesa Matthewa Barrieja ter Medvedu Puju Alana Alexandra Milna, pa vse do SaintExupéryjev Malega Princa in Neskončne zgodbe Michaela Endeja; po drugi strani pa mednje
sodijo dela, kot sta Tolkienov Hobit in Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa, ki se motivno, zlasti
pa po obsegu že vse bolj približujeta sodobnemu modelu. Da bi lahko pojem sodobne
fantazije dosledneje predstavili, se je zato treba najprej ustaviti pri njeni neposredni
predhodnici in obenem opoziciji, s pomočjo katere bo definicijo tudi najlažje izpeljati.
Kenda navaja pet imen, ki so k definiciji žanra v preteklem stoletju največ prispevala, to
so Ana Krüger, Rut Koch, Göte Klingberg, Helmut Müller in že omenjena Maria Nikolajeva
(2009: 32–46). Podobno kot bo kasneje definicija sodobne črpala iz klasične je treba znova
poudariti, da tudi definicija klasične fantazije v največji meri črpa prav iz opozicije s
pravljico, saj se je konec 19. in zlasti v 20. stoletju z vse številnejšim pojavom del, ki so se
opirala na motive in tradicijo pravljice, obenem pa nakazovala novo smer znotraj fantastike,
najprej pokazala potreba po razmejitvi od slednjih.
Kot sem že navajala, je bilo znotraj t. i. celinskoevropske šole (večinoma nemške in
skandinavske), ki se je ukvarjala s področjem fantazijske književnosti, vse do konca
osemdesetih let 20. stoletja govora le o »fantastični pripovedi«, šele Maria Nikolajeva je leta
1988 prva govorila o fantaziji, kot so jo že mnogo prej imenovali Britanci (Kenda 2009: 41).
Premalo specifična »fantastična pripoved« pa medtem ni prinašala zmede le na terminološki
ravni, pač pa tudi pojmovni, saj značilnosti pojma, kot so se ga trudili opredeliti našteti
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teoretiki, ne veljajo tudi za druga področja (mladinske) fantastike, kot sta znanstvena
fantastika in grozljivka. Spet t. i. anglosaška šola pa se medtem s posebnimi značilnostmi
fantazije kot samostojnega žanrskega podtipa fantastike sploh ni kaj posebej ukvarjala, edina
določnica, ki jo je podala, je bila ugotovitev, da fantazija s svojimi motivi izhaja iz že večkrat
omenjene tradicije pravljice – in slednje je, kot navaja Kenda, tudi znotraj celinske šole eno
najpomembnejših dognanj (31).
Ana Krüger se je v delu Knjiga – spremljevalka vaših otrok (1952) s tem ukvarjala prva.
Fantazijo, o kateri piše v poglavju o fantastičnih zgodbah, sama imenuje »fantastične
pustolovske zgodbe«, definira pa jo glede na pravljico, in sicer vzpostavi dve ključni
določnici: fantazija se lahko za razliko od pravljice dogaja v dveh svetovih, čudežnem in
fantazijskem (medtem ko se lahko v pravljici le v enem), elementa čudežnega pa se liki
zavedajo in so nad njim tudi zelo osupli (medtem ko se mu v pravljici ne čudijo) (Kenda
2009: 32–33). To določilo je postavilo temelj nadaljnjim raziskavam, med drugim tudi Rut
Koch, ki je v Fantastični pripovedi za otroke (1959) prva uporabila termin »fantastična
pripoved« (prav tam).
Za razliko od Anne Krüger je večina tedanjih in kasnejših raziskav začetke fantazijskega
žanra pripisovali Aličinim dogodivščinam v čudežni deželi Lewisa Carrolla (1865), ki naj bi
obenem tudi že zaznamovale domnevno prevlado britanskega prostora na tem področju. Sicer
raziskave navajajo nekaj ključnih zgodnjih predstavnikov (klasične) fantazije iz
celinskoevropskih dežel, kot je Carlo Collodi (Ostržkove dogodivščine, 1883) iz Italije, Selma
Lagerlöf (Čudovito potovanje Nilsa Holgerssona prek Švedske, 1907–1908) s Švedske, Erich
Kästner (35. maj, 1931) iz Nemčije, izmed kasnejših pa še Antoniana de Saint-Exupéryja
(Mali Princ, 1943) iz Francije, Giannija Rodarija (Modra puščica, 1953) iz Italije,
Skandinavki Astrid Lindgren (dela o Piki Nogavički, 1945–1948, in kasneje še Brata
Levjesrčna, 1973, ter Ronja, razbojniška hči, 1981) s Švedske in Tove Jansson (serija
Mumini, 1945–1970) s Finske, Otfrieda Preusslerja (Mala Čarovnica, 1957) in Michaela
Endeja (Momo, 1973, Neskončna zgodba, 1979) iz Nemčije ter še Lloyda Alexandra (Kronika
Prydania, 1946–1970) iz ZDA (34–35). Velika Britanija pa medtem še vedno izstopa z
največjim številom del, od Carrollove Alice dalje Kenda po raziskavah povzema še
nadaljevanje Skozi zrcalo in kaj je Alica tam našla (1871), v 20. stoletju pa Jamesa Matthewa
Barrieja (Peter Pan v Kensingtonskem parku, 1906, Peter Pan in Wendy, 1911), Kennetha
Grahama (Veter v vrbah, 1908), Alena Alexandra Milna (Medved Pu, 1926, Hiša na Pujevem
oglu, 1928), J. R. R. Tolkiena (Hobit, 1937), C. S. Lewisa (Zgodbe iz Narnije, 1960–1956) in
Richarda G. Adamsa (Vodovnikova vesina, 1972) (prav tam).
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Za samo teorijo fantazije so bila dalje prelomna šestdeseta leta, v katerih najbolj izstopa
švedski pedagog Göte Klingberg. Dognanja dotedanjih raziskovalcev je skušal poenotiti v
doslednejšo teorijo, Kenda pa njegovo definicijo predstavlja kot vpliven in obenem
problematičen premik (35). Klingberg je namreč za ključno določilo fantazije postavil
soobstoj realne in irealne ravni, kar pomeni, da bi se fantazijsko delo po njegovem moralo
vedno odvijati na dveh ravneh oz. vključevati dva svetova, to pa iz žanrske sfere izključuje
nekatera dela, ki so jih pretekli raziskovalci že šteli za kanonska, npr. Tolkienovega Hobita;
slednji naj bi po Klingbergu sodil v t. i. literaturo mitičnih svetov (prav tam). Podobno
problematična je tudi izključitev literature nonsensa, ki iz fantazijskega žanra izriva večkrat
imenovanega »začetnika« žanra, to so Carrollove Aličine dogodivščine v Čudežni deželi (prav
tam). Avtor je bil v svojem času deležen številnih kritik, njegova dognanja pa je v
Doderjevem Leksikonu otroške in mladinske literature (1979) »popravil« Helmut Müller, s
katerim je, kot navaja Kenda, obravnava fantazije v celinskoevropskem prostoru dosegla svoj
vrh (36). Za ključna določila do tedaj imenovane »fantastične pripovedi« Müller (v razmerju
do pravljice) našteva ločenost stvarnega in fantazijskega sveta, določenost kraja in časa
dogajanja, večjo kompleksnost junakov (ki so karakterji in ne tipi), sam obseg besedila (ta je
večji kot v pravljici, ki je kratka prozna oblika) ter avtorstvo (avtor je znan in ubira
individualni slog) (38–39). Dalje jo deli na tri pojavne oblike: (1) tisto, v kateri stvarni in
fantazijski svet obstajata drug ob drugem (npr. Aličine dogodivščine v čudežni deželi), (2)
tisto, v kateri v stvarni svet vdirajo elementi fantazijskega (npr. Pika Nogavička), in (3) tisto,
ki se docela dogaja v fantazijskem svetu (npr. Hobit) (prav tam). Delitev se ujema s kasnejšo
razdelitvijo fantazije Briana Stableforda (2005), ki v uvodu v svoj slovar, Historical
Dictionary of Fantasy Literature, govori o treh pojmih: immersive fantasy, portal fantasy in
intrusive fantasy (47–49). Immersive fantasy, kar dobesedno pomeni »globoka fantazija«, je
kot tak istoveten Müllerjevemu tretjemu tipu, portal fantasy ali »fantazija prehoda« je
istoveten prvemu tipu, intrusive fantasy ali »fantazija vdora« pa se ujema z drugim tipom.
Müllerjeva trodelna delitev je sicer nekonsistentna z določili, med katerimi je problematično
predvsem prvo (ločenost stvarnega in fantazijskega sveta, kar ni skladno z avtorjevim
priznavanjem tretje pojavne oblike fantazije, ki dokazuje, da prisotnost stvarnega sveta v tem
žanru ni nujna), in za katerega Kenda poudarja, da se mu je pač treba odreči (39). Za Müllerja
pa kljub temu dodaja, da je s svojo definicijo dosegel status konsenza za vse dotedanje
raziskave v celinski Evropi, saj kasnejših premikov vse do Nikolajeve na tem področju ni več
bilo, raziskovalci so njegova dognanja večinoma le še aplicirali na svoje nacionalne literature
(pri nas npr. Kobetova) (37).
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Kot že omenjeno, je Nikolajeva konec osemdesetih let teorijo posodobila na prvem mestu
v terminološkem smislu, ko je za dotedanjo fantastično pripoved uvedla poimenovanje
»fantazija«, ključna pa je še zlasti zaradi dveh prispevkov. Medtem ko so prejšnji raziskovalci
navezavo »fantastične pripovedi« na pravljico razlagali zlasti z iskanjem njenih značilnih
opozicij, Nikolajeva ključno lastnost opaža v motivih (navaja primere, kot so govoreče živali,
zmaji, čaranje), ki si jih fantazija od pravljice sposoja, vendar jih pri tem prosto »variira,
prenavlja ali subvertira« (Kenda 42). In še, fantazija od pravljice ne prevzema le motivov, pač
pa tudi tipično dogajalno strukturo (prav tam). To Nikolajeva v sicer precej posplošeni obliki
povzema po Proppu7, v najosnovnejši varianti pa se glasi: junak odide od doma, sreča
pomočnike in nasprotnike, prestane preizkuse, izvede nalogo in se vrne domov, pri čemer je
pridobil bogastvo v takšni ali drugačni obliki (Kenda 43–44).
Kenda ugotavlja, da je omenjena posplošitev sicer problematična, saj Proppovo teorijo
preveč simplificira, je pa pomembna, ker je avtorica s svojo formulo (verjetno naključno)
utemeljila dogajalno strukturo, ki je pravzaprav identična tisti, ki jo Joseph Campbell v
svojem Junaku s tisočerimi obrazi (1949) navaja za mit (44); s tem lahko sorodstveno vez, ki
je takrat od fantazije segala do pravljice, poglobimo vse do mita, to pa je tudi eden ključnih
elementov, ki se mu posvečajo zlasti novejše raziskave8, s tem ko iščejo sledi mita v delih
sodobne, pa tudi še klasične fantazije (45–46). Kenda zaključuje, da je vsa dognanja s tega
področje mogoče posplošiti v dva vidika, v katerih se mit ohranja v fantaziji: v že omenjeni
pripovedni strukturi ter (podobno kot pri pravljici) značilnih motivih (47).
Omemba mita se zdi še dodatno relevantna, ker se že navezuje na lastnost, ki se kaže kot
eno pomembnih določil sodobnega modela fantazije. Po razcvetu, ki ga je klasična fantazija
doživljala sredi 20. stoletja, proti koncu tisočletja pa se, kot kažejo primeri, vse bolj umikala
svoji sodobni varianti, se je treba na prvem mestu posvetiti vprašanju, katere značilnosti so
torej tiste, za katere lahko najbolj nedvoumno trdimo, da sodobni model odcepljajo od
klasičnega.
Za klasično fantazijo lahko torej zaključimo, da: (1) je daljše prozno besedilo (srednje
dolgo ali dolgo); (2) zaznamujejo jo značilna pripovedna struktura in fantazijski motivi, ki jih
črpa iz pravljice in mita, a ob tem že svobodno prenavlja, variira in subvertira; (3) enako ne
7

Vladimir Propp je v delu Morfologija pravljice, ki je v izvirniku izšlo že 1982, pod vplivom ruskega
formalizma raziskoval ljudske pravljice ter jih razčlenil na najmanjše pripovedne enote, narateme, med katerimi
je naštel sedem tipov (likov) in njihovih enaintrideset funkcij (Kenda 43).
8
Avtor navaja nekaj raziskav, npr. Perellino o Ostržku (2005), študije Whitove (1979), Spivackove (1984) in
Rochellove (2006) o Zemljemorju, Fryjevo (2001) in Grimesovo (2004) o Harryju Potterju, Basneyjevo (2004),
Grantovo (2004) in Noelove (1979) o značilnih elementih v Gospodarju prstanov, kot so motiv naloge (t. i.
quest), motiv fantazijskega orožja, ki korenini v anglosaškem mitu (meči in prstani), ter arhetipski junaki.
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velja za prostor in čas dogajanja ter like, ki so s pravljičnim modelom v nasprotju, kar se
odraža v njihovi lažji določljivosti (prostora in časa) ter kompleksnosti (likov, ki so za razliko
od tipov v pravljici karakterji); (4) za razliko od pravljice klasična fantazija na dogajalni ravni
običajno strogo ločuje fantazijski (irealni) svet od stvarnega (realnega), lahko pa tudi v celoti
poteka v fantazijskem ali pa elementi slednjega v stvarnega zgolj vdirajo. Klasična fantazija je
v tem enaka splošnim določilom fantazije, ki sem jih po Kendi povzela v prejšnjem razdelku
in ki veljajo tudi za sodobno; za specifiko slednje pa se je treba vrniti k Tolkienu in njegovima
najpomembnejšima deloma, ki jasno odslikavata ta prestop.
Mejnik v razvoju fantazije očitno predstavlja Tolkienovo obsežno delo Gospodar
prstanov. Številni viri poročajo, kako je Tolkien, angleški jezikoslovec in univerzitetni
profesor, v začetku tridesetih let 20. stoletja nenadoma našel navdih za neposrednega
predhodnika in začetnika svoje trilogije, delo Hobit ali Tja in spet nazaj, ko je ob utrujajočem
popravljanju študentskih izpitnih pol nenadoma naletel na prazno stran in nanjo zapisal »in a
hole in the ground there lived a hobbit«, kar se v slovenskem prevodu Dušana Ogrizka (1986)
glasi »v duplini pod zemljo je nekoč živel hobit« (Ogrizek 301). Delo, napisano v slogu
klasične fantazije, je bilo izredno brano in odmevno, vendar avtor je želel z zgodbami iz
svojega Srednjega sveta doseči še mnogo več. Viri, ki se sklicujejo na Tolkienova pisma
prijateljem in sodelavcem, izkazujejo njegovo željo, da bi Angliji napisal novo, povsem
»svojsko« mitologijo, takšno, kakršne ji je spričo normanizacije od 11. stoletja dalje
domnevno primanjkovalo (Cerar 165). Tolkien se je ob pregledovanju starogermanskega
gradiva9 več let ukvarjal s snovanjem zgodovine omenjenega Srednjega sveta, vilinskega
jezika, škratovskih run in drugih vidikov svoje nove »mitologije«, ki Hobitu sicer predstavlja
zanimiv, a z vidika samostojne zgodbe, kot jo je bralstvo sprejelo leta 1937, ne tako zelo
pomemben kontekst. Novo delo, ki ga je imel avtor že pripravljenega v zametkih in pod
naslovom »The Silmarillion«, naj bi tako vsebovalo pretežno natančno izpisano, v celoti
izdelano mitologijo Srednjega sveta (prav tam), a ker si je njegov založnik na prvem mestu
želel nadaljevanja priljubljenega Hobita (Kenda 56), je moral Tolkien najti kompromis; začel
je pisati Gospodarja prstanov, v katerem je nadaljeval s fantazijsko pustolovščino bralcem
poznanih hobitov, to pa prepletel z mitološkimi razsežnostmi in zgodbami visoko epskega
značaja, ki jih je pripravljal za Silmarillion. Slednji je, nikoli popolnoma dokončan, izšel šele
po avtorjevi smrti, leta 1977 z uredniškim posegom sina Christopherja Tolkiena 10. Iz
9

Npr. anglosaški Beowulf.
V slovenščini je izšel leta 2003 v prevodu Uroša Kalčiča z naslovom Silmarillion.
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Gospodarja prstanov, ki je po svojem izidu (1954–1955) v angleško govorečem svetu doživel
uspeh, kakršnega se Tolkien ni nadejal, pa se je medtem rodil nov žanr.
Kasnejši raziskovalci fantazije so Tolkienu pripisovali zlasti dve zaslugi, zaradi katerih so
ga označevali za začetnika nove variante žanra. Na prvem mestu naj bi Tolkien v fantazijo
prvi vpeljal mitologijo, s tem ko je iz nje črpal in jo poustvarjal, pomemben korak pa naj bi
predstavljal tudi status njegovega sekundarnega sveta, ki je v Gospodarju prstanov tako
dovršen in osamosvojen, da ni v ničemer več zavezan stvarnosti (primarnemu svetu) in naj bi
na sploh predstavljal zadnjo stopnjo fantazijskega odmika od realnosti: medtem ko so se dela
klasične fantazije načeloma trudila sekundarni svet tako ali drugače utemeljiti v primarnem
(npr. Alica je o svojih dogodivščinah v čudežni deželi le sanjala), se Gospodar prstanov s tem
več ne ukvarja in celotno dogajanje od samega začetka postavlja v Srednji svet (Kenda 55–
58). Za takšna dela se je poslej začel uveljavljati termin »visoka fantazija«, Kenda pa v svoji
monografiji ugotavlja, da kolikor sta sicer oba elementa prispevala k razvoju sodobne
fantazije in njeni »osamosvojitvi« od klasične, za njeno definicijo še vedno nista odločilna.
Čeprav verjetno nobeno v takšnem obsegu ter s takšno natančnostjo, kot se je tega lotil
Tolkien, so iz mita vendarle črpala že dela klasične fantazije, če ne drugače posredno preko
pravljice (to med drugim dokazujejo sodobnejše študije, ki iščejo vplive mita v delih klasične
fantazije, kot so Collodijeve Ostržkove dogodivščine). Enako pa je moč trditi tudi za
omenjeno samostojnost sekundarnega sveta, ki jo lahko najdemo npr. že v seriji Mumini T.
Janssen, Kenda pa navaja še nekaj zgodnejših imen, kot so William Morris, Lord Dunsany in
Eric Rücker Eddison (59); navsezadnje oba vidika veljata tudi za Tolkienovega klasičnega
Hobita. Spet po drugi strani se zdi, da je Tolkienov Srednji svet na nek način vendarle
utemeljen v primarnem11, saj naj bi s tretjo dobo, v katerem se dogaja, predstavljal dejansko
mitološko preteklost naše sodobne in zgodovinske stvarnosti, »četrte dobe«, ki jo zaznamuje
»primat človeka« (58–59). Poleg vsega pa Kenda opozarja, da avtonomnost sekundarnega
sveta za sodobno fantazijo sploh ni odločilna, saj kljub prevladi t. i. visoke fantazije še vedno
obstajajo dela, ki bi se po Müllerjevi trodelni delitvi uvrstila v prvi ali drugi tip; tak je npr.
Harry Potter J. K. Rowling, še ena ključna serija, Pullmanova Njegova temna tvar, pa celo
posega po konceptu mnogih vzporednih svetov ali t. i. multiverzuma (60).
Kar je bilo z Gospodarjem prstanov v tem oziru zares prelomno, je bila predvsem
programskost in doslednost, s katerima je Tolkien zgradil svoj Srednji svet, za tem pa še
11

Za delo, ki naj bi se kot prvo zares osamosvojilo od primarnega sveta (v smislu, da nima razen podobnih potez
z našo stvarnostjo nikakršne povezave), Kenda navaja serijo Zemljemorje avtorice Ursule K. LeGuin, ki je začela
izhajati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.
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njegova vplivnost in uspeh (59). A Kenda izpostavlja še eno pomembno prvino, ki so jo
pretekle raziskave očitno spregledale, sam pa v njej prepoznava ključno določilo, ki sodobni
model fantazije razdvojuje od klasičnega. Gre za povečano kompleksnost sekundarnega sveta,
konkretneje dogajalnega prostora, časa in motivov, vse skupaj pa predstavlja nekakšno
osnovo, iz katere je žanr fantazije v naslednjih desetletjih rasel ter tako skoraj povsem
zasenčil svojo klasično različico, ki naj bi znake izčrpanosti kazala že v sedemdesetih in
osemdesetih (Kenda 60). Ta je danes v mednarodnem prostoru zastopana v veliko manjšem
obsegu12, pospremljena pa s precej manj zanimanja, kot je bila v času izhajanja »velikih
klasičnih fantazij« (61), ki jih danes, kot sem že zapisala, uvrščamo v mladinsko klasiko.

12

Kenda navaja nekaj primerov, kot so Ure kralja Mina (1996) Bine Štampe Žmavc pri nas ter »duhovito
spretni« Zvezdni prah (1999) Neila Gaimona, ki dokazuje, da je klasična fantazija v novejšem času lahko še
vedno inovativna in izvirna (61).
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3. SODOBNA FANTAZIJA ALI FANTAZIJA »POTOLKIENOVSKEGA« TIPA

Za sodobno fantazijo se zdi, da ima najmočnejšo tradicijo v angleškogovorečem,
konkretneje britanskem prostoru. Medtem ko sem v prejšnjem poglavju že za klasično
fantazijo ugotavljala, da po številu izdanih del britanski prostor pri tovrstnem pisanju
prednjači, lahko za njen sodobni model trdimo, da v Angliji pravzaprav korenini. Tam se je
fantazija dalje razvijala ob tržno uspešnih avtorjih, kot so Terry Pratchett (preko štirideset
knjig serije Ploščati svet, 1983–2015), Philip Pullman (trilogija Njegova temna tvar, 1995–
2000), J. K Rowling (sedemdelna serija Harry Potter, 1997–2007), William Nicholson
(trilogija Ognjeni veter, 2002–2003), Joe Abercrombie (trilogija Prvi zakon, 2006–2008),
Sally Green (trilogija Polovično življenje, 2014–2017), na Irskem pa še Eoin Colfer
(osemdelna serija Artemis Fowl, 2001–2012)13. Ob imenih, kot so Ursula K. Le Guin
(šestdelna serija Zemljemorje, 1964–2001), Roger Zelazny (desetdelna serija Kronike
jantarja, 1970–1991), Stephen R. Donaldson (desetdelna serija Kronike Thomasa Covenanta,
1977–2013), Robert Jordan (v slovenščino še neprevedena serija The Wheel of Time, 1990–
2013), George R. R. Martin (šest delov načrtovane osemdelne serije Pesem ledu in ognja,
1996–), Christopher Paolini (štiridelna serija Dediščina, 2003–2011) in Patrick Rothfuss
(dvodelne Kraljemorčeve kronike, 2007–2011)14, pa se je žanr v še večjem obsegu razvijal (in
se še vedno razvija) v severnoameriškem prostoru, v katerem se kaže tudi največji delež t. i.
visoke epske fantazije. In žanr pri tem ni omejen le na literaturo; veliko priljubljenost že od
sedemdesetih let dalje doživlja v svetu sprva namiznih, kasneje pa predvsem računalniških oz.
videoiger, od izida filmske trilogije Gospodar prstanov (2000–2004) dalje v filmu, zlasti od
začetka izhajanja serije Igra prestolov (2011–2019), posnete po knjigah Pesem ledu in ognja
Georga R. R. Martina, pa tudi na televiziji; zato tudi Laetz in Johnston govorita o fantaziji kot
»transmedialnem žanru« (161). Ljubitelji žanra se prav tako združujejo v razna »fanovska«
društva, ki so dejavna predvsem na spletu15 in na socialnih omrežjih, prirejajo pa tudi različne
oblike srečanj, pogovorov z avtorji ter t. i. konvencije, na katere prihajajo preoblečeni v
fantazijske like. Vsa našteta področja se med seboj prepletajo, nemalokrat se zgodi, da je
13

Seznam je povzet po Kendi (2009: 52, 66) in dopolnjen z deli, ki sem jih iskali s pomočjo spletne knjigarne
Emka.
14
Seznam je povzet po Kendi (2009: 66) in dopolnjen z deli, ki sem jih iskala s pomočjo spletne knjigarne
Emka.
15
Ljubitelji žanra se na temu namenjenih spletnih straneh preizkušajo tudi v pisanju t. i. fanfictiona, pri čemer
gre za razna (neuradna) nadaljevanja, predzgodbe, vmesne zgodbe ali take in drugačne oblike izpeljank znanih
fantazijskih del, ki se jih bralci lotevajo z lastno domišljijo in predvsem ljubiteljskim pristopom k literarnemu
ustvarjanju.
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osnova filmu, nadaljevanki ali videoigri prav knjižna predloga (redkeje obratno), vse skupaj
pa zagotovo vpliva na bralsko recepcijo ter posredno tudi samo literarno produkcijo (za
primer lahko navedemo kar slovenski prostor, v katerega sodobni fantazijski žanr ni vstopil
po zaslugi knjižnih del, pač pa na prvem mestu njihovih filmskih priredb – podrobneje o tem
v nadaljevanju).
Prav tako se za sodobno fantazijo zdi, da je anglosaškemu prostoru »domača« na poseben
način, saj se motivno-tematska zasnova Gospodarja prstanov, ki je nadalje za žanr (oz. vsaj
njegovo najbolj razširjeno, visoko epsko različico) postala ključna, kaže že v zgodnejših delih
britanske klasične fantazije; poleg omenjene Carrollove Alice ter veliko kasnejših Lewisovih
Zgodb iz Narnije je treba omeniti še Georga MacDonalda (At the Back of the North Wind,
1871, The Princess and the Goblin, 1872, The Princess and Curdie, 1883)16, Edwarda
Plunketta oz. Lorda Dunsanya (Don Rodriguez: Chronicles of Shaddow Valley, 1922, The
King of Elfland's Daughter, 1924, The Charwoman's Shadow, 1926), Erica Rückerja
Eddisona (The Worm Ouroboros, 1922, Zimiamvia Trilogy 1935–1941) in zlasti Williama
Morrisa (The Wood Beyond the World, 1894, The Well at the World's End, 1896), ki je tako
motivno kot slogovno močno vplival na Tolkiena, v eni novejših raziskav (Fantasy, the
Liberation of Imagination, 2002) pa ga skupaj z MacDonaldom britanski literarni kritik
Richard Matthews celo navaja kot začetnika žanra (Kozamernik 2013: 6). V tem smislu lahko
govorimo o edinstveni kontinuiteti tovrstnega pisanja v anglo-saškem svetu, ki je s svojo
tradicijo tako vplivno, da je njihovo posnemanje najti celo v drugih nacionalnih literaturah,
kjer jih avtorji prevzemajo verjetno v želji, da bi se čim bolj približale preverjenim žanrskim
vzorcem; za primer lahko vnovič navedemo slovenski poskus sodobnofantazijske
književnosti, ki motive v največji meri, predvsem pa s premalo refleksije, črpa iz »ustaljene«
starogermanske mitologije in kulture.
Kljub nedvoumni prevladi angleškogovorečega prostora na tem področju pa so k
natančnim opredelitvam fantazije največ prispevale prav celinskoevropske raziskave, saj je
anglosaška šola fantazijo v največji meri opredeljevala »prek njenega nadrejenega pojma
oziroma njenega višjega pojavnega rodu, torej fantastike« (Kenda 30), k čemur je verjetno še
dodatno prispevalo dolgoletno neločevanje med pojmoma fantazija in fantastika
(samostalnika fantasy in pridevnika fantastic v angleščini). V svojem pregledu raziskovanja
teorije fantastike Kenda navaja nekaj britanskih in ameriških raziskovalcev, kot so W. R.
Irwin, C. N. Manlove, Brian Attebery, Anna Swinfen in Peter Hunt, ki so v sedemdesetih in
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V prevodu Polone Šeško Onkraj severnega vetra (1999), Princesa in škrati (2000), Princesa in Rudi (2000).
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osemdesetih prvi pristopili k pojmu v okviru literarne teorije, pred tem pa je bilo razprave o
fantaziji, kot se je razvijala od Tolkiena dalje, najti v glavnem v literarni kritiki (Margery
Fischer, Odločeni brati, 1967), esejistiki (fantaziji, njenim opredelitvam in podžanrskim
oznakam so se v veliki meri posvečali pisatelji sami, npr. Ursula K. Le Guin) in
knjižničarstvu (Ruth Nadelman Lynn, Fantazija za otroke: anotirani seznam), kasneje pa so
pomembnejši prispevki nastali še v okviru leksikografije (Neil Barron, Fantazija in
grozljivka, 1999, John Clute in John Grant, Enciklopedija fantazije, 1997) (Kenda 10–13).
Upoštevajoč ugotovitve iz prejšnjega poglavja se bo opredelitev raziskovanega žanrskega
pojava v nadaljevanju nanašala na teoretično zamejitev Jakoba J. Kende (2009), ki značilnosti
sodobne fantazije združuje v tri skupine določil, pri tem pa izhaja iz primerjave žanra z
njegovo klasično različico, s čimer bržkone sledi tradiciji celinskoevropske šole, ki je
specifične značilnosti (klasične) fantazije iskala zlasti v njenem razmerju s pravljico. Pri tem
velja znova opomniti, da se avtorjevo razumevanje sodobne fantazije nanaša na njeno širšo
časovno umestitev (torej, sodobna fantazija je novejša, sodobnejša različica fantazije),
medtem ko večina raziskav iz angleškogovorečega sveta, kot v svojem diplomskem delu
Tolkien in začetki moderne fantazije opozarja Tomaž Kozamernik, sodobni tip fantazije deli
na dva modela: na »epsko« (epic fantasy) in »trenutno sodobno« (contemporary/modern
fantasy), pri čemer s slednjo zaznamujejo tisto vrsto fantazije, ki je trenutno sodobna oz.
ustreza trenutno sodobnemu svetu (Kozamernik 2013: 9).
3.1. Meje in določila sodobne fantazije po Jakobu J. Kendi (2009)
Kenda določila sodobne fantazije razvršča v tri skupine, ki se stopnjujejo glede na stopnjo
odmika sodobnega modela od klasičnega. Prvi dve skupini tako predstavljata prvine, ki so
sicer za sodobno fantazijo ključne, ne morejo pa predstavljati njenega mejnika, saj se lahko
pojavljajo tudi v klasični; slednjemu je namenjena tretja skupina, ki torej vključuje elemente,
ki so tipični le za sodobno fantazijo.
Prvo pomembno določilo, ki predstavlja pogoj za umestitev dela v sodobno fantazijo, je
obseg; ta bi sicer smel soditi v drugo skupino, a ga Kenda izpostavlja že na začetku, saj gre
za nekakšen predpogoj. Poenostavljeno bi se lahko reklo, da klasična fantazija obsega eno
knjigo, medtem ko je za sodobno značilno, da izhaja v več delih, trilogijah ali celo serijah
(Kenda 63–64). A takšna trditev je preveč posplošena, saj so v trilogijah ali celo serijah
izhajala že nekatera dela klasične fantazije (npr. Zgodbe iz Narnije, Mumini), tudi za sodobno
pa ni nemogoče, da izide le v eni knjigi (Kenda za primer navaja večdelno serijo Kronike
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Thomasa Covenanta, ki je leta 1996 v HarperCollinsovi izdaji izšla v eni knjigi) (64). Ker za
najbolj natančno merilo obsega velja število znakov (s presledki), Kenda ob pregledu
reprezentativnih del17 obeh tipov postavlja naslednjo ločnico: sodobno fantazijo zamejuje
spodnja meja, ki znaša približno 1,5 milijona znakov, klasična pa se giblje med 50.000 in
500.000 znaki (64–67). Sicer obstaja nekaj izjem klasične fantazije, ki svojo mejo očitno
presegajo, npr. Hobit s 550.000 znaki, Vodovnikova vesina z 90.000 in Mumini preko
milijona, ali pa posežejo celo preko meja sodobne fantazije, npr. Zgodbe iz Narnije s približno
1,6 milijona znakov (66–67). Kljub temu lahko govorimo o izjemnem razponu obsega med
klasično in sodobno fantazijo, kar Kenda pripisuje povečani kompleksnosti motivov,
dogajalnega prostora in časa, ki preprosto potrebujejo več fizičnega prostora, da lahko tako
resničnost tudi uveljavijo (65). Če poenostavimo, lahko torej zaključimo, da je sodobna
fantazija večjega obsega kot klasična, ker je preprosto bolj kompleksna.
3.1.1. Odmik od dogovorne resničnosti, slog, zavedanje nestvarnosti in karakter
Osnovni in torej najbolj splošni štirje kriteriji, ki kažejo na uvrstitev dela v sodobni model
fantazijske književnosti, so odmik od dogovorne resničnosti, s to povezan značilen slog,
(junakovo) zavedanje nestvarnosti ter karakterizacija likov. Kenda našteta merila uvršča v
prvo skupino določil, kar pa pomeni, da za razločitev sodobne fantazije niso odločilna, saj
veljajo prav tako za klasično, večinoma pa jih lahko pripišemo tudi fantastiki na splošno.
Takšen je na prvem mestu odmik od dogovorne resničnosti, ki je obenem temeljno
določilo fantastike, prav tako kot v fantastiki pa tudi v fantaziji opravlja svojo poglavitno
funkcijo s tem, ko uveljavlja določene cilje. Temu se je med drugim posvečal Tolkien v
svojem zgodnejšem obdobju, v predavanju O pravljicah leta 1939 (kot esej je izšlo leta 1947),
v katerem ključen smisel fantazije pripisuje eskapizmu oz. pobegu, ki ga bralcu nudi odmik
od resničnosti, pri tem pa poudarja njegovo pozitivno konotacijo, saj naj bi omenjeni pobeg
bralca oplemenitil z okrevanjem in tolažbo v duhovnem smislu (Kenda 69). Kenda dalje
navaja vrsto ciljev, ki jih posamezni primerki klasične in sodobne fantazije uveljavljajo s
svojo različico odmika od dogovorne resničnosti; npr. izrazito mladinsko obarvano Čudovito
potovanje Nilsa Holgerssona prek Švedske s fantazijskimi dogodivščinami osrednjega junaka
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Npr. Gospodar prstanov (približno 3 milijone znakov), Zemljemorje, Njegova temna tvar (preko 2 milijona
znakov), Harry Potter (preko 6 milijonov znakov) in celotna serija Ploščati svet (preko 20 milijonov znakov); na
drugi strani so dela klasične fantazije, med drugim obe deli o Alici (približno 300.000 znakov), vse tri knjige o
Piki Nogavički (približno 320.000 znakov), Modra puščica (približno 120.000 znakov), Mali princ (približno
70.000 znakov) (Kenda 2009: 65–66).
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izraža vzgojno težnjo, obenem prepleteno s ciljem nacionalne ideje in kratkočasnosti,
Vodovnikova vesina skozi fantazijski svet antropomorfiziranih kuncev izraža avtorjeva
družbenopolitična prepričanja, podobno tudi Njegova temna tvar avtorjeve liberalne nazore, v
Petru Panu odmik od resničnosti služi uveljavljanju junakove psihologije (junakova fizična
izguba sence ponazarja svoj metaforičen pomen), v Zemljemorju fantazijska zasnova sveta z
metafizičnimi razsežnostmi služi prikazu bivanja likov, ki so varianta izjemnih
posameznikov, Svet črnila pa ob nenavadnem pojavu, ki omogoča obujanja literarnih oseb z
glasnim branjem literarnih del, »vzgaja bralce« oz. uveljavlja vrednostni sistem, ki branje
šteje med poglavitne vrednote (Kenda 70–74). Kenda dalje navaja, da sicer iz odmika od
dogovorne resničnosti pogosto izhajata kompleksnejši prostor in čas dogajanja ter motivi, ki
so za razločitev sodobne od klasične fantazije ključni, a da z merilom samim po sebi med
obema modeloma še ni smotrno razlikovati (76).
Avtorjev slog se v fantazijski književnosti od tistega v pravljici na prvem mestu ločuje po
tem, da je individualen, vendar pa ni mogoče trditi, da bi bila stopnja slogovne individualnosti
v sodobnem modelu večja kot v klasičnem, saj je kompleksnost sloga odvisna od same
literarne kvalitete in ne žanrskega tipa (81–82). Kenda dalje navaja nekaj slogov, značilnih za
poetike avtorjev klasične in sodobne fantazije, vse od Grahamovega novoromantičnega
zanosa v Vetru v vrbah, s fascinacijo nad stvarno naravo prežetim slogom Muminov T.
Jansson ter značilnega grozljivo-komičnega pogovornega izrazja in skovank v Dahlovih
Čarovnicah do npr. Tolkienovega širokega registra v Gospodarju prstanov, ki sega »od ljubke
domačijskosti hobitov do veličastnih opisov in besed vélikih« (78); pri tem pa kot skupno
lastnost vseh opaža izrazito »svojskost«, celo »eksotičnost« v rabi slogovnih sredstev (81). Ta
pa je bržkone skladna z že omenjeno težnjo po osvobajanju od resničnosti kot tudi ljudskega
izročila, ki ga fantazija svobodno prenavlja in tako ali drugače predeluje (prav tam).
Podobno kot za slog velja tudi za karakter, ki v klasični fantaziji ni nujno manj
kompleksen od tistega v sodobni; za razliko od ljudske pravljice, kjer liki sledijo ustaljeni
shemi t. i. tipov, so za fantazijo že raziskovalci v 20. stoletju kot njeno ključno lastnost
izpostavljali zasnovo literarnih oseb, ki jim je moč pripisati edinstvene karakterne poteze.
Kenda za primer navaja natančno izdelane in karakterno bogate like iz Collodijevih
Ostržkovih dogodivščin, Milnovega Medveda Puja, Muminov T. Jansson in Kosovirjev S.
Makarovič, ki se jih po njegovem preprosto ne da označiti za karakterno ubornejše od tistih v
poglavitnih delih sodobne fantazije. Dalje navaja nekaj raziskav, ki pričajo o karakterni
bogatosti fantazijskih likov, npr. Lawson Lucasovo (2000), ki poroča o »pobalinstvu« in
drugih lastnostih Ostržka, Kocherja (2002), ki se posveča natančno izdelani osebni rasti
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naslovnega junaka Bilba v Tolkienovem Hobitu, Vallona (2007) in njegovo pisanje o
individualni in čustveni posebnosti Pike Nogavičke, ter tiste, ki se posvečajo sodobni
fantaziji, npr. o etičnem zorenju v Harryju Potterju (Whited in Grimes, 2004) in o jungovskih
razsežnostih junakov v Zemljemorju (Esmond, Crow in Erlich, 1979) (89–90).
Nekoliko bolj problematično določilo je zavedanje nestvarnosti, ki sicer vnovič ne
izkazuje razlike med klasičnim in sodobnim modelom, ga je pa težje uveljavljati ob likih, ki
so že v osnovi del fantazijske stvarnosti (npr. liki, ki pripadajo izmišljenim bitjem in so že
sami po sebi nestvarni). Raziskave v 20. stoletju, ki sem jih povzemala v prejšnjem poglavju
(npr. Anna Krüger), to določilo izpostavljajo kot ključno, najbolj očitno izraženo v osrednjem
junaku, ki je spričo čudežnih prvin fantazijskega sveta precej osupel. Kenda navaja nekaj
primerkov klasične fantazije, v katerih so junaki začudeni nad nestvarnim svetom (npr. Mali
princ) ali pa celo nad samim seboj (npr. Pika Nogavička, ki se čudi svojim nadnaravnim
močem), pa tudi sodobne, ki s tem modelom nadaljujejo (najbolj očitno v seriji Harry Potter,
kjer je naslovni junak nad čarovniškim svetom, za katerega do svojega enajstega leta ni vedel,
da obstaja, kaj šele, da mu pripada, sprva zelo osupel) (83–87). Vprašanje, ki se zastavlja, pa
je, kako se ta element izraža v že omenjenih nestvarnih likih ter predvsem delih, ki se v celoti
dogajajo v sekundarnem svetu. Kenda navaja nekaj vrst mehanizmov, s katerimi tovrstna
fantazija ohranja element čudenja na svojstven, z vidika končnega učinka pa v bistvu precej
podoben način. Tako npr. glavni junak v Hobitu zaradi svoje karakterne posebnosti,
»zapečkarstva«, ki je sicer svojsko hobitom na splošno, sveta zunaj svojega domačega okolja
ne pozna prav dobro, njegovo postopno odkrivanje posameznih segmentov Srednjega sveta,
ob katerih je nemalokrat tudi začuden, pa služi predvsem bralcu, ki omenjeni sekundarni svet
spoznava skupaj z njim (84–85). Kenda poudarja, da je prav zaradi slednjega element
zavedanja nestvarnosti tako pomemben, saj s postopnim spoznavanjem vseh mehanizmov
delovanja sekundarnega sveta, ki jih junakovo zavedanje razkriva, ta bralcu predstavlja
predpogoj za razumevanje upovedane znotrajliterarne resničnosti (88).
3.1.2. Odmik motivov od zgleda v ljudski pravljici in mitu ter dogajalna struktura
Da sta črpanje in svobodna predelava motivov iz ljudske pravljice in mita ter od tod
izhajajoča značilna dogajalna struktura pomembni značilnosti fantazije na splošno, je bilo že
govora ob Marii Nikolajevi in njenem pomembnem prispevku k proučevanju tovrstne
književnosti, Kenda pa ju navaja kot tako rekoč nujna pogoja za uvrstitev dela v sodobni
model (100–101). Gre torej za že večkrat omenjeno prenavljanje, invertiranje in subverziranje
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elementov iz mitološkega in ljudskega izročila, ki se v fantaziji izraža kot domiselno, izvirno
in drugačno, s tem pa bralcem predstavlja tudi eno izmed poglavitnih »draži« tega žanra (prav
tam).
Odmik motivov lahko poteka na dveh stopnjah. Na prvi gre za predelavo motivov, ki so
zgolj domiselna različica tradicionalnega, medtem ko gre na drugi za povsem samosvoje
kreacije oz. ustvarjanje čisto novih fantazijskih motivov (Kenda 115); pri tem pa seveda
znova ni mogoče trditi, da bi bila druga stopnja spričo svoje kompleksnosti za sodobno
fantazijo bolj značilna in obratno (prav tam). Kenda navaja nekaj zglednih primerov
prvostopenjskih predelav v klasični in sodobni fantaziji, pri čemer je lahko omenjeni odmik
povezan z različnimi plastmi literarnega dela. Za najbolj reprezentativen prikaz, kako poteka
odmik od zgleda v ljudski pravljici, navaja motiv antropomorfizirane živali, ki v pravljici
nastopa bodisi v skrajno živalski bodisi v skrajno počlovečeni varianti (101), v fantaziji pa je
običajno renovirana v precej inovativni različici, ki predstavlja nekakšno kombinacijo obeh
skrajnosti ali pa vmesno stopnjo; tak je npr. lev Aslan v Zgodbah iz Narnije, ki predstavlja
utelešenje svetopisemskega boga, ali pa kunci v Vodovnikovi vesini, ki kljub svoji
»počlovečeni« razumskosti, zmožnosti razmišljanja in govora, ohranjajo nekaj skrajno
živalskih lastnosti, ki jih avtor črpa iz znanstvenih popisov te živalske vrste (npr. pri uporaba
senzoričnih organov pri zaznavanju okolice, način komunikacije, značilna prehrana in celo
bolezni) (101–103). Dalje je lahko odmik povezan z idejno, svetovnonazorsko ali celo skrajno
ideološko težnjo dela, npr. že omenjeni Lewisovi verski nazori v Narniji, Adamsove
naravovarstvene težnje v Vodovnikovi vesini, levi politični nazori povojne Italije v motivu
kapitalistično »skvarjene« različice Befane v Rodarijevi Modri puščici, od sodobnejših pa
liberalna ideologija v Pullmanovi Njegovi temni tvari, ki se najbolj očitno odraža v
prenovljenih svetopisemskih motivih angelov in boga kot samodržca (103–108). Posebno
vlogo pa ima takšen odmik v Tolkienovem Gospodarju prstanov, kjer se odraža avtorjeva
značilna poetika, prežeta s programsko težnjo o ustvarjanju nove angleške mitologije; Kenda
kot najbolj tipičen primer navaja motiv vilincev (v ang. elves), ki so s svojo podobo modrih,
visokih bitij v Gospodarju prstanov povsem drugačni od »pošastno degradiranih«, »malih,
šaljivih, frfotavih bitij«, kot so bili tedaj zasidrani v angleški zavesti (109).
Med primere drugostopenjskega odmika avtor uvršča bitja iz raznovrstnih fantazijskih del,
na prvem mestu »nam domačega« kosovirja S. Makarovič, dalje pa še močvirskega migca iz
Srebrnega Stola Zgodb iz Narnije ter nenazadnje s tovrstnimi primeri bogato sodobno
fantazijo Zemljemorja (motiv Sence) in Harryja Potterja (npr. motiv morakvarja) (119–129),
med najbolj nazorne primere takšnega odmika pa zagotovo spada tudi Tolkienov hobit. Gre za
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povsem svojsko kreirano bitje, ki s svojo velikostjo, življenjskim slogom ter celo potrebami in
željami na prvem mestu spominja na otroka, po svojih telesnih značilnostih (najbolj očitno z
odlakanimi stopali) in življenjskem okolju (živi v podzemni duplini) pa se spet približuje
antropomorfizirani živali, konkretneje zajcu; na to opozarja že samo ime (ki naj bi bilo
skovanka predpone hob, kot jo poznamo v keltskem bajeslovnem hobgoblinu, in angleškega
poimenovanja za zajca, rabbit) ter število mest v Hobitu, kjer je junak primerjan ravno z
zajcem (120–121). Spet v Gospodarju prstanov pa je motiv hobita razširjen, prej kot otrok je
mali človek, pripadnik nižjega stanu, ki s svojo preprostostjo, zvestobo, tovarištvom,
ljubeznijo do narave in želje po mirnem življenju zastopa predvsem Tolkienu ljube vrednote
(122). V vsakem primeru gre torej za povsem samosvojo kreacijo, ki je s črpanjem iz različnih
izročil ter kombiniranjem različnih motivov ustvarila povsem novo fantazijsko bitje.
Podobno kot z motivi se fantazija po mitološkem in ljudskem izročilu zgleduje tudi z
dogajalno strukturo, ta pa je lahko povsem prevzeta ali pa na različne načine variira. Kot sem
povzemala že pri Marii Nikolajev, se ta struktura glasi: junak odide od doma, sreča
pomočnike in nasprotnike, prestane preizkuse, opravi nalogo in se vrne domov, pri čemer je
dobil bogastvo v takšnem ali drugačnem smislu. Kenda navaja, da je manjše variacije takšne
strukture moč zaslediti že v zgodnejši delih klasične fantazije, npr. obeh deli (še zlasti pa
drugem) Carrollove Alice, vzorcu pa na podoben način sledijo še druga podobna dela, kot je
Pika Nogavička, Mali princ, Mala čarovnica, navsezadnje pa tudi Hobit, ki osnovni strukturi
sledi precej dosledno, manjše variacije sledijo šele na koncu, ko se na primer nekdanji
nasprotniki prelevijo v pomočnike (130–135). Tovrstne variacije pa so lahko veliko
kompleksnejše, kar pa seveda ne zaznamuje le sodobne fantazije, pač pa je prisotno že v
mnogih delih klasične. Kenda opaža predvsem večkratno ponavljanje osnovne strukture,
navaja pa dva načina, ki tako ali drugače variirata osnovo: z (1) več zaporednimi ponovitvami
dogajalne strukture znotraj strukture, ki zaobsega celotno fantazijo, ali pa z (2) več
vzporednimi dogajalnimi strukturami znotraj iste fantazije (139). Predvsem drugi način je bolj
pogost v klasičnih fantazijah krajšega obsega (npr. Ronja, razbojniška hči in Modra puščica,
v katerih je dogajanje razpršeno med vzporedne zgodbe različnih likov, Ronje in njenega
očeta v prvi ter Befane, dečka Francesca in različnih oživljenih igrač v drugi), medtem ko prvi
zaznamuje le dogajanje v Collodijevih Ostržkovih dogodivščinah in Bratih Levjesrčnih A.
Lindgren (npr. osnovna dogajalna struktura se zaporedno ponavlja skozi različne
dogodivščine Ostržka), dalje pa predvsem klasičnih fantazijah, ki se po obsegu že približujejo
sodobni (npr. Zgodbe iz Narnije, Vodovnikova vesina) (140–149). V sodobni fantaziji, ki naj
bi načeloma vedno vključevala eno ali drugo kompleksnejšo varianto (npr. vzporedna v
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Gospodarju prstanov, kjer dogajanje sledi vzporednim zgodbam razkropljene, sprva
devetčlanske Bratovščine prstana), pa je medtem moč zaslediti še tretjo možnost (3), ki oba
načina kombinira (154). Kenda takšno strukturo opaža v Zemljemorju in zlasti Harryju
Potterju, ki poleg zaporednih dogajalnih struktur naslovnega lika (v grobem vsaka zaznamuje
po eno izmed sedmih knjig) vzporedno sledi še razvoju in zorenju nekaterih stranskih likov
(154–159). Ni pa takšna kombinacija omejena le na sodobno fantazijo, saj jo je moč opaziti
tudi v nekaterih delih klasične, Kenda za primer navaja dokaj obsežno serijo Mumini, ki sledi
podobni logiki, in Zgodbe iz Narnije (154). Kakor je torej kompleksnejše variiranje dogajalne
strukture, v osnovi prevzete iz mita in ljudske pravljice, za sodobno fantazijo ključno, za njo
še vedno ni razločujoče.
3.1.3. Dogajalni prostor, dogajalni čas in motivi
Vsi našteti elementi tretje skupine, torej kraj in čas dogajanja ter motivi, so za sodobno
fantazijo odločilni, saj najbolj izrazito predstavljajo njeno mejo s klasično. Za vse tri prvine
na splošno velja, da so od svojih različic v klasični fantaziji bolj kompleksne oz. ko je govora
o dogajalnem prostoru in času, bolj natančno določene. Že v prejšnjem poglavju sem
povzemala raziskave, ki so ključno značilnost (klasične) fantazije med drugim pripisovale
času in kraju dogajanja; oba sta v pravljici še nedoločena, za »fantastično povest« pa enako
več ne velja. Za sodobno fantazijo lahko torej v grobem trdimo, da se je od svoje klasične
predhodnice odcepila s tem, ko je določljivost dogajalnega prostora in časa, ki je bila do neke
mere resda prisotna že prej, povzdignila še na višjo stopnjo, temu pa pridružila še značilne
motive, ki v sodobnem modelu nastopajo v praviloma kompleksnejši obliki.
3.1.3.1. Dogajalni čas
Kenda navaja, da medtem ko sta kraj in čas dogajanja v klasični fantaziji razvidna le
posredno, skozi razen indice, sta v sodobni določena precej bolj neposredno (191). V tem
oziru so bile (domnevno spričo svoje izčrpanosti) problematične zlasti fantazije, ki so
nastajale od osemdesetih let dalje (npr. Ronja, razbojniška hči in Ure kralja mina), kar prav
tako velja za tista dela, ki vključujejo model sekundarnega sveta, a pri teh so prisotni vsaj
indici, ki pomagajo pri določitvi časa, čeprav niso v nikakršnem širšem kontekstu (npr.
omemba mesecev v Hobitu in letnih časov v Muminih, kar je sicer deloma prisotno tudi v
Ronji) (196–197). Kenda dalje celo navaja, da se zaradi šibko določljivega časa dogajanja
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dela tovrstne klasične fantazije včasih težko ločijo od pravljice, saj navedeni meseci ali celo
leta, ki naj bi časovno zaznamovala dogajanje v sekundarnem svetu, nimajo nikakršnega
zgodovinskega ozadja, ki bi jih osmišljevalo (206). Kot edino izjemo, ki se v tem oziru tudi že
približuje sodobnemu modelu, Kenda omenja Zgodbe iz Narnije; v teh je kontekst primarnega
sveta določljive glede na indice (da gre za obdobje druge svetovne vojne), medtem ko ostaja
sekundarni svet, torej Narnija, še vedno pravljično brezčasen, težava pa nastopi zlasti z
naslednjimi deli, s katerimi se začnejo spričo časovne določljivosti konteksta primarnega
sveta odpirati številna (časovna) neskladja. (206–211). To pa je obenem že pojav, na katerega
lahko naletimo tudi v delih sodobne fantazije (npr. določena časovne napake v Gospodarju
prstanov, ki jim pričajo številne popravljene kasnejše izdaje), kar Kenda pripisuje skrajni
kompleksnosti teh del, ki se med drugim izraža v natančno določenem času dogajanja (213–
214).
Sodobna fantazija časovno kompleksnost svojega dogajanja izkazuje na različne načine, a
eden najpogostejših so verjetno konkretni časovni zaznamki in opisi preteklih dogodkov, ki
služijo osvetlitvi konteksta, pojavljajo pa se lahko bodisi v obliki samostojnih dodatkov bodisi
jih razberemo iz namigov ali konkretnih navedb v delu samem. Načini določanja časa pa se
razlikujejo tudi glede na tip fantazije (te Kenda razvršča glede na vpletenost fantazijskih
elementov, ki v tem primeru bodisi vdirajo v stvarni svet bodisi so del samostojnega
sekundarnega sveta bodisi več vzporednih svetov). Zlasti v delih, ki se osredinjajo na
sekundarni svet, so pogosti že omenjeni dodatki, ki prinašajo natančen kronološki pregled
dogajalnega časa same pripovedi in zgodovinska ozadja upovedenih sekundarnih svetov (npr.
v Gospodarju prstanov in Zemljemorju), lahko pa tovrstne podatke prinašajo tudi samostojna
dela, ki so izšla prav s tem namenom (s sodelovanjem avtorja ali celo brez) (224–225).
Drugačno skrajnost medtem predstavlja serija Harry Potter, ki sodi v tisti tip fantazije, v
katerem fantazijski elementi vdirajo v stvarni svet. Za omenjeno serijo je tako pomemben širši
časovni kontekst stvarnega sveta, samostojnih dodatkov kot v Gospodarju prstanov in
Zemljemorju v njej ni moč najti, so pa zato dogodki skozi pripoved tako natančno določeni, da
»skoraj ni epizode, še manj pomembnejše, ki je ni mogoče opredeliti z natančnim dnem,
včasih celo uro« (Kenda 217). Tretji tip sodobne fantazije, ki ga prinaša Pullmanov
multiverzmu v Njegovi temni tvari, se pri tem poslužuje podobne taktike, le da je pri tem treba
upoštevati, da pripoved neprestano meša časovna določila stvarnega sveta ter vseh ostalih
vzporednih, ki jih je v tem oziru zaznamoval zlasti drugačen zgodovinskih razplet, kot ga je
bralec vajen v zgodovini lastne stvarnosti (214–215).
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3.1.3.2. Dogajalni prostor
Podobno kot za čas velja za kraj dogajanja, le da temu, kot je ugotavljal že Müller,
fantazija običajno namenja še več pozornosti; Kenda pa kljub temu navaja, da je v klasični
fantaziji dogajalni prostor še vedno šibko določen, v večini primerov ga je mogoče razbrati le
iz raznih indicev (231). Sodobna fantazija naj bi v tem predstavljala pomemben prestop, saj je
v njej tako kot čas tudi kraj dosledno, kdaj celo z geografsko natančnostjo določen.
Za proučevanje dogajalnega prostora so važni trije vidiki, in sicer (1) njegov splošni
kontekst, (2) posamezna prizorišča ter (3) prostorska razmerja med njimi (Kenda 231). Za
dela klasične fantazije na splošno velja, da vključujejo le po enega ali dva izmed omenjenih
vidikov (kateri vidiki so prisotni, se razlikuje od dela do dela), še ta pa so nemalokrat šibko
opredeljena. Kenda tako navaja nekaj primerov, npr. Hobita, ki mu širšega krajevnega
konteksta preprosto umanjka, ima pa natančneje popisana konkretna prizorišča dogajanja
(npr. natančni opisi Bilbovega domovanja ter dalje vseh prizorišč, ki jih junak srečuje na poti,
vse od domovanja goblinov, gozdnih vilincev in Beorna do mesta Jezersko) ter razmerja med
njimi, ki jih dodatno opredeljuje zemljevid (231–248). Še ena klasična fantazija, ki ima
natančno določeno konkretno prizorišče, je Veter v vrbah, le-to pa dalje umanjka npr. v Piki
Nogavički, Mumimnih, Vodovnikovi vesini in Medvedu Puju; spet po drugi strani pa je v
zadnjih dveh nekoliko jasneje opredeljen širši prostorski kontekst, v Vodovnikovi vesini ter
dalje še Zgodbah iz Narnije in Muminih (obe deli sta prav tako opremljeni z zemljevidom) pa
tudi razmerja med posameznimi prostori (232–256). Kenda zaključuje, da ni med naštetimi
deli moč najti niti enega, ki bi imelo jasno zastopana vsa tri področja (250).
Sodobni model fantazije torej v žanr vnaša nedvoumno novost s tem, ko s svojim
dogajalnim prostorom zastopa prav vse tri vidike, zlasti za prvega, kontekst, pa velja, da je
običajno precej bolj kompleksen in tudi (fizično) obširen (262), medtem ko so za natančnejši
oris razmerij med posameznimi prostori dodatki v obliki zemljevidov že skorajda stalnica
(predvsem v fantazijah s sekundarnimi svetovi) (292). Táko kompleksnost že na prvi pogled
izkazujeta svetova Gospodarja prstanov in Zemljemorja; v prvem je to Srednji svet, po
Tolkienu nekakšen fantazijski ekvivalent naše stvarnosti, v drugem pa gre za celoten ocean z
mnogimi otoki, med prebivalci imenovan Arhipelag. Kompleksnost obeh pa je nadalje
izdelana s podrobnim popisom družbenih in geografskih značilnosti posameznih dežel,
otokov, kraljestev, provinc, gorovij ter seveda zapletenimi odnosi med njimi, oba svetova pa
vključujeta še svojo transcendentalno razsežnost; z obal Srednjega sveta je z dovoljenjem
vilincev mogoče odpluti v mitično deželo Valinor, »zahodneje od zahoda« osrednje dežele
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Zemljemorja pa se nahaja prostor Drugega vetra, kjer prebivajo mrtvi (262–265). Medtem pa
niso nič manj kompleksna dela, ki se osredinjajo na primarni svet, npr. serija Harry Potter, ki
s svojim dogajanjem v glavnem zajema celotni stvarni svet, kot ga poznamo, le da je ta tesno
prepreden z »alternativnim«, natančno razdelanim, a očem običajnega človeka skritim svetom
čarovnikov (265–266). In prav tako tovrstne kompleksnosti ne umanjka konceptu mnogih
svetov Pullmanove Njegove temne tvari, ki pravzaprav zajema celotno vesolje vzporednih
svetov (266–267).
Kenda za primerjavo dalje navaja, da je sodobna fantazija tako kompleksna, da že s
podrobnostjo in zapleteno zasnovo posameznih dogajalnih prizorišč (torej drugim vidikom)
presega šibko zastopan širši prostorski kontekst večine klasičnih fantazij (torej prvi vidik)
(268). To npr. dokazujejo podrobni opisi prizorišč v Gospodarju prstanov, kot je natančno
izdelan Minas Tirith, prestolnica Gondorja, napram relativno šibko popisanemu Esgarothu iz
Hobita (prav tam). Podobno kompleksnost izkazujejo opisi posameznih otokov v
Zemljemorju, sploh kompleksna pa je izdelanost čarovniške šole Bradavičarke, osrednjega
prizorišča Harryja Potterja, kot tudi še nekaj drugih območij, npr. Prečna ulica v Londonu in
njena zapletena povezanost s stvarnim svetom (284–285). Slednje pa je tudi povezano z
mehanizmom, ki ga avtorica izrablja, da zadosti tretjemu vidiku, torej prostorskim razmerjem
med posameznimi prizorišči. Medtem ko je to v visokih fantazijah, ki se osredinjajo na
popolnoma domišljijski sekundarni svet, dokaj enostavno izvršljivo z že omenjenimi
zemljevidi, se morajo dela, ki vdirajo v primarni svet, poslužiti drugačnih načinov.
Rowlingova se pri tem zanaša na ustaljene prostorske predstave, ki jih ima bralec iz stvarnega
sveta, večino ključnih dogajalnih prizorišč pa tako poveže z znanimi (turističnimi) točkami
(293), kot je npr. londonska železniška postaja King's Cross, ali pa jih določi s prostorskimi
točkami, ki sicer povsem ustrezajo stvarnim, vendar prikroji njihovo resnično ime (prav tam);
s tem še dodatno podkrepi svoj značilen slogovni prijem, ki se kaže v neprestanem
poigravanju s stvarnimi poimenovanji (294).
3.1.3.3. Motivi
Sodobno in klasično fantazijo družijo podobni motivi, med katerimi lahko najdemo nekaj
najbolj reprezentativnih; vendar pa je med obojimi pomembna razlika. Podobno kot sta kraj in
čas dogajanja v sodobni fantaziji z vseh vidikov veliko nadrobneje izdelana in posledično
natančneje določljiva, je tudi za motive moč trditi, da se v svoji sodobni različici uveljavljajo
v kompleksnejši obliki, kot je bilo to značilno za klasični model. Kenda za primer navaja
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motiv iz serije Harry Potter, čarovniško športno igro quidditch, ki je glede na svoja zapletena
pravila, obsežno zgodovino in družbeni pomen s posameznimi igrami drugih fantazij, kot sta
kamenčkanja v Vodovnikovi vesini in še preprostejša igra pupalice v Medvedu Puju, ali pa
»nonsensni« fantazijski kroket v Alici, praktično neprimerljiv (295–297). Izmed motivov, ki
torej družijo oba modela in lahko kot taka predstavljajo izhodišče za primerjavo, pa izlušči
sedem reprezentativnih. To so: (1) motiv fantazijskega slavja, (2) motiv fantazijskega jezika,
(3) motiv otroka z izjemno močjo, (4) motiv bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od
tradicije, (5) motiv čarobnega predmeta, (6) motiv čarovnika oz. čarovnice in nazadnje še (7)
motiv čaranja (302).
Naštete motive je moč najti v vseh štirih delih sodobne fantazije, ki jih Kenda izpostavlja
kot najbolj reprezentativne (Gospodar prstanov, Zemljemorje, Harry Potter, Njegova temna
tvar), odlikuje pa jih torej znatno višja stopnja kompleksnosti, ki je najlažje določljiva ob
atributih posameznega motiva oz. lastnostih, ki ga opredeljujejo (295). Medtem ko teh
lastnosti v motivih klasičnih del preprosto umanjka, so premaloštevilne ali pa preveč
preproste, naj bi bile v sodobni fantaziji številne in bogato razdelane, skratka kompleksno
utemeljene.
Motiv slavja se izraža v obliki raznih praznovanj, ki so sicer prisotna že v klasični
fantaziji (npr. praznovanje rojstnega dne in božiča v Piki Nogavički ali praznovanje solsticija
v Muminih) in so kot taka običajno zaznamovana s fantazijskimi prvinami, toda v delih
sodobne fantazije dobijo nove razsežnosti. Tako na primer motivi slavja v Gospodarju
prstanov, med katerimi najbolj izstopata prelomni Bilbov in Frodov rojstni dan na začetku ter
Aragornovo kronanje na koncu, niso omejeni le na svojo simbolno vlogo kot npr. v delu
Mumini, kjer praznovanje solsticija simbolizira junakovo zorenje, pač pa se z mnogimi
podrobnimi, celo veličastnimi opisi, ki ne služijo več ničemur drugemu kot samim sebi,
osamosvajajo ter kot taki predstavljajo vrednoto sami na sebi.
Podobno je moč trditi za motiv jezika. Gre za fantazijske jezike v taki in drugačni obliki, a
z izjemo npr. nekoliko podrobneje izdelane »lapinščine«, zajčje govorice v Vodovnikovi
vesini, so v klasičnih delih običajno zamejeni le na nekaj besed, običajno poimenovanj za
bitja in razne fantazijske pojme ali predmete (311–313). V sodobnem modelu pa omejenost na
takšno redko izrazje nemalokrat preraste v konkretno zasnovane jezike (Tolkien s številnimi
jeziki, ki jih je za potrebe svojega fantazijskega sveta sestavil z znanjem in zagnanostjo
akademskega jezikoslovca, v tej kategoriji še posebej izstopa), vsekakor pa ti, tako kot
značilen motiv slavja, dobivajo novo vlogo s tem, ko postanejo vrednota sami na sebi.
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Fantazijski jezik torej, tudi ko ne opravlja nobene posebne vloge, fantazijski svet bogati ter
mu pridaja dodatne kompleksnosti, s čimer ta postaja vse bolj »resničen« in prepričljiv.
Otrok posebnih moči je medtem eden izmed tistih motivov, ki so imeli pomembno, če ne
celo ključno vlogo že v klasični fantaziji, vendar Kenda ugotavlja, da spričo svoje karakterne
bogatosti tovrstnim junakom pravih fantazijskih atributov pravzaprav umanjka – preprosto
zato, ker ob podrobno izdelanem karakterju, ki klasični fantaziji predstavlja nujno ločnico od
pravljice, prostora za kaj več umanjka. Tako je npr. edina posebnost Pike Nogavičke fizična
moč in bogastvo, junaki v Zgodbah iz Narnije pa v fantazijski Narniji postanejo le fizično
močnejši in spretnejši (321–322). Otroški junaki sodobne fantazije pa so medtem zgrajeni
precej bolj kompleksno, njihove moči pa so v primerjavi s tistimi v klasični veliko bolj
zapleteno razdelane in obsežne; po Kendi sta zgleden primer Will in Lyra v Njegovi temni
tvari, ki svojo moč črpata iz usode, da naj bi predstavljala nova Adama in Evo (322–330),
svojevrstno kompleksnost pa prinaša zagotovo tudi naslovni junak Harryja Potterja, čigar
vloga »izbranca« se stopnjuje, zapleta in razpleta skozi vseh sedem delov serije, dokler tudi
dokončno ne odraste, dalje pa vsaj še Ged iz Zemljemorja in do neke mere Frodo iz
Gospodarja prstanov.
Motiv bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od tradicije, predstavlja fantazijska bitja, ki
niso več le domiselna različica tistih iz mitilogije in ljudskega slovstva (kot so npr. škratje in
vilinci v Gospodarju prstanov, kentavri, minotavri in favni v Zgodbah iz Narnije ipd.), pač pa
predstavljajo novo, samostojno kreacijo, ki temelji na različnih motivih. O takšnem bitju je
bilo že govora v okviru druge skupine določil, konkretneje drugostopenjskih odmikov od
mitološke in pravljične tradicije, kakršen se kaže v hobitu. Tega Kenda navaja za zgleden
primer, kako atributi tovrstnih bitij v sodobni fantaziji postanejo precej bolj kompleksni, saj
so izjemne lastnosti hobitov v Gospodarju prstanov napram tistim iz prve knjige precej bolj
razdelane in razširjene, pridan pa jim je tudi družbeno-zgodovinski kontekst; tako npr. od
dokaj preprostega opisa hobita, njegovih življenjskih navad, videza in značaja, ki pa ostanejo
brez širšega smiselnega okvirja, hobiti v Gospodarju prstanov preidejo v človeku daljno
sorodna bitja s kompleksno razdelanimi rodovnimi vezmi in zgodovino, vpleteno v zgodovino
Srednjega sveta, vse pa je zapisano v štirinajstih straneh začetnega Prologa (331–336).
Motiv čarobnega predmeta, motiv čarovnika oz. čarovnice in motiv čaranja so bili prav
tako pogosti elementi klasične fantazije, a tako kot je bilo to zapisano za že vse navedene,
velja tudi za te, da v delih klasičnega modela nastopajo v razmeroma preprosti obliki, v
sodobnem modelu pa se razvijejo v kompleksno razdelan motiv, utemeljen s širšim in nič
manj zapletenim kontekstom. Najpreprostejši primer čarobnega predmeta lahko tako najdemo
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že v Kosovirjih S. Makarovič, letečih žlicah, ki naslovnima junakoma služita kot prevozno
sredstvo, z njih pa se še razraščajo paradižniki, temeljni vir kosovirske prehrane (339); to pa
je tudi vse, kar je o omenjenem čarobnem predmetu mogoče povedati. Bolj zapletene motive
čarobnih predmetov sicer prinašajo že večkrat omenjena »mejna dela« med klasično in
sodobno fantazijo, kot sta Hobit in Zgodbe iz Narnije, npr. čarobni vhod v Samotono goro,
katerega se drži zapletena uganka, ali pa čudežna omara, skozi katero se na nepojasnjen način
vstopi v fantazijsko Narnijo, skrivnost prehoda pa se razjasni šele v zadnjem delu serije (341–
343); a tudi to po Kendi ne dosega ravni številnih čarobnih predmetov s tudi veliko bolj
zapleteno vlogo v sodobni fantaziji, kot so mnoga fantazijska orožja v Gospodarju prstanov
(Aragornov meč Andúril, Frodova verižna srajca iz mithrila, nekakšnega škratovskega srebra,
in nenazadnje prstan moči, osrednji motiv dela), čarobne palice in leteče metle v Harryju
Potterju in Pullmanov izredno zapleten ter večfunkcijski alethiometer v Njegovi temni tvari
(344–348).
Tudi čarovniki in čarovnice nastopajo na primer že v Preusslerjevi Mali čarovnici in
Dahlovih Čarovnicah, kjer so slednje predstavljene izredno negativno in spričo zabavne
grozljivosti, ki jo skuša avtor doseči, skoraj popačeno (349–351), dalje pa seveda še v delih,
kot sta Zgodbe iz Narnije ter Hobit. Kenda opaža nihanje med skrajno pozitivno in skrajno
negativno vlogo čarovnikov in čarovnic tako v klasični kot sodobni fantaziji (339). A
relativna preprostost tovrstnih likov v naštetih delih se prav tako ne more meriti s kompleksno
zgrajenostjo, natančno družbeno izdelanostjo čarovniških skupnosti v npr. Zemljemorju
(skupnosti magov, čarodejev in čarovnic) in Harryju Potterju (kjer čarovniška družba
predstavlja vzporedno družbo stvarni, kot taka pa izkazuje vse prvine kompleksne družbene
strukture). In podobno je mogoče reči za motiv čaranja. To je v delih klasične fantazije, kot
sta že omenjeni Čarovnice in Mala čarovnica, omejeno na nekaj posameznih moči (npr.
priklic dežja v Mali čarovnici, zažig v Čarovnicah) in čarobnih napojev preproste, mestoma
absurdne recepture, kar pa se seveda vnovič ne more meriti s kompleksno zgrajenim in
obširno razvejanim pojmom magije v Zemljemorju ter še zlasti Harryju Potterju (358–363); v
slednjem magija obsega vse od zapleteno zasnovanih urokov, napojev, čarovniških učbenikov
in drugih predmetov do celotnega izobraževalnega sistema, družbene strukture, življenjskega
sloga ter nasploh prepričanj in vrednot, ki v svojem počelu črpajo prav iz zmožnosti čaranja.
Fizični obseg omenjene serije tako med drugim pogojuje prav široka razdelanost njenega
osrednjega motiva, torej čaranja, ki mu je namenjeno vse od dolgih opisov do celotnih
poglavij; v teh lahko najdemo sledi natančno izdelanega izobraževalnega sistema, učnega
načrta in celo vsebine posameznih šolskih predmetov (prav tam).
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Pregled vseh naštetih motivov, ki se v sodobnofantazijskih delih kažejo v opazno
razširjeni različici, ter natančno razdelanega in kontekstualno utemeljenega dogajalnega časa
in prostora torej kaže, da lahko slednje štejemo za poglavitni kriterij pri določanju sodobne
fantazije. Navkljub njenim splošnim določilom, kot so črpanje motivov in dogajalne strukture
iz ljudske pravljice in mita ter dalje njihova raznovrstna predelava, odmik od dogovorne
resničnosti, junakovo zavedanje nestvarnosti, značilen slog in karakterna naravnanost
literarnih oseb, ki jo jasno oddvojujejo od pravljice, ne pa tudi klasične fantazije, torej
sodobna fantazija predstavlja nekakšno »višjo razvojno stopnjo« svoje »klasične
predhodnice«, tisto, kar ji je omogočilo omenjeni prestop, pa je prav znatno razširjena
kompleksnost prej naštetih prvin.
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4. RAZISKOVANJE FANTAZIJSKEGA ŽANRA NA SLOVENSKEM
V slovenski literarni vedi se je o fantazijskem žanru pisalo pretežno le v okviru mladinske
fantastike, pa še tam, kot navaja Gregor Artnik, mu raziskovalci mladinske književnosti niso
posvečali toliko pozornosti (2012a: 24), za katero se zdi, da se pri nas v večji meri osredinja
na realistično prozo. Še največkrat se fantazija omenja znotraj tipologij mladinske
književnosti (npr. v Kobe 1987, Saksida 2001, Haramija 2005 in 2012), razlog za njeno
površno obravnavo pa gre gotovo iskati tudi v nizki zastopanosti žanra med literarnimi
ustvarjalci. Našteto prav tako velja za sodobni (in za naš prostor dokaj nov) tip fantazijskega
žanra, ki pa mu, skladno s še nižjo zastopanostjo in zraven še vprašljivo kakovostjo, literarna
veda namenja komaj omembo.
Velja tudi omeniti, da se vse do nastopa Kendove monografije (2009) o fantaziji kot
posebnem podtipu (mladinske) fantastike pretežno ni pisalo18; fantazije se od fantastičnega
»nadžanra« ni razločevalo ne na pojmovni ne na terminološki ravni, kaj šele, da bi bilo
prisotno razločevanja med klasično in sodobno fantazijo »potolkienovskega tipa«, kot je o
njej v britanskem prostoru v sedemdesetih letih pisal npr. Manlove (1973). Večina raziskav se
ukvarja z mladinsko fantastiko v najširšem smislu, pri čemer ne razločuje med posebnimi
žanrskimi podtipi, kot sta poleg fantazije npr. še grozljivka in znanstvena fantastika. Kot že
omenjeno, je slednje gotovo tudi posledica dejstva, da je takega pisanja na Slovenskem zlasti
prva povojna desetletja preprosto umanjkalo (Artnik 2012), tudi tuje teorije, na katere so se
raziskovalci opirali, pa so se bolj kot z žanrskimi klasifikacijami ukvarjale s teoretičnimi
opredelitvami (npr. Klingberg, Müller). Kot sem že povzemala Kendo, je bila slednje
značilnost zlasti celinskoevropske šole, ki je vse do konca osemdesetih vztrajala pri splošnem
poimenovanju »fantastična pripoved« za pojem, ki so ga Angleži že imenovali »fantasy«.
4.1. Mladinska fantastika: povojna slovenska fantastična povest in (klasična)
fantazija
Med tri glavna imena, ki so se v drugi polovici 20. stoletja ukvarjala z mladinsko
fantastiko na Slovenskem, lahko štejemo Marijo Bokal, Marjano Kobe in Dragico Haramijo;

18

Kenda trdi, da je pojem »fantazija« v slovenski literarni vedi leta 1998 uporabil prvi (2009: 13–14), vendar
Drago Bajt v recenziji avtorjeve monografije to trditev popravlja, ko opozarja, da je termin fantazija oz.
»fantasy«, čeprav brez jasne opredelitve, pred tem vendarle že bil v uporabi v razpravah o znanstveni fantastiki
(Bajt 2010).
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ne gre pa spregledati tudi Metke Simončič, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v
svojem prispevku Mladinska fantastična pripoved na Slovenskem in v zapadni Evropi (1965),
s katerim je nastopila na mednarodnem simpoziju o mladinski književnosti v Ljubljani, pojem
»fantastična pripoved« pri nas sploh prva uvedla. V njem se v večjem delu ukvarja z
literarnozgodovinskim in literarnoteoretskim pregledom zahodne mladinske književnosti, k
temu pa že prišteva ugotovitev, da z izjemo dveh izredno zglednih primerov, to sta Potovanja
v tisočera mesta (1956) Vitomila Zupana ter Drejček in trije Marsovčki Vida Pečjaka (1961),
slovenskemu literarnemu prostoru prave fantastične pripovedi umanjka. Sicer pa jo po njenem
nadomešča bistveno bolj svojska različica, ki da se je razvila iz specifičnih slovenskih razmer
in je kot taka »plod naših prilik« (Kobe 113). Avtorica pod to šteje kratke zgodbe Lojzeta
Kovačiča, Ele Peroci in deloma Branke Jurce, ki so razvijali tip realistične pripovedi, za
katero je značilen nenaden vdor iracionalnih elementov v sicer realen svet sodobnega otroka
(prav tam).
V eni novejših razprav Gregor Artnik pritrjuje ugotovitvi Simončičeve in obenem navaja
še nekaj lastnosti, ki povojno slovensko mladinsko fantastiko izrazito ločuje od njene
zahodnoevropske in zlasti anglo-saške ustreznice. Kot ugotavlja, so bila slovenska besedila
tega tipa veliko manjšega (fizičnega) obsega, prav tako niso dosegala oblikovne in vsebinske
enovitosti, pripadnost bolj kot ne le enemu podžanru pa je bila prav tako redka (2012a: 26). V
nasprotju je bil pogost žanrski sinkretizem, pri čemer gre očitno za vzorec, ki se je uveljavil
do danes, saj slovenska (sodobna) mladinska fantastika nemalokrat združuje prvine mita,
grozljivke, fantazije, znanstvene fantastike in satire (prav tam).
Razprava Simončičeve je v svojem času ostala sicer precej neodmevna. Kobetova
ugotavlja, da se posledično pojem fantastične pripovedi, ki je v istem času cvetel na zahodu,
pri nas še dolgo ni usidral v strokovno in literarnokritiško zavest, obenem pa se je za omenjeni
žanr še naprej uporabljal kar termin »pravljica«19 (156–157). Kljub temu pa Simončičevi
Kobetova pripisuje izreden pomen, saj je bila s svojo razpravo za omenjeni čas precej
aktualna, po drugi strani pa se ji zdi (ponovnega) teoretičnega premisleka vredna tudi njena
teza o kratkem, torej za slovenski prostor svojstvenem tipu fantastičnih pripovedi.
S prepoznavanjem Zupanovega Potovanja v tisočera mesta ter Pečjakovega Drejčka in
treh Marsovčkov kot ključnih predstavnikov slovenske mladinske fantastike je tradicijo Metke
Simončič šele konec sedemdesetih let nadaljevala Marija Bokal ter tako dokončno uveljavila
19

Kobetova navaja, da je »pravljica« za poimenovanje omenjenega žanra kasneje prerasla v »moderno« oz.
»sodobno pravljico«, v šestdesetih in sedemdesetih pa še zlasti v »fantazijsko« oz. »moderno fantazijsko
pravljico«, »antipravljico«, »moderno domišljijsko zgodbo« in »domišljijsko pripovedko« (1987: 157).
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pojem. Kobetova njeno razpravo Fantastična pripoved (1979) navaja kot drugo pomembnejšo
razpravo o fantastični književnosti pri nas, saj se je s svojo analizo omenjenih del oprla na
teoretična izhodišča Göteja Klingberga, ki je s svojimi prispevki v tistem času v
zahodnoevropskem strokovnem prostoru prispeval k vse jasnejši definiciji klasične fantazije
oz. (kot jo v svoji monografiji imenuje še Kobetova) fantastične pripovedi (114–115).
Bokalova poleg Zupana in Pečjaka k slovenskim primerkom omenjenega žanra prišteva še
dve povojni deli, Udarno brigado Anton Ingoliča (1946) in Škorenjčka Matevžka Saše Vuge
(1955), ne strinja pa se z njeno tezo o t. i. kratki fantastični pripovedi, ki jo je že v svojem
predlogu žanrske razdelitve v Povojni slovenski otroški in mladinski književnosti (1977)
izločila iz iracionalne proze nasploh (v to kategorijo sicer šteje novo oz. umetno pravljico, ki
se dogaja le v enem svetu, in fantastično pripoved, za katero je značilno dogajanje v dveh,
realnem in fantastičnem) ter uvrstila v tip, ki ga je sama poimenovala »kratek dvoplastni
realistični tekst«; za slednjega navaja, da so fantastični motivi v njem zgolj navidezni, v
resnici le konkretizacija psihičnih vzgibov v otroškem literarnem liku, iluzija v smislu igre
(Kobe 159–160).
Mladinski fantastiki se je na Slovenskem seveda v veliki meri posvečala prav Marjana
Kobe. V svojem obširnem opusu obravnave mladinske književnosti se je v zadnjih desetletjih
ukvarjala zlasti s pojmom sodobne pravljice, že v osemdesetih letih pa se je v svojih
razpravah v reviji Otrok in knjiga (1982–1985) osredotočila prav na fantastično pripoved in
svoja dognanja združila v monografiji Pogledi na mladinsko književnost (1987). Skromen
nabor fantastičnih del, kot sta ga do konca sedemdesetih razdelali Simončičeva in Bokalova,
tako slabo desetletje kasneje dopolnjuje z Zupanovimi Tremi konji (1970), Deklico Delfino in
lisico Zvitorepko ter Srebrno račko, zlato račko Kristine Brenkove (1972, 1975), delom
Storžkovo popoldne Iva Zormana (1973), Velikim čarovnikom Ujtato Vide Brest (1974) ter
najbolj »zglednimi« predstavniki, to sta Kosovirja na letečih žlicah Svetlane Makarovič z
nadaljevanjem Kam pa kam, Kosovirja? (1974, 1975) in Avtomoto mravlje Jožeta Snoja
(1975).
Kobetova Klingebergovo teorijo, ki jo je povzemala tudi Bokalova, dopolnjuje s
sodobnejšimi dognanji Helmuta Müllerja. Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, je bil
Klingberg deležen številnih kritik zlasti na račun strogega določila fantazije, s katerim je iz
žanra izključil dela, ki s svojim dogajanjem ne posegajo na realno raven, ter t. i. literaturo
nonsensa, Müller pa ga je nekako posodobil, ko je njegova določila povzel in razširil v tri tipe
fantazije: (1) dela, v katerem stvarni in fantazijski svet obstajata drug ob drugem, (2) dela, v
katerih prvine fantazijskega sveta vdirajo v stvarnega, ter naposled (3) dela, ki se dogajajo
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izključno v fantazijskem svetu. Kobetova (133–148) v svoji razpravi utemeljuje, kako
Zupanovi Trije konji, Snojeve Avtomoto mravlje ter obe pripovedi Kristine Brenkove veljajo
za »čiste« primerke fantastične pripovedi po Klingbergu, preostale, ki jih navaja, pa lahko
naboru mladinske fantastike priključimo šele po Müllerju. Zupan, Snoj in Brenkova namreč
vsi sledijo istemu, po Klingbergu tipičnemu motivu, v katerem ozek realni okvir in fantastično
jedro predstavljata dva svetova, prehod v fantastičnega pa je seveda pogojen in logično
utemeljen v realnem (junaki – otroci se v vseh štirih delih v fantazijskem svetu znajdejo v
sanjah, med okrevanjem oz. v času kome po doživeti nesreči ali pa tja »zatavajo« po naključju
med preveč drzno igro) (133–135). Drugačnega pristopa se medtem lotevajo Vida Brest z
Velikim čarovnikom Ujtato, Ivo Zorman v Storžkovem popoldnevu ter Makarovičeva v svojih
pripovedih o Kosovirjih. Vsi trije namreč vključujejo elemente nonsensa, otroške igre,
besednih iger, narobe-sveta, skratka humornega nesmisla, s čimer se po Klingbergu uvrščajo v
kategorijo »nadrealno-komične pripovedi«, Kobetova pa jih po Müllerju ter še nekaj njemu
sorodnih jugoslovanskih teoretikov (N. Vuković in M. Crnković) uvršča med nesporne
primerke mladinske fantastike, po Müllerju torej prvi in drugi podtip fantastične pripovedi
(140–148).
Marjana Kobe kot svojo zaključno ugotovitev navaja, da je, upoštevajoč za tisti čas
najsodobnejše tuje raziskave, v (povojni) slovenski mladinski književnosti fantastična
pripoved pravzaprav prisotna v svojem »najčistejšem žanrskem modelu« (149) in šteje celo
večino različic, o katerih sta, izhajajoč iz tipičnih motivov in strukture besedil, govorila
Klingberg in Müller (prav tam). Avtorica s tem zanika trditev Metke Simončič, da naj bi
slovenskemu literarnemu prostoru prave (mladinske) fantastike primanjkovalo, obenem pa se
opredeli tudi do njenih utemeljitev, zakaj naj bi bila naša mladinska fantastika tako specifična.
Kot povzema, Simončičeva razlog za to pripisuje dejstvu, da je slovenska mladinska
književnost že tradicionalno usmerjena bolj realistično (upoštevajoč predvojno tradicijo),
fantastična književnost pa naj bi bila na drugi strani plod meščanske literature, bolj značilne
za britanski in skandinavski prostor (154). Čeprav je res, da je zlasti prvih deset let po vojni
razvoj fantastike verjetno zavirala norma pisanja, usmerjenega v socialistični realizem (155),
Kobetova vendarle opozarja na zgodovinsko oddaljenost trditev Simončičeve. Dodaja, da je
prav v povojnih desetletjih po zaslugi hitre urbanizacije in modernizacije, kar je vodilo tudi k
novim družbenim odnosom, družba prišla do stanja, ki je omogočilo razmah fantastike, tako
širok, da avtorica, upoštevajoč vse njene pojavne oblike, govori o morda že kar najvitalnejšem
delu slovenske mladinske književnosti (prav tam).
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Z mladinsko fantastiko se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjala še Metka
Kordigel (s pravljico v razpravi Pravljica in otroška fantazija v Otrok in knjiga, 1991, ter z
znanstveno fantastiko v monografiji Znanstvena fantastika, 1994), v svojih obširnih razpravah
o mladinski književnosti pa se je dotikata tudi Milena Mileva Blažić (2002) in Igor Saksida
(2001). Oba se še vedno držita poimenovanja »fantastična pripoved«. Blažićeva jo postavlja
ob bok realistični pripovedi, pri čemer jo posebej ločuje od pravljične pripovedi, ljudske in
klasične avtorske pravljice ter kratke sodobne pravljice (664). Za razliko od preteklih
raziskav, ki so se osredotočale le na povojno prozo, Blažićeva začetke fantastične pripovedi
na Slovenskem vidi že v predvojnem obdobju socialnega realizma v delih Miškolin (1931) in
Nana, mala opica (1937) Josipa Ribičiča. S kratkim pregledom nadaljnjega razvoja se
večinoma osredotoča na nabor del, ki so ga podale že prej omenjene raziskovalke (prav tam),
posodablja pa ga z deli Polonce Kovač (Jakec in stric hladilnik, 1976, Pet kužkov išče
pravega, 1982, Težave in sporočila psička Pafija, 1986), slikanico Moj prijatelj Piki Jakob
Kajetana Koviča (1972), pesniško obarvanimi pripovedmi Majhnice in Mahajana in druge
pravljice o Majhnici Nika Grafenauerja (1987, 1990), Kam je izginil sneg, 1993, ter Ure
kralja Mina, 1999, Bine Štampe Žmavc in pa humorističnimi, s prvinami nesmisla obarvanimi
pripovednimi deli Milana Dekleve (Totalka odštekan dan, 1992, Bučka na Broadwayu, 1993,
Naprej v preteklost, 1997) (664–665). Blažićeva ob tem opaža še prav poseben tip fantastike;
ta obravnava realistično problematiko, ki se tako v fantastično pripoved seli iz realistične
(Kaja in njena družina Polonce Kovač, 1999), čeprav še vedno ohranja zgolj manjši delež
fantastičnih elementov (prav tam).
Na podoben način se mladinske fantastike loteva tudi Igor Saksida, ki v Slovenski
književnosti III (2001: 430–444) mladinsko književnost deli na resničnostno in
neresničnostno; fantastično pripoved umešča v neresničnostno poleg klasične umetne
pravljice in povedke, živalske pravljice, nesmiselnice in sodobne pravljice, od slednje pa jo
razlikuje predvsem po dolžini. Za ključna »sodobnejša« predstavnika navaja Svetlano
Makarovič (Kosovirja na leteči žlici, 1974, Kam pa kam, kosovirja, 1975) in Jožeta Snoja
(Barabákos in kosi, 1969, Avtomoto mravlje, 1975, Škorček Norček, 1988), dalje pa pri
fantastični pripovedi opaža dva tipa: prvega z jasno razvidnim sporočilom oz. tezo, ki jo
izraža prehod iz realnosti v fantastiko (kot v Pečjakovem Drejčku in treh Marsovčkih), in
drugega z bolj kompleksno tematiko, v katerem se iracionalna plast s svojo sporočilnostjo od
racionalne skoraj osamosvoji (starejši predstavnik so Zupanova Potovanja v tisočera mesta)
(444). Sodobnejša predstavnika omenjenih modelov naj bi bila Bina Štampe Žmavc (Kam je
izginil sneg, 1993) in Feri Lainšček z Velecirkusom Argo (1996) (442–444).
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Izmed novejših razprav o mladinski fantastiki velja še posebej izpostaviti Dragico
Haramijo, ki je v prispevku Pregled sodobne slovenske mladinske proze (2005) predstavila
pet najpogostejših oblik slovenskega mladinskega pripovedništva zadnjega desetletja20.
Mednje uvršča tudi kratko fantastično pripoved, obenem pa izpostavlja pomembno opazko, da
kljub njuni veliki priljubljenosti tako fantastične pripovedi kot fantastičnega mladinskega
romana, torej daljših oblik tega žanra, v slovenskem literarnem prostoru v večji meri ni
zaslediti (27).
Haramija v kratko fantastično pripoved od srede devetdesetih let dalje uvršča dela štirih
avtorjev, in sicer sklop treh fantastičnih zgodb Male živali iz velikih mest Maje Novak (1999),
Živalske novice I. in II. del Primoža Suhodolčana (1998, 2001), zbirki kratkih zgodb Kar je
moje, je tudi tvoje Marjana Tomšiča (2004) in Leteče ladje Mateta Dolenca (2002).
Fantastično pripoved, kot so jo obravnavali njeni predhodniki, medtem uvršča med daljša
prozna dela, zanjo pa v zaključku svoje razprave ugotavlja, da v našem literarnem prostoru,
podobno kot mladinski znanstvenofantastični roman, nikakor ni našla pravega zagona (35).
Ni povsem jasno, kakšen tip fantastike ima avtorica v mislih z »mladinskim fantastičnim
romanom«, ki ga skupaj s fantastično pripovedjo uvršča v daljša prozna dela v začetku
razprave, še zlasti ker med zaključnimi ugotovitvami o pomanjkanju tega žanra pri nas govori
le o znanstvenofantastičnem romanu (ob primerih, kot sta Dežela odrezanih glav Dima
Zupana, 2000, in Poskus Danile Žorž, 2001), tega pa (verjetno po kriteriju dolžine)
nedvoumno razmeji od fantastične pripovedi. Še vedno gre upoštevati dejstvo, da so tuji
teoretiki, ki so bili osnova za raziskave pri nas, do konca osemdesetih let za fantazijo
uporabljali izraz fantastična pripoved, omenjeni pojem pa je bil vse od Kobetova dalje
pomanjkljivo reflektiran (kot tudi pomanjkljivo zastopan med pisci mladinske književnosti),
zato ni nepričakovano, da se jasnejša razmejitev podtipov mladinske fantastike še celo v času
omenjene razprave ni uveljavila. Ali ima z razlikovanjem med »fantastično pripovedjo« in
»fantastičnim romanom« Haramija že v mislih razlikovanje med klasično in sodobno
fantazijo, je torej težko trditi, saj tako primerkov kot teoretičnih razmejitev slednjega pojma
ne navaja. Podaja pa nekoliko jasnejšo sliko avtoričina kasnejša tipologija, ki jo predstavlja v

20

Avtorica mladinsko pripovedništvo deli na kratko in dolgo; med kratke oblike sodijo (klasična in umetna)
pravljica, povedka, basen, bajka, kratka realistična zgodba in kratka fantastična pripoved, med daljšo pa
realistična pripoved oz. povest, fantastična pripoved, mladinski realistični roman ter mladinski fantastični roman
(27). Med petimi najpogostejšimi v slovenskem literarnem prostoru navaja pravljico, kratko realistično prozo,
kratko fantastično pripoved, realistično pripoved (povest) in realistični roman (28 – 32).
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monografiji Nagrajene pisave (2012) in v kateri mladinsko prozo razdeli na tri tipe, kratko,
srednje dolgo in dolgo, vsakega pa dalje razcepi na realistični in fantastični podtip21.
Monografija je izšla leta 2012, torej v času, ko je Kenda (sicer na primeru tujih literarnih
del) že predstavil razvojno pot od klasične do sodobne fantazije, s tem pa tudi uveljavil pojem
fantazijske književnosti na splošno. Tako je za pričujoče magistrsko delo morda še najbolj
zanimiva avtoričina kategorija »dolge fantastične proze«, saj poleg fantastičnega in
znanstvenofantastičnega romana sem uvršča še tip klasične in sodobne fantazije, pri čemer se
sklicuje prav na Kendo (2009). Njeni trditvi o enodimenzionalnosti, ki jo vidi kot ključno in
nujno lastnost obeh nasproti dvodimenzionalnosti, ki da je ključno določilo fantastične kratke
zgodbe in pripovedi, je sicer moč vsaj deloma oporekati, saj je nabor najbolj zglednih del
žanra že v preteklem poglavju pokazal, da lahko dogajanje tako v klasični kot v sodobni
fantaziji zajema enega, dva ali celo več svetov.
Avtorica kot nekaj preostalih lastnosti fantazije, s katerimi to varianto jasno razločuje od
vseh že naštetih oblik (mladinske) fantastike, navaja še neposredno navezavo na ljudsko
pravljico in mit, kompleksno karakterizacijo literarnih likov ter upovedovanje »večnih
resnic«, s čimer se »dotika nezavednega v človeku« (33–34). Kot glavno ločnico med
klasično in sodobno fantazijo po Kendi povzema dolžino (klasična naj ne bi štela več kot
500.000, sodobna pa ne manj kot 1,5 milijona znakov s presledki) ter stopnjo odmika od
pravljičnih in mitičnih motivov (v klasični je nižja, v sodobni je višja); obenem še povzema
nekaj posebnih značilnosti klasične fantazije, kot sta šibka (a ne nedoločna kot v pravljici)
določljivost dogajalnega prostora in časa ter prisotnost pravljičnih vzorcev (vera v dobro,
polarizacija literarnih likov, milenarizem), ter nekaj temeljnih značilnosti sodobne, kot je iz
mita prevzeta dogajalna struktura z vsemi kompleksnejšimi variantami (34). Haramija v
klasični fantaziji kot zgleden primerek vidi delo Bine Štampe Žmavc, Ure kralja Mina (1996),
za sodobno fantazijo pa trdi, da primerov slednje v slovenskem literarnem prostoru zaenkrat
ni najti (prav tam).
21

Haramija med kratko fantastično prozo uvršča pravljico, bajko, basen, (pri)povedko in kratko fantastično
zgodbo, dela, ki so morda še najbližje fantastični pripovedi, kot jo je opredeljevala Kobetova, pa uvršča deloma
v srednje dolgo in deloma že v dolgo prozo, pri čemer kot temeljno razliko omenja zgolj dolžino, večjo
poglobljenost likov in kompleksnejši pripovedni način. To so npr. Zelena pošast, Zaljubljeni vampir in Strašljiva
Stahovica Bogdana Novaka (1995, 1996) ter Drevo glasov Mihe Mazzinija (2005). Avtorica kot ključno lastnost
obeh tipov navaja še natančno določen prostor in čas dogajanja, karakterizacijo likov, hkratno, vzporedno in
zaporedno pojavljanja realnega in irealnega literarnega prostora oz. likov v njih ter dvodimenzionalnost, temelj
katere je jasno razvidna ločnica med realnim in fantastičnim (25). Pri tem se sklicuje na dokaj ozko opredelitev
že omenjene Metke Kordigel Aberšek, ki, v nasprotju s tem, kar je dorekel Müller in kot ga je povzela že
Kobetova, v fantastično pripoved šteje le dela, ki z dogajanjem prehajajo iz realne na fantastično raven, slednja
pa je vedno utemeljena z razlogi v realnem svetu (prav tam).
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Dosedanji pregled je pokazal, da je raziskovanje mladinske fantastike na slovenskih tleh
vsekakor bilo prisotno, da je v sedemdesetih in osemdesetih letih celo sledilo vidnejšim
opredelitvam tega žanra tujih, celinskoevropskih raziskovalcev, a da od Kobetove dalje
slovensko pojmovanje (mladinske) fantastike iz očitnih razlogov ni dohajalo sočasnega
srednje- in zahodnoevropskega ter anglo-ameriškega pristopa k proučevanje tega pojma.
Pregled je prav tako pokazal, da mladinske fantastike na Slovenskem vsekakor nismo imeli v
pomanjkanju, vendar pa da si ključne raziskovalke tega področja niso bile enotne glede
vprašanja njene inovativnosti, pogostnosti oz. razširjenosti. Kljub temu je iz navedenega moč
izpostaviti naslednje: (1) slovenska mladinska fantastika se je pogosteje pojavljala v krajših
(in srednje dolgih) oblikah kot v dolgih, (2) bolj kot žanrsko čisti modeli je bilo prisotno
žanrsko spajanje ter (3) zavesti o fantaziji kot posebnem (pod)tipu (mladinske) fantastike ter s
tem tudi njenega pisanja slovenski literarni (in literarnovedni) tradiciji umanjka.
4.2. Enaindvajseto stoletje in čas sodobne fantazije
Prelomnico v slovenskem dojemanju (mladinske) fantastike tako predstavlja izid že
večkrat citirane Kendove monografije (2009). Z izjemo občasnega pregleda mladinske
fantastične pripovedi in njenega raziskovanja, kot sem ga obširno predstavila v prejšnjem
razdelku, se avtor s stanjem na Slovenskem sicer ne ukvarja, je pa njegova raziskava
izrednega pomena, saj je slovenskemu literarnovednemu prostoru prinesla prepotrebne zavesti
o prej spregledanem pojmu fantazije kot najsodobnejše različice oz. razvojne stopnje
mladinske fantastike; s tem je zagotovo odprla pot nadaljnjim raziskavam tega področja na
Slovenskem.
Poleg že omenjene Haramije (2012) je s Kendovo teorijo poglede na mladinsko fantastiko
pri nas v svojih dveh raziskavah »posodobil« še Gregor Artnik (Mladinska fantastična
pripoved in njena umestitev v koncept sodobne slovenske mladinske fantastične proze ter
Pregled vidnejših besedil v razdobjih literarnozgodovinskega razvoja sodobne slovenske
mladinske fantastične pripovedi, oboje v Reviji za elementarno izobraževanje, 2012). Pregled
diplomskih in magistrskih del preteklih let na spletnem knjižničnem brskalniku Cobiss prav
tako kaže povečano zanimanje za fantazijski žanr, pri čemer pa so v ospredju še vedno
literarna dela tujih avtorjev; izjema je magistrsko delo Sigrid Horvat, ki pregleduje in primerja
branost tuje in domače fantazijske literature na Slovenskem in bo s svojimi izsledki
relevantno za kasnejšo analizo ter pregled tega žanra pri nas.
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Artnik je v svojih razpravah predlagal tipologijo, ki mladinsko fantastiko deli na
mladinsko klasično fantastično pripoved, fantazijsko oz. mitično pripoved, mladinsko
znanstvenofantastično pripoved ter pravljico (2012a: 32–33), za vse pa navaja, da je značilen
pojav žanrskega sinkretizma, saj raje kot da bi pripadale enemu (pod)žanru, slovenske
pripovedi tega tipa v sebi združujejo t. i. motivno-tematske tipe: fantastičnega,
grozljivega/srhljivega,

satiričnega,

distopičnega,

ekološkega,

znanstvenofantastičnega,

fantazijskega/avanturističnega ter nonsensnega (29). S fantazijskim/avanturističnim tipom ima
avtor še najbolj verjetno v mislih elemente sodobne fantazije po Kendi, ki pa jo sam imenuje
(mladinska) fantazijska/mitična pripoved ali roman oz. tudi fantazija potolkienovskega tipa;
zanjo še navaja, da skoraj v celoti prevzema smernice anglo-ameriškega fantazijskega žanra in
da je kot taka istovetna s tipom »high fantasy novel« (32–33). Od klasične fantazije, ki jo sam
imenuje kar klasična fantastika22 oz. »družinska fantastika«23 (30), jo tako razmejuje po
obsegu in, povzemajoč Kendo, povečani kompleksnosti fantastičnega sveta (33). Dalje njene
zametke vidi že v Kosovirjih Svetlane Makarovič, sicer pa opozarja, da je žanr pri nas komaj
v povojih. Kot navaja v svojem Pregledu (2012b), naj bi bila prva prava predstavnika ali vsaj
»najboljši slovenski literarni približek zahodnim visokofantazijskim pustolovščinam« (2012b:
83) Andrej Ivanuša s Čudovitimi potovanji zajca Rona (2002) in Marko Robnik z dvodelno
serijo Čarniki ali legenda o junakih, ki so rešili svet (2006) (prav tam).
S tem, ko sta mu v svojih tipologijah namenila mesto, se zdi, da sta tako Artnik kot
Haramija (sodobnemu) fantazijskemu žanru vendarle pridala nekaj veljave, četudi tako prvi
kot druga v njegovi slovenski varianti ne najdeta kaj dosti primerkov, če sploh. Izmed
tehtnejših literarnovednih raziskav, ki so se dalje ukvarjale s tem področjem, tako izstopa le še
ena, in sicer razprava Aljoše Harlamova, ki je izšla kot esej v reviji Literatura (2013), avtor
pa jo je v posodobljeni različici leta 2015 objavil tudi na spletu. Ker za nadaljnjo raziskavo
prinaša nekaj pomembnejših izsledkov, s kratkim pregledom literarnih del pa mi je služila
tudi kot prva osnova raziskovanju omenjenega žanrskega pojava, se ji bom podrobneje
posvetila v nadaljevanju.

22

Za razliko od Haramije, ki je ta tip razločila od fantastičnega romana, pripovedi in kratke zgodbe, sam vanj v
Pregledu (2012b) umešča vsa pomembnejša dela, ki so jih pretekle raziskovalke štele v »fantastično pripoved«;
opirajoč se na Haramijo pri tem še izpostavlja prav poseben tip pripovedi, fantastično ekološko pripoved, katere
najbolj zgleden primer je Strupena Brigita Mateta Dolenjca (1989) (2012b: 81).
23
Avtor pojem povzema po Louisi Smith, ki je raziskovala britansko (mladinsko) fantastiko ter v njej prepoznala
dva tipa: visoko fantazijo (»high fantasy«) in, kot jo sloveni Artnik, družinsko fantazijo (»domestic fantasy«)
(2012a: 30).
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PREGLED SODOBNEGA FANTAZIJSKEGA ŽANRA NA SLOVENSKEM
Kot sem torej ugotavljala, omenjeni žanrski pojav v slovenskem literarnovednem prostoru
ni (bil) deležen vidnejšega odziva. Slovenska literarna veda na eni strani za žanrsko literaturo
še vedno ne najde pravega posluha24; zavest o domnevno izključno mladinski naravnanosti
žanra ga na drugi strani spet izriva iz redkih pregledov in obravnav žanrske literature
»nemladinskega« tipa; obravnave mladinske literature pa ga prav tako puščajo na obrobju. Na
vprašanje, zakaj je tako – ali gre res zgolj za posledico umanjkanja tovrstne literarnovedne
tradicije pri nas in se torej žanru godi nekakšna krivica ali pa je njegova spregledanost
posledica bolj ali manj šibke kakovosti in (pre)nizke zastopanosti predstavnih literarnih
izdelkov –, bo med drugim skušalo odgovoriti tudi pričujoče magistrsko delo.
4.3. O začetkih in razvoju žanra pri nas
Dva avtorja, ki sta se torej ukvarjala z deli slovenske sodobne fantazije in ki sem ju že
imenovali, v njenem razvoju vidita različne začetnike. Medtem ko Harlamov za prvi primerek
žanra navaja roman Kalius Urbana Klančnika (2004), vidi Artnik njegove začetke že prej, in
sicer v delih Andreja Ivanuše Čudovita potovanja zajca Rona (2002) in Čarnikih Marka
Robnika (2006). Res pa je, da Artnik govori le o najboljšem »približku« literature tega tipa
(2012b: 83). O tem, koliko navedeni deli v resnici ustrezata žanrskim okvirom sodobne
fantazije, ali pa bolj kot ne še vedno sodita v njen klasični model, bom razpravljala nekaj
odstavkov kasneje.
Oba avtorja pa vendarle navajata podobne okoliščine, v katerih prepoznavata vzrok za
zagon omenjenega literarnega pojava. Leta, v katerih so izšla vsa tri našteta dela (2002, 2004
in 2006), več kot očitno kažejo, da smemo žanrske začetke videti v obdobju po letu 2000, iz
česar lahko sklepamo, da vznik sodobne fantazije pri nas sovpada še z začetkom nečesa
drugega, kar omenjenemu predstavlja predpogoj; to je začetek branosti fantazijske literature
oz. če poenostavimo, kar obdobje, ko se je slovensko bralstvo s (sodobnim) fantazijskim
žanrom sploh prvič seznanilo in se ga v vsej svoji specifiki tudi zavedlo.
»Kulturni fenomen«, ki ga je na zahodu sredi prejšnjega stoletja povzročil izid
Tolkienovega Gospodarja prstanov, sledil pa mu je pravi žanrski razcvet, našega prostora ni
dosegel. Leta 1986 je (s skoraj petdesetletno zamudo) pri Zbirki Odisej Mladinske knjige
24

O njeni odrinjenosti ter potrebi po večji raziskanosti in sami angažiranosti vse od izida Trivialne literature
(1983) piše Miran Hladnik, dalje npr. še v razpravah iz leta 1998 in 2018.
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sicer izšel Hobit ali Tja in spet nazaj v prevodu Dušana Ogrizka, ki mu je leta 1995 pri
založbi Gnosis-Quatro sledil še Gospodar prstanov v skupnem prevodu Polone Mertelj,
Primoža Pečovnika in Zorana Obradinoviča, toda da bi delo doseglo večji odziv že tedaj, ni
mogoče trditi, o dejanski branosti obeh pa lahko ob pomanjkanju podatkov na to temo le
domnevamo. Seznam knjižničnih priporočil za mlade bralce, ki ga je leta 2000 na osnovi
bralnega interesa iz 1999 pripravila Pionirska knjižnica, o njem pa sta v Otroku in knjigi
razpravljali Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar (2001), že kaže na povečano zanimanje za
žanr, ki naj bi se začelo ob koncu minulega tisočletja. Avtorici slednje pripisujeta zlasti
nedavno nastalemu »sociološkemu in kulturnemu fenomenu« serije Harry Potter britanske
pisateljice J. K. Rowling, ki naj bi tokrat dosegel tudi nas, sočasno pa opažata obuditev
zanimanja za Tolkienovega Hobita, h kateremu je pripomogla ponovna izdaja knjige leta
2000 (96). Toda tisto, kar je žanr v bralski recepciji dokončno uveljavilo ter strmo pospešilo
zanimanje zanj, je sledilo leto kasneje; gre za začetek tridelne filmske upodobitve Gospodarja
prstanov v anglo-ameriški produkciji v režiji Petra Jacksona, in ki je s prvim delom
Bratovščina prstana k nam prispela januarja 2002.
»Večina slovenskih bralcev je o obstoju fantazijskega žanra najverjetneje izvedela šele ob
prihodu uspešne filmske trilogije Gospodar prstanov ali niza Harry Potter, ki je predstavil
mladinsko različico žanra,« v svojem pregledu Domača in tuja fantazijska literatura v
Sloveniji v reviji Bukla ugotavljata tudi Aleš Cimprič in Jure Preglau (Cimprič, Preglau 2011),
kar pritrjuje domnevam in trditvam iz prejšnjega odstavka. O filmski različici Gospodarja
prstanov kot eni od »poglavitnih spodbud za nastanek prvih tovrstnih del v slovenščini« prav
tako govori Harlamov (151), ki pa sočasno opaža, da se prelomnost filmske uspešnice odraža
tudi na ravni samih literarnih izdelkov, najbolj očitno v pripovednem načinu (o tem več v
sami analizi). Vpliv ekranizacije na razvoj fantazije se medtem očitno nadaljuje, saj je po
mnenju Cimpriča in Preglaua žanr doživel vnovičen razcvet z Igro prestolov, televizijsko
različico knjižne serije Georga R. R. Martina Pesem ledu in ognja (Cimprič, Preglau 2011).
Nadaljnji pregled izdanih del sodobnega fantazijskega žanra bom povzemala po
Harlamovu ter že omenjenem seznamu, ki sta ga kot vodilo bralcem pripravila Cimprič in
Preglau, ker pa sta oba nabora nepopolna, od njunega izida dalje pa je izšlo še nekaj del, ga
bom dopolnila z nekaj lastnimi izsledki25 (2014).
4.4. Pregled avtorjev in njihovih del
25

Literarna dela sem iskala s pomočjo spletnega knjižničnega brskalnika Cobiss ter brskalnika spletne knjigarne
Emka, nekaj pa tudi po lastnem spominu. Seznam je morda nepopoln.
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V slovenski literarni produkciji lahko zasledimo imena štirinajstih avtorjev in njihovih
petnajstih del oz. (nedokončanih) trilogij ali celo daljših serij, za katera lahko domnevamo, da
imajo najboljše pogoje za uvrstitev v sodobni model fantazijskega žanra26. Dela za začetek
brez kakršnekoli presoje o njihovi kakovosti ali dejanski pripadnosti žanru z osnovnimi
podatki in po abecednem vrstnem redu predstavljam v preglednici; se bom pa tovrstne presoje
lotila v nadaljevanju, ko bodo dela predstavljena še opisno. Pregled, ki bo nastal, bo osnova
za izbor najbolj reprezentativnih del, ki bodo vključena v analizo v naslednjem poglavju in
bodo kot taka tvorila nabor knjižnih izdelkov, ob katerem lahko, domnevam, govorimo o
pojavu ali pa vsaj poskusu pojava sodobnofantazijskega pisanja na Slovenskem.
Dela slovenskih avtorjev, ki so bila v knjižni recepciji kdajkoli označena za fantazijska (v
smislu sodobne oz. potolkienovske fantazije), so torej sledeča:
Tabela 1: Celoten seznam slovenskih (domnevno) sodobnofantazijskih del

Avtor

Dela

Nina Abraham

Zgodba

Kraj, založba, leto izida
petih

narodov

(Ples Bevke: Smar-team, 2010

plamenov, Smrt zvestobe, Krvave
prerokbe)
Nina Blazon

Gospodar prekletstva (slovenski Dob: Miš, 2010
prevod

nemškega

izvirnika

Im

Bann des Fluchträgers)
Mateja Blažič

Varuhi skrivnosti: Obzidano mesto

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010

(pod

Varuhi skrivnosti: Otok vračev

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011

Platnikov urok

Ljubljana: Karantanija, 2006

Overmanovo maščevanje

Ljubljana: Krantanija, 2008

Vitezi in čarivniki: Indigo otroci

Ljubljana: Trubar, 2007

psevdonimom
Marget Belani)
Tadej Čopar
Bojan Ekselenski

Vitezi in čarovniki: Vzpon indigo Maribor: Pro-Andy, 2016
otrok (prenovljena izdaja Indigo
otrok)
Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet
26

Maribor: Pro-Andy, 2011

Dela je za »fantazijska« označil literarni trg, bralska recepcija ali pa literarna veda in kritika.
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Andrej Ivanuša

Čudovita potovanja zajca Rona Ljubljana:

Založniški

atelje

(Potovanje 1, Na jug; Potovanje 2, Blodnjak, 2002
Na sever; Potovanje 3; Na Zahod;
Potovanje 4, Na vzhod)
Svetodrev

Ljubljana:

Založniški

atelje

Blodnjak, 2011
Urban Klančnik

Kalius

Kranj: Turistika, 2004

Sebastjan Koleša

Sedmi svet

Domžale: Aktiva team, 2009

Tanja Mencin

Varuhi

(Viharna

Enajsterica;

princesa; Sevnica: samozaložba, 2011

Kriki

usode;

Potovanje k cilju)
Natalija

Otroci Avalona

Bled: Ph Red, 2012

Mariša Ogris

Sence Niverona

Tržič: Avrora, 2009

Samo Petančič

Anor Kath: Pota magov

Novo mesto: Goga, 2007

Anor Kath: Doba razdora

Ljubljana: samozaložba, 2015

Anor Kath: Avatar

Kamnik: Ponva, 2017

Čarniki (Del 1, Sila; Del 2, Moč)

Ljubljana:

Nanevska Đuričić

Marko Robnik

Založniški

atelje

Blodnjak, 2006
Uroš Topić

Emma Storm: Bratovščina Culis

Ljubljana: Pasadena, 2014

Za začetek se je potrebno posvetiti vprašanju Robnikovih Čarnikov in Ivanuševih
Čudovitih potovanj zajca Rona, ki ju Artnik navaja za prva predstavnika žanra. Obe deli resda
kažeta najbolj konkretne zametke sodobne fantazije v slovenskem prostoru do tedaj, jih je pa
kljub temu bolj smiselno prištevati še h klasičnemu tipu. Deli se po dolžini spodnji meji
sodobnega tipa žanra, kot jo je določil Kenda, niti ne približata (Čarniki skupno znašajo le
nekaj čez 800.000 znakov, Čudovita potovanja Zajca Rona malo manj). Vprašljiva pa je tudi
kompleksnost fantazijskih svetov, ki se še zlasti pri Ivanuši ne zdi dovolj poglobljena, da bi jo
lahko postavili ob bok svetovom, kot jih upovedujejo kasnejša dela, ki jih bo pregled
obravnaval.
Prebivalce Ivanuševe Čudežne dežele predstavljajo počlovečene živali ter še nekaj drugih
značilnih fantazijskih bitij (med glavnimi junaki so zajec, medvedka, zmaj in vila), delo pa se
zdi v celoti namenjeno izrazito mladi publiki, kar se odraža še v ilustracijah in didaktično
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naravnani sporočilnosti osrednje zgodbe, ki nenehno prežema tudi pripoved. Z izjemo poti in
naloge, ki se je morajo lotiti glavni junaki, ter še nekaj motivov, ki (v sicer precej
popreproščeni obliki) dejansko spominjajo na dogodivščine visoke epske fantazije, se
Čudovita potovanja zajca Rona zdijo bližje namerno izključenim Močvirnikom ter še
nekaterim starejšim predstavnikom klasične fantazije, kot so Mumini T. Jansson in Adamsova
Vodovnikova vesina.
Bolj se sodobni fantaziji zagotovo približujejo Robnikovi Čarniki, ki so se z natančno
razdelanimi opisi in značilnostmi precej raznolikih naseljencev in bitij Novega sveta najbolj
očitno zgledovali po Tolkienu, a se s preprosto motiviko in skorajda naivno zgodbo, ki jo bolj
kot epski zaznamuje pravljični občutek, ter skromno časovno in krajevno določnostjo, še
vedno zdijo bližje klasičnemu Hobitu kot sodobnemu Gospodarju prstanov. Delo bi kot tako
kvečjemu lahko uvrstiti med mejne primere žanra.
Naslednje pomembnejše delo, Klančnikov roman Kalius, ki ga kot začetnika žanra navaja
Harlamov, medtem že precej bolj ustreza določilom sodobne fantazije. Delo sicer ni doživelo
večjega odziva, lahko pa v njem zasledimo že kar nekaj inovacij in tudi »povsem solidno
izpisano zgodbo« (Harlamov 2013: 153). Z vidika žanra se sicer zlasti v zgodbenem okviru
kaže spajanje z grozljivko in pogojno znanstveno fantastiko (prav tam), s prestopom osrednjih
junakov v vzporedni fantazijski svet, na kontitent Lieden, pa delo poseže po najbolj ključnih
elementih visoke epske fantazije (junaki se odpravijo na pot za predmetom posebnih moči, pri
tem pa varujejo otroka »izbranca«, ki bo imel moč dokončno poraziti zlo). Harlamov njegovo
glavno šibkost vidi v omejenosti opisov na golo akcijo in dialoge, pomanjkanje stopnjevanja
in s tem povezanega občutka epskosti ter nenazadnje borni opremljenosti končnega knjižnega
izdelka (prav tam). Besedilo sicer znaša skoraj 1,5 milijona znakov s presledki, zaradi že
naštetih prvin pa se mu lahko status najzgodnejšega žanrskega predstavnika pripiše z dosti
manj pomislekov.
Začetki žanra se dalje kažejo v delih, bolj kot ne literarnih poskusih izrazito mladih
avtorjev, Tadeja Čoparja, ki je trinajstleten izdal krajše fantazijsko besedilo Platnikov urok,
dve leti kasneje pa mu je z Overmanovim maščevanjem (2008) sledilo nadaljevanje. Podobno
velja za trilogijo Nine Abraham, Zgodba petih narodov. Dela so po svojih elementih sicer
sodobnofantazijskega značaja, trudijo se vključiti vse pomembnejše člene tega žanrskega tipa,
kot jih lahko najdemo v tujih delih (čarovniki, magična bitja, kot so vilinci, motiv izbranca, ki
mora na pot ipd.), trilogija Abrahamove s svojo različico usode izgubljene Atlantide celo kaže
nekaj inovativnosti, a njihova kakovost je izredno šibka, tudi Harlamov pa jih zaradi
»nezrelosti literarne izdelave« iz svoje obravnave izključuje (152–153).
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Viteze in čarovnike Bojana Ekselenskega tako Harlamov kot Cimprič in Preglau
izpostavljavo kot enega izmed najbolj tipičnih predstavnikov sodobne fantazije pri nas. Z
dogajanjem, ki poteka na dveh ravneh, obe pa se med seboj celo prepletata, Ekselenski
ustvarja dovolj kompleksen svet, ki ga še dodatno dodela z izvirnim slovarjem vilinskega
jezika in zgodovinskimi podatki, sami zgodba pa, kot ugotavlja tudi Harlamov, ne manjka niti
epskega zamaha (154), s čimer bi delo na prvi videz lahko uvrstili v tip visoke epske fantazije.
Prvi del »sage«, kot jo imenuje avtor sam, predstavljajo Indigo otroci, ki so leta 2016 izšli v
prenovljeni različici Vzpon indigo otrok, lektorsko prečiščeni in uredniško dovršeni pri
založbi Pro-Andy, vizualno pa se tako tudi ujemajo z nadaljevanjem, ki je z enakim
uredniškim pristopom izšlo sicer že leta 2012, Indigo novi svet. Izid tretjega in četrtega dela
serije, Vladavina indigo otrok in Indigo apokalipsa, avtor načrtuje do leta 2022; da bi svoj
svet še bolj kompleksno razdelal ter mu pridal zgodbene pestrosti, je medtem izdal še Votlino
skrivnosti ter dve povezani »noveli« Somrak drugotnosti (2017), ki dodatno pojasnjujeta
dogodke osrednje serije s predzgodbo oz. vmesno zgodbo, ter Vzpon Elejle in Padec svetih
(2016), ki ju uvršča v samostojno, toda z osrednjo serijo povezano Trilogijo o vesoljnem
carstvu.27
Čeprav

omenjena

pregleda

Ekselenskega

izpostavljata

kot

nemara

najbolj

reprezentativnega pisca sodobne fantazije pri nas, pa je treba priznati, da ga pogost (v
kasnejših delih pa je občutiti, da tudi vse bolj prevladujoč) pojav žanrskega spajanja z
disitopijo (pri Vzponu indigo otrok jo opaža Harlamov, sama pa bi seriji pripisala še elemente
znanstvene fantastike in kriminalke) ne umešča med najbolj žanrsko čiste primerke sodobne
fantazije, še manj domnevane visoke epske fantazije. Vse pogostejši vdor fantazijske ravni v
realno ga že potiska proti sferi urbane fantazije, upoštevajoč pogost pojav spajanja z
antiutopijo in znanstveno fantastiko pa ga verjetno res še najbolj približuje nadžanrski oznaki,
ki se je pri opredelitvi lastnih del drži tudi Ekselenski, to je spekulativna fikcija. Prevlada
drugih žanrov, ki fantaziji puščajo premalo prostora, je morda še bolj očitna v avtorjevi
Atlantidi in Magijski gimnaziji Lubliana, ki sta prav zato v tem pregledu tudi samo omenjeni;
za Viteze in čarovnike pa je treba reči, da – še zlasti ko je govora o Vzponu indigo otrok ter
dogajanju v sekundarnem svetu – še vedno vključujejo dovolj tipičnih sodobnih fantazijskih
prvin, da dela kot enega vidnejših predstavnikov sodobne fantazije na Slovenskem resnično
ne bi bilo smiselno prezreti; še več, kot navaja Harlamov, avtor v njem prevzema nekaj
najbolj klasičnih vzorcev, ki si jih očitno sposoja pri Tolkienu in Martinu (154).

27

Podatki so povzeti po navedbah na avtorjevi osebni spletni strani viteziincarovniki.com.
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Naslednja primera se s svojimi značilnostmi uvrščata v bolj klasične primerke žanra,
zaradi dogajalne ravni, ki je osredinjena na izključno sekundarni svet, ter zgodbe in
pripadajočih ji junakov in motivov pa ju je brez večjih pomislekov moč uvrstiti v tip visoke
epske fantazije. To sta seriji Anor Kath Sama Petančiča in Varuhi skrivnosti Marget Belani.
Samo Petančič se z Anorjem Kathom uvršča med začetnika žanra, saj s prvim delom Pota
magov sega že v leto 2007, nadaljevanji, Doba razdora in Avatar, pa sta sledili šele po skoraj
desetletnem premoru. Prvi del se z dogajanjem osredinja na pustolovščino junakov različnih
čarovniških moči oz. magov, ki morajo – po klasičnem vzorcu – spričo svojega »izbranstva«
opraviti določeno nalogo, da prispevajo k blaginji sveta, kot opažata tudi Cimprič in Preglau,
pa njihova pot spominja na igranje domišljijskih vlog pri namiznih igrah 28, kar je na avtorja
nedvomno tudi vplivalo (2011). Medtem ko so Pota magov še bolj mladinska in pravljična,
pozna pa se jim zlasti Tolkienov vpliv, Doba razdora prehaja že v (pod)žanr temne fantazije
(Cimprič 2015), po zgledu Georga R. R. Martina je opazen večji delež mračnih, realističnih
opisov in nasilnih prizorov (Harlamov 2015), po drugi strani pa je avtorjev slog že tako
izpiljen, da mu Harlamov kljub nekaj pomanjkljivostim priznava status »enega boljših
slovenskih žanrskih izdelkov« (prav tam). Zadnji del trilogije, Avatar, sicer predstavlja
zanimivo novost s tem, ko enodimenzionalnost upovedanega fantazijskega sveta nadgradi s
konceptom »multiverzuma« ali več svetov, kot smo mu priča v Pullmanovi trilogiji, vendar je
to tudi edino, kar ga odlikuje. Delo namreč v smislu prej povedanega predstavlja svojevrstno
nazadovanje, kar se kaže v izjemnem padcu kakovosti sloga, pripovedne pestrosti, pa tudi
lektorske in uredniške prečiščenosti besedila.
Marget Belani, kar je psevdonim Mateje Blažič, je s svojo (nedokončano) trilogijo Varuhi
skrivnosti po mnenju Harlamova poleg Vitezov in čarovnikov avtorica najbolj ambcioznega
tovrstnega projekta pri nas (2013: 155). Izšli sta dve deli, Obzidano mesto in Otok vračev,
obema pa se pozna kakovost uredniškega posega (izšli sta pri Mladinski knjigi), kar je nemara
tudi eden izmed razlogov za njuno relativno popularnost, o kateri poroča Harlamov (prav
tam). Delo naj bi bilo po svoji zasnovi sicer bolj mladinsko, kar se odraža tudi na ravni
sporočilnosti, ki dobro in zlo razdeljuje dokaj črno-belo, po Harlamovu konkretizirano v boju
med svobodo in tiranijo (156). Opazen je vpliv Tolkiena in Rowlingove, delo pa od klasične
fantazije, ki bi mu glede na dolžino kot oznaka nemara bolj ustrezala, obenem razločujejo
28

Gre za igre po vzoru svojega najbolj tipičnega predstavnika in začetnika Dungeons & Dragons (dobesedni
prevod bi se glasil »Temnice in zmaji«), ki korenini v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, nastala pa je v
okviru širšega kulturnega fenomena, ki ga je na zahodu v drugi polovici 20. stoletja sprožil porast zanimanja za
fantazijski žanr in o katerem sem pisala v prejšnjih poglavjih. Svoj razcvet je omenjena zvrst z razvojem
tehnologije našla tudi v računalniških oz. videoigrah, ki kot take nastopajo pod oznako RPG (kratica za roleplaying game).
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značilni motivi ter predvsem dovolj kompleksna izdelanost upovedenega fantazijskega sveta,
o čemer bo nadalje govora v analizi.
Klasičnemu modelu fantazije se prav tako zdi bližje Sedmi svet Sebastjana Koleše. Če
smo o žanrskem spajanju govorili pri Ekselenskem, ga velja omeniti tudi tu, saj delo z
dogajanjem v obdobju zgodnjega novega veka ter motivom piratov in njihovega življenjskega
sloga, ki ga predstavljajo pretežno dogodivščine na morju in oddaljenih otokih, fantazijo na
prvem mestu združuje s pustolovskim žanrom, konkretneje njegovim razbojniškim podtipom,
o katerem govori Andrijan Lah (1997: 38–39). Delo je relativno kratko, zajema eno knjigo
(približno 700.000 znakov) in ne obeta nobenega nadaljevanja, po Harlamovem mu
primanjkuje epskega pridiha (2013: 155), od sodobne fantazije pa ga v največji meri loči
premalo zapleten, preskromno izdelan fantazijski svet ter poenostavljenost značilnih
fantazijskih motivov. Sklopu fantazijskih svetov, t. i. sedmih svetov, med katerimi je svet, kot
ga poznamo, le ena izmed resničnosti, namreč primanjkuje konkretneje opredeljenih časovnih
in krajevnih atributov. Fantazijske dežele, po katerih potujejo glavni junaki, ostajajo omejene
na preproste opise, o njih v glavnem ni izvedeti drugega kot le to, da obstajajo (zemljepisno,
zgodovinsko in družbeno-kulturno so šibko določene), edini širši kontekst, v katerega je
celotno dogajanje umeščeno, je že omenjeni koncept sedmih svetov, ki mu grozi prevlada zla;
vse to na prvi videz morda spominja na multiverzum, kot ga poznamo pri Pullmanu, vendar se
kmalu izkaže, da ne gre za vzporedne svetove, pač pa nekakšne stopnje. V njem je sicer
prisotnih tudi nekaj fantazijskih bitji, ki jih je avtor verjetno prevzel iz tujih fantazij (npr.
vilinci) in predelal po svoje (drugostopenjski odmik od zgleda v ljudski pravljici in mitu).
Nadalje so v delo skoraj po šolsko vključeni skoraj vsi značilni motivi (npr. motiv otroka
posebnih moči, motiv čarovnega predmeta, motiv fantazijskega jezika), a kot že omenjeno
nastopajo v precej preprostih različicah, med seboj in s širšim dogajanjem pa se zdijo
povezani le toliko, kolikor je potrebno za razvoj zgodbe (kompleksna razdelanost
fantazijskega sveta pa naj bi bila v sodobni fantaziji prisotna že zaradi »same sebe«, ne glede
na zgodbo). Delo torej vsekakor ustreza določilom fantazije, a bolj kot v sodobni ga kaže
uvrstiti v klasični model.
Istega leta kot Sedmi svet sta izšli še dve deli, ki ju je vsaj na prvi videz smiselno vzeti v
pregled, in sicer Sence Niverona Mariše Ogris ter Im Bann des Fluchträgers Nine Blazon,
nemško delo v Avstriji živeče slovenske avtorice, ki je pri nas leto kasneje izšlo v prevodu
Tamare Bosnič z naslovom Gospodar prekletstva (2010) pri založbi Miš. Obe deli si zaslužita
omembo, če ne drugega vsaj zaradi kakovosti, ki jo žanru očitno tako primanjkuje, njuna
uvrstitev v pregled slovenske sodobne fantazijske književnost pa mora v najboljšem primeru
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ostati le pogojna. Sence Niverona, ki jih med svoja fantazijska priporočila sicer uvrščata tudi
Cimprič in Preglau (Harlamov pa jih iz enakih razlogov kot pričujoče magistrsko delo iz
obravnave izloča), so v celoti postavljene v deželo Niveron, izmišljen, torej sekundarni svet, v
katerem spremljamo dogodivščine prijateljev Ellinga in Diorja. Gre za zgodbo epskih
razsežnosti, vojno kraljevin v svetu, ki spominja na srednjeveško Evropo, tudi z imeni krajev
in oseb pa se delo zdi blizu vidnim predstavnikom fantazijskega žanra. Lahko bi ga torej
uvrstili med primere visoke epske fantazije, če mu ne bi manjkalo ključnega žanrskega
določila, in sicer magije; z izjemo izmišljenega dogajalnega prostora delo v ničemer ne
posega v sfero iracionalnega. Enako ne velja za Gospodarja prekletstva Nine Blazon, saj s
prvinami, ki jih lahko zaslutimo že ob dveh glavnih likih, gozdovniku in čarovniškemu
vajencu, kaže na visoko fantazijo. A ker je delo izšlo v nemškem jeziku, namenjeno
avstrijskemu knjižnemu trgu, ga smemo pri nas uvrstiti zgolj v prevodno literaturo, tako kot
pri Ogriševi pa je torej njegova pripadnost omenjenemu pregledu vprašljiva.
Podobno velja za Svetodrev Andreja Ivanuše, ki ga (prav tako zaradi pomanjkanja
žanrskih določnic) iz svojega pregleda spet izključuje tudi Harlamov (2013). Kljub nekaj
motivom, ki so po svoji zasnovi podobna fantazijskim, natančni izdelanosti sveta, tamkajšnje
kulture in religije, imenom oz. besednjaku, s katerim očitno črpa navdih iz slovanske
mitologije, epsko-pravljičnem pridihu, ki ga je začutiti ob Ivanuševi pripovedi, in nenazadnje
dejstvu, da je avtor besedilo kot »fantazijsko pripoved« podnaslovil že sam, to elementov
magije pravzaprav ne vsebuje. V širšem smislu bi v njem prej kot fantazijske lahko našli
elemente znanstvene fantastike; dogajanje je postavljeno na planet Drakar, na katerem
prebivajo kuščarjem podobna humanoidna bitja, nemalo pojavov pa se raje kot s čudežnim
avtor trudi utemeljiti z domnevno znanstveno razlago, kar ustreza definiciji znanstvene
fantastike, kot jo po različnih teoretikih (Lem, Živkovič, Filmus) povzema tudi Haramija
(2012: 33). Delo bi bilo verjetno še najbolj varno uvrstiti v že omenjeno spekulativno fikcijo.
Osredinjenost na izključno sekundarni svet in prvine visoke epske fantazije se medtem
nadaljujejo v štiridelni seriji Tanje Mencin, Varuhi, ki so motivno-tematsko sicer blizu
Vitezom in čarovnikom, z vidika kakovosti pa gre po Harlamovem za enega najšibkejših
predstavnikov žanra (2013: 156). Vse štiri knjige, Viharna princesa, Enajsterica, Kriki usode
in Potovanje k cilju, so izšle v samozaložbi, poleg odsotnosti lektorskega posega, ki se odraža
v nenehnem kopičenju pravopisnih in tipkarskih napak, pa se pomanjkljivosti dela kažejo še v
neprepričljivi in zmedeni zgodbi, ki je polna nelogičnih zapletov in razpletov, »kakor da si jo
je avtorica med pisanjem izmišljevala sproti in si vmes tudi večkrat premislila« (Harlamov
2013: 156). Razen opazno povečane vloge ženskih likov, kar – pa še to zgolj pogojno – edino
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nadgrajuje sicer precej šolsko sledenje uveljavljenim žanrskim vzorcem, Harlamov v Varuhih
ne opazi ničesar omembe vrednega (prav tam). K temu pridajam še lastno opazko, da je bila
avtorica pri sposojanju nekaterih prvin iz tujih fantazijskih predlog (kot so posamezna osebna
imena) kar preveč neposredna29, odraz česar je skrajna neizvirnost. Vse našteto govori o
kakovosti, ki je na ravni celotnega literarnega izdelka neprimerno nižja od vseh do zdaj
imenovanih.
Zadnji sklop prinaša deli, ki se od naštetih ločujeta po tem, da ju ne moremo več uvrstiti v
visoko epsko fantazijo, saj dogajanje bodisi prehaja s primarnega na soobstoječi sekundarni
svet bodisi prvine slednjega v prvega vdirajo, obe besedili pa sta tudi izrazito »slovenski«.
Slednje je za obravnavani pojem (morda še z izjemo Vitezov in čarovnikov) novost, obenem
pa predstavlja tudi svojevrstno inovativno pot, ki se zdi dovolj izvirna, da bi žanr v prihodnjih
letih morda lahko povedla v razcvet. To sta (mladinska) romana Otroci Avalona Natalije
Nanevske Đuričić in prvo delo v načrtovani seriji Emma Storm, Bratovščina Culis Uroša
Topića.
Otroci Avalona so prvi del načrtovane štiridelne serije Pozabljeni, ki predstavlja svet t. i.
Potnikov, združbe posebnih posameznikov, ki potujejo med vzporednimi svetovi. Otrokom
Avalona je leta 2014 sledilo nadaljevanje 314, ki pa se od fantazijske »klasike«, kakršno
zagotovo predstavlja prvi del, umika v prid žanrskemu eklekticizmu, prežetemu z elementi
ezoterike in kabalistične mistike, s čimer se je avtorica (podobno kot Ekselenski) bržkone
skušala približati mednarodno priljubljenim uspešnicam tega tipa, kot je npr. Da Vincijeva
šifra Dana Browna. Otroci Avalona tako sodijo v širši dogajalni kontekst, ki naj bi se v
prihodnosti zaključil še z dvema knjigama, a lahko obenem delujejo kot povsem samostojno
fantazijsko branje. Mladiski roman prinaša zgodbo osnovnošolke, nekakšne tipične
ljubljanske najstnice Elizabete Novak oz. Beti, ki se po naključju znajde v mitični britanski
deželi Avalon, tam pa se njena vloga izkaže za ključno pri ponovni vzpostavitvi ravnovesja,
spričo česar se mora junakinja seveda podati na pot in opraviti zadano ji nalogo. Pri tem
srečuje pomočnike, ovirajo jo razni nasprotniki, v pomoč so ji čarobni predmeti, opraviti mora
razne preizkušnje, kot je najti meč posebnih moči, ki ga na dnu reke varuje gromozanska
kača, obuditi starega čarovnika Merlina oz. Myrdina ter nato še legendarnega kralja Arturja,
rešiti se iz rok sovražnikov, na svojo stran pridobiti zmaja ipd. Delo na prvi videz skoraj po
29

V delu zasledimo like, kot so Zmaj Globin Kthulhu, poveljnik Antrej, Stara Morla, zmaj Urhur in kentaver
Kyron, ki (morda vendarle po naključju) spominjajo na imena iz Endejeve Neskončne zgodbe (v prevodu Janeza
Gradišnika so to Atrej, Prastara Morla, zmaj Fuhur in kentaver Kairon) ter kratke zgodbe Cthulhujev klic (v
izvirniku The Call of Cthulhu) ameriškega avtorja H. P. Lovecrafta (Cthulhu predstavlja mitološko morsko
pošast oz. božanstvo, ki po videzu spominja na zmaja in hobotnico).
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šolsko sledi vzorcem sodobne fantazije, a jih avtorica večinoma humorno renovira, z njimi se
v skoraj postmodernističnem slogu poigrava in jih prilagaja recepciji sodobne (slovenske)
mladine. Našteto, zlasti pa zadostna mera humorja, je tisto, kar ji Harlamov pripisuje kot
največjo odliko, ki je sočasno primanjkuje ostalim, domnevno preveč resnobno pisanim
delom (2013: 157). Vprašanju, ali besedilo, ki znaša slabih 500 strani (okoli milijon znakov),
ter fantazijski svet, ki niti ni toliko plod avtoričine domišljije, kot je sposojen iz britanske
mitologije, ustrezata kriterijem sodobne fantazije, se bom podrobneje posvetila v analizi; na
tem mestu pa gre le poudariti, da so si Otroci Avalona mesto v pregledu prislužili že zaradi
kakovosti ter številnih elementov, ki jih (podobno kot Varuhe skrivnosti) kljub vsemu precej
očitno približujejo sodobnemu modela žanra, slednje pa je še dodatno podkrepljeno s
številnimi medbesedilnimi referencami na priljubljena sodobna fantazijska dela in njihove
najznačilnejše motive, ki jih avtorica namerno vpleta v svoje pisanje (npr. ko junakinja svojim
staršem prvič zaupa, da naj bi odkrila deželo Avalon, mati za to okrivi dejstvo, da naj bi njena
hči preveč brala Gospodarja prstanov in Harryja Potterja).
Najmlajše besedilo v pregledu predstavlja tudi delo najmlajšega avtorja, Uroša Topića, ki
je v prvo knjigo svoje Emme Storm »slovenskost«, o kateri sem že pisala, nemara vključil na
še najbolj inovativen in tudi obsežen način. Delu načrtuje tri nadaljevanja30, ki bodo seriji na
koncu skoraj gotovo prinesla obseg, s katerim se lahko brez dvoma uvrsti v sodobni tip
fantazije, podobno pa izkazuje tudi dovolj kompleksna izdelanost sveta, skritega vilinskega
Podzemlja. To naj bi bilo med drugim izvor mnogih slovenskih bajk ter odgovor na številne
skrivnosti slovenske zgodovine in arheologije, kot je vprašanje, kako so halštatski naseljenci
današnjega dolenjskega ozemlja izdelovali steklene jagode, za kaj so se uporabljale značilne
situle ipd. Največja inovativnost dela se kaže v dejstvu, da je avtor po zgledu velikih imen
tega žanra navdih črpal iz mitološkega izročila, raje kot na tipično germansko in
severnoevropsko pa se je oprl na domače, slovensko ter širše slovansko izročilo, vse to pa se
še vedno prepleta z opazno mero vplivov Tolkiena in zlasti Rowlingove, ki jo avtor med svoje
zglede uvršča tudi sam31. Posebnost dela je še ta, da nekoliko poseže tudi v okoljevarstveno
problematiko

ter

ključna

vprašanja

človečnosti,

pohlepa,

zgodovinskih

zločinov,

(ne)enakopravnosti in družbene moči, ki pa se jih avtor, verjetno spričo svoje mladosti, loteva
morda premalo prepričljivo in skorajda naivno utopično. Delo vseeno predstavlja svojevrstno
zanimivost, ki prinaša motivno obogatitev fantazijskega žanra na Slovenskem, zato iz

30
31

Podatek je vzet iz intervjuju z avtorjem v Delu (2014).
Podatek je vzet iz intervjuja z avtorjem na spletnem portalu Siol plus (2014).
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nadaljnje obravnave, kljub nekaj pomanjkljivostim, ki se dokaj očitno kažejo kot posledica
avtorjeve mladosti, ne bo izločeno.
Upoštevajoč zadnjih nekaj ugotovitev se bo pregled zaokrožil z omembo prav posebne
skupine besedil, ki sem jih že imenovala in so izšla nekaj let prej, z zadnjim pa jih druži
morda na prvi videz nepomembna, a kot kažeta zasnova in kakovost besedil še vedno dovolj
odločilna lastnost; to je mladost avtorjev. Pojavnost besedil, ki so jih izdali tako rekoč otroški
avtorji med trinajstim in sedemnajstim letom starosti, sicer odraža priljubljenost žanra med
mladino, obenem pa se dotika težave, ki jo izpostavlja že Harlamov, ko opaža, da velika
večina slovenskega žanra ostaja nedorasla, naivna in trivialna, kar je zasluga dejstva, da
avtorji tovrstnih del zaradi pomanjkanja založniškega zanimanja ostajajo prepuščeni sami
sebi, izdelki so zaradi pomanjkanja uredniškega posega nedovršeni in v obliki nezaključenih
trilogij nedokončani, žanr pa nekako ostaja v pristojnosti manj nadarjenih piscev in je med
drugim »področje izrazito mladih, celo najstniških glasov« (2013: 150). Z izjemo omenjenega
Topića dela mladih avtorjev, ki sem jih imenovala, ne predstavljajo zadostne besedilne
kakovosti, s katero bi jih bilo smiselno vključiti v nadaljnjo literarnoteoretsko analizo,
literarnozgodovinski pregled pa jih je bil vseeno dolžan vsaj našteti. Enako je mogoče trditi za
Varuhe Tanje Mencin.
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5. ANALIZA

FANTAZIJSKIH

IN

SODOBNOFANTAZIJSKIH

PRVIN

SLOVENSKE »POTOLKIENOVSKE« FANTAZIJE
V analizi se bom okvirno posvečala vprašanju, ali lahko na primeru navedenih del
resnično govorimo o pojavu sodobne fantazije na Slovenskem. Ta bo obenem tudi pokazala,
na kakšen način, v kakšnem obsegu, s kolikšno kompleksnostjo, inovativnostjo in predvsem
kakovostjo dela uresničujejo (ali morda celo presegajo) prvine, ki naj bi bile za sodobno
fantazijo ključne; torej tisto, kar naj bi bralca, domnevno ljubitelja žanra, najbolj pritegnilo,
ali kot pravi Kenda, kar mu naj bi predstavljajo največjo draž (2009: 101). Ker pa so dela, ki
sem jih navajala v prejšnjem poglavju, zelo raznovrstna in obsegajo vse od šibkih
(mladostniških) literarnih poskusov ter pretežno ljubiteljskega, samozaložniškega pisanja do
del, zasnovanih v velikem obsegu, in vsaj na prvi videzi privlačnih mladinskih romanov, se za
potrebe analize zdi smiselno izdelati ožji izbor, ki bo vključeval le najbolj reprezentativne
primerke. Prav tako so bila v pregledu omenjena dela, ki jih je mogoče že brez poglobljene
analize izključiti tako iz sfere sodobne fantazije kot celo fantazije na splošno, saj več kot
očitno ne ustrezajo osnovnim določilom obeh, ali pa gre bolj kot ne za mejne primere žanra;
pregled namreč vključuje tudi dela, ki so bila za fantazijska označena brez tehtnejšega
strokovnega premisleka ali povsem poljudno. Ob enem delu pa se je celo izkazalo, da ga je iz
pregleda slovenske sodobne fantazije treba izključiti, ker izvorno sploh ni slovensko.
5.1. Izbor del za analizo
Trije kriteriji, na osnovi katerih bodo nekatera dela izločena, so torej naslednji:
(1) ustreznost osnovnim določilom fantazije,
(2) ustreznost osnovnim določilom sodobne fantazije,
(3) kakovost,
(4) jezik izvornega besedila.
V okviru določil sodobne fantazije je treba še razjasniti vprašanje obsega, ki po Kendi
sodi med osnovna določila sodobne fantazije, pregled v preteklem poglavju pa je pokazal, da
ga je potrebno za razmere slovenskega pisanja nekoliko prilagoditi. Upoštevajoč merilo, da
dela, ki so krajša od 1,5 milijona znakov s presledki, zagotovo ne morejo pripadati sodobni
fantaziji, bi iz sfere slednje lahko že na začetku izločili večino naštetih del (vsa, razen
Petančičevega Anorja Katha ter Ekselenskijevih Vitezov in čarovnikov), saj ta v glavnem
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znašajo od približno 500.000 do milijona znakov s presledki. Vendar pa je treba upoštevati, da
večina del, ki bi izpadla zaradi obsega, omenjene spodnje meje ne dosegajo le zato, ker so (v
smislu trilogij ali serij) še nedokončana. Glede na letnice izida (npr. prvi deli Varuhov
skrivnosti Marget Belani sta izšli 2010 in 2011) ostaja sicer vprašljivo, ali bodo nadaljevanja
sploh dočakala, je pa na osnovi dolžine že izdanega mogoče predvideti, da bi na koncu
spodnjo mejo obsega vendarle presegla (tako npr. Bratovščina Culis, prva knjiga Topićeve
Emme Storm, znaša le nekaj čez milijon znakov, kar pa pomeni, da če bodo nadaljevanja, ki
jih avtor obljublja, štela vsaj toliko, bo serija na koncu znesla čez 4 milijone znakov). Na
osnovi obsega bodo tako izločena dela, ki tudi z drugih vidikov ne izkazujejo lastnosti, po
zaslugi katerih bi jih bilo mogoče uvrstitev v sodobni model žanra.
Zaradi pomanjkanja ustrezanja navedenim štirim pogojem, kot so nakazovale že
ugotovitve v pregledu, iz obravnave torej izločujem:
-

Sence Niverona Mariše Ogris in Svetodrev Andreja Ivanuše, ker ne ustrezata
osnovnim določilom fantazije;

-

Čarnike Marka Robnika, Čudovita potovanja zajca Rona Andreja Ivanuše in Sedmi
svet Sebastjana Koleše, ker ne ustrezajo osnovnim določilom sodobne fantazije
(kompleksnost dogajalnega prostora in časa ter motivov), obenem pa tudi ne dosegajo
primernega fizičnega obsega;

-

Zgodbo petih narodov Nine Abraham, Platnikov urok in Overmanovo maščevanje
Tadeja Čoparja ter Varuhe Tanje Mencin, ker ne dosegajo zadostne besedilne
kakovosti32;

-

Gospodarja prekletstva Nine Blazon, ker izvorno ne gre za literaturo, pisano v
slovenskem jeziku.

Avtorje in dela, ki jih bo zajela analiza, pa tako strnjujem na naslednji seznam:
-

Marget Belani: Varuhi skrivnosti: Obzidano mesto (2010), Otok vračev (2011)

-

Bojan Ekselenski: Vitezi in čarovniki: Vzpon indigo otrok (2016), Indigo novi svet
(2011)

-

Urban Klančnik: Kalius (2004)

-

Natalija Nanevska Đuričić: Otroci Avalona (2012)

-

Samo Petančič: Anor Kath: Pota magov (2007), Doba razdora (2015), Avatar (2017)

-

Uroš Topić: Emma Storm: Bratovščina Culis (2014)

32

Iz istega razloga bi se zdelo smiselno izključiti tudi Avatar, tretjo knjigo Petančičevega Anorja Katha, vendar
pa bo ta v analizo vključen le zaradi pripadnosti širši trilogiji, ki bo sicer obravnavana.
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5.2. Predstavitev izbranih avtorjev in del
V pričujočem razdelku bom predstavila nekaj osnovnih podatkov o avtorjih, domnevno
osrednjih piscih slovenske sodobne fantazije, dela, ki bodo nadalje vključena v analizo, pa
bom za začetek predstavila le vsebinsko.
5.2.1. Marget Belani (r. Mateja Blažič): Varuhi skrivnosti
Avtorica se je rodila leta 1977. Doštudirala je slovenistiko, deluje pa kot novinarka in
lektorica. Obzidano mesto (2010), prvi del načrtovane trilogije Varuhi skrivnosti, je njen
prvenec, a knjižna serija ostaja nedokončana, saj je Obzidanemu mestu leto kasneje sledilo le
eno nadaljevanje, Otok vračev, s spleta pa je izginila tudi stran varuhiskrivnosti.si, ki naj bi
bralce obveščala o trilogiji. Avtorica sicer kot svoje poglavitne književne vplive navaja dela,
kot so Gospodar prstanov, Harry Potter in Eragon, prvi roman Paolinijevega cikla Dediščina.
(Skrivnost bo razkrita).
5.2.1.1. Povzetek zgodbe prvih dveh knjig (Obzidano mesto, Otok vračev)
Zgodba obsega dve knjigi. Glavna junakinja obeh je dvanajstletna Kara, ki z mamo in
strogim očimom Liasom-Nasom sprva živi v Obzidanem mestu. Na očeta Aramana, ki je
domnevno mrtev, ima Kara prijetne spomine, edino, kar ji je od njega ostalo, pa je amulet, za
katerega se ji zdi, da jo ves čas usmerja in ji pomaga. Obzidanemu mestu načeluje Svet
starešin, del katerega je tudi Lias-Nas, sestajajo pa se v Veliki palači, v katero nima vstopa
nihče drug, v njej pa so spravljene tudi knjige usode, v katerih je vnaprej zapisana usoda
vsakega posameznika. Ljudstvo časti prednike, ki jih simbolično ponazarjajo kipi modrih.
Vsak večer se mestna vrata zapro in kdor ostane zunaj, mora prenočevati v nevarni divjini.
Karo je Lias-Nas s tem, ko se je poročil z njeno mamo in njo pohčeril, odrešil usode, ki bi ji
pripadla sicer; odvzeli bi ji ime in morala bi v ubožnico med ostale sirote, imenovane
Brezimni. Tako lahko naprej obiskuje šolo, a drugi otroci ji ne prizanašajo, saj jo imajo kljub
temu za Brezimno, Lias-Nas pa je do nje pogosto krut. Pogosto jo ustrahuje trojica pod
vodstvom dečka Beregina. Spoprijatelji pa se s Feliasom, vrstnikom iz ubožnice, do katerega
Kara za razliko od ostalih nima predsodkov, Felias pa čuti, da sta si na nek način podobna.
Kara in Felias se odpravita na dolgo in nevarno pot, ko v mestu med praznovanjem
spomina na prednike na lepem izgine kip odpuščanja, Kara pa potem, ko iz radovednosti
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zaide v Veliko palačo in prisluškuje starešinam, Lias-Nas pa jo hoče za kazen poslati v
ubožnico, pobegne. Felias je prepričan, da je za izginotje kipa nekako kriv Beregin, a obenem
ne verjame, da bi sploh znal storiti kaj takega. Mestna vrata uspeta prečkati šele s pomočjo
skrivnostnega rdečelasca, ki v Kari prepozna »Aramanovo hčer«, v Feliasu pa »vnuka
vračinje Virde«. Lias-Nas za njima pošlje zasledovalce, v tem času pa izgine še kip poguma.
Na poti ju ujamejo Liasovi vojščaki, pripadniki Straže skrajnih meja, ki ju nastanijo v
ječah Stolpa pozabljenih. Tu spoznata jetnike, ki so jim odrezali palce, s katerimi lahko
dostopajo do njihovih knjig usod in jim tako spreminjajo usodo, v zaporu pa so zato, ker so
prav tako prečkali obzidje, zaradi izstopa iz mesta pa že »preveč vejo«. Kara in Felias tu
naletita tudi na Beregin, ki ju je ves čas zasledoval, saj je hotel tudi sam izvedeti, kaj se je
zgodilo s kipom. Ta naj bi po njegovem izginil zato, ker so ljudje za trenutek, ko ga zaradi
šale, ki jo je s Smirom in Oriksom izvedel, dejansko nehali verjeti vanj. Skupaj pobegnejo s
pomočjo jetnikov, ki jim svetujejo, naj prečkajo severno mejo in poiščejo Mesto varuhov.
Liasovim Vojakom uidejo le za las, tik preden prečkajo kamnito pregrado in s tem vstopijo na
sever, Lias-Nas prekolne Karo, njen amulet pa se prelomi. Karino zdravje za tem upada,
Felias pa s pomočjo branja iz leta ptic, ki ga je učila babica, odkrije pot Kristalnega jezera,
kjer se nahaja Otok vračev. Naposled jih najdejo neznani ljudje, med katerimi zagleda babico.
Kara se onesvesti, a ko se zbudi, ob njej sedi oče.
Otok vračev, ki je osrednji dogajalni prostor druge knjige, je svet druge dimenzije, ki so
ga ustanovili tisti, ki so bili izgnani iz Obzidanega mesta. Med njimi so pretežno vrači, ki so v
preteklosti enakopravno vladali s starešinami, ter t. i. varuhi skrivnosti, ki so skrbeli za
ravnotežje med vrači in starešinami. To so dosegali z zavzemanjem za resnico oz.
preprečevanjem krivic in zlorab, do katerih bi lahko privedlo samovolje posameznikov, ki bi
si želeli posegati v knjige usode, prav to, kar zdaj počenja Lias-Nas. Poveljuje jim Kari oče
Araman, ki je bil ves ta čas na Otoku, Kari pa je amulet podaril prav z namenom, da bi ga
nekoč našla; zato se je takoj potem, ko je prečkala mejo in odprla prehod, prelomil.
Felias medtem izve, da mora postati vrač, saj mu je tako usojeno. Za mentorja mu dodelijo
nekaj let starejšega Tanita, a magične veščina sprva usvaja počasi. Kari, ki si počasi opomore
od kletve, se medtem v sanjah začnejo prikazovati vizije, ki nakazujejo vojno z LiasomNasom. Prehod na Otok je od tedaj, ko ga je odprla Kara, odprt le z notranje strani, kar
pomeni, da je pred zunanjim svetom zazdaj še varen. Vse pa se spremeni, ko Liasovi vojščaki
ujamejo Ajalona, enega izmed varuhov skrivnosti, s čigar palcem lahko dostopajo do njegove
knjige usode in posledično odprejo tudi prehod. To se zgodi ravno v času iger, ki jih na Otoku
pripravijo vsako leto v čast in spomin na prvih sedem vračev. Med udeleženci je tudi Felias,
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ko pa se s svojimi sotekmovalci, Alesio, Alino, Tanitom in Taumom, prebijejo skozi vse
discipline tekmovanja, na koncu zlasti uročenega labirinta, ugotovijo, da se je začela vojna.
Karo, ki medtem od vračinje Virde izve, v kakšni nevarnosti so v resnici, saj je bil Lias-Nas
tudi sam nekoč vrač, oče pospremi v Mesto varuhov, kjer bo varna pred spopadi, Felias pa se
z ostalimi mladimi vrači sklene pridružiti pri obrambi obzidja.
5.2.2. Bojan Ekselenski: Vitezi in čarovniki
Avtor se je rodil leta 1964 v Celju. Je član Celjskega literarnega društva, na katerem je bil
leta 2017 izvoljen za predsednika. Izmed obravnavanih avtorjev je verjetno še najbolj plodovit
pisec, saj njegova serija Vitezi in čarovniki neuradno znaša že šest del; knjižno izdajo osrednje
zgodbe, ki bo tudi predmet nadaljnje obravnave, sta doživeli le dve, Vzpon indigo otrok in
Indigo novi svet, razširitve avtorjevega fantazijskega sveta, Drugotnosti, pa prinaša še
nekakšna predzgodba Votlina skrivnosti, v dveh delih izšla Trilogija o vesoljnem carstvu
(Vzpon Elejle in Padec svetih) ter Somrak drugotnosti, ki obsega dve kratkoprozni besedili
(avtor ju imenuje noveli). Poleg tega pa se je v Poeziji magije in mistike – Tako je Bog govoril
(samozaložba, 2016) poskusil tudi v pesništvu, v Povestih od tod in tam (samozaložba, 2015)
pa v kratki prozi. Fantazijske elemente je prav tako moč najti v delih Atlantida: Imperij
sončnega boga (samozaložba, 2015) in nedavno izdani Magijski gimnaziji Lubliana
(samozaložba, 2018). Nekatera avtorjeva dela so dostopna zgolj v elektronski obliki. Ukvarja
se še z založništvom in kreativnim pisanjem, kar lahko zasledimo v spletnih knjigah
Rokodelstvo spekulativne fikcije 1 Delavnica kreativnega pisanja za vsakogar (2013) in
Teorija in praksa e založništva (2015), je sourednik pri reviji Zvezdni prah ter redno
posodablja svoje spletne strani, kjer je precej dejaven kot glasnik svoje obrti in žanra, ki je pri
nas domnevno zapostavljen (Spletna stran samozaložbe Bojana Ekselenskega). Na spletu
svoje Viteze in čarovnike oglašuje z izredno zagnanostjo, in sicer kot »uspešnico«, kot
»največjo slovensko knjižno sago« oz. »največji slovenski knjižni projekt«, za nadaljevanji pa
pobira celo prednaročila, ob čemer bralcem pošilja t. i. dražilnike (vzorčna poglavja še
neobjavljenih del). Vladavina indigo otrok in četrti del tako ostajata v pripravi.
5.2.2.1. Povzetek zgodbe prvih dveh knjig (Vzpon indigo otrok, Indigo novi svet)
Zgodba se odvija v vzporednih, na prvi videz povsem različnih, a kot se izkaže kmalu,
povezanih svetovih. Prvi je Drugotnost, v katerem je kraljevino Megalar ravno premagala
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vojska ljudožerskih orkov, drugi pa je Onostranstvo, ki je istovetno stvarnosti, kot jo
poznamo, le da je odmaknjena v nekoliko distopično, tehnicistično dovršeno prihodnost, leto
2065, ko družbi vladajo medmrežje, korupcija, pohlep in klientelizem. Oba svetova združuje
podobna usoda, ki jima preti v obliki udejanjanja božanstva Elejle; ta je utelešenja kaosa,
pohlepa, napuha, samovolje in egoističnegaa individualizma, skratka, koncentracija vsega zla.
Elejla načeluje Božanskemu carstvu, ki si je v Drugotnosti že podredilo Vzhodno cesarstvo, v
Onostranstvu pa se izraža v obliki nenavadnih, skrivnostnih afer, ki utegnejo družbo slej ko
prej povesti v kaos ali celo apokalipso svetopisemskih razsežnosti. Utelešenje Elejle je odraz
pokvarjenega sveta, v katerega je zašla zahodna družba, premaga pa jo lahko edino Mešarah,
nekakšen božji odposlanec, ki naj bi predstavljal utelešenje dobrote in pravice. Ta usoda
doleti Borisa Plahutnika, devetnajstletnega dijaka celjske gimnazije.
Boris, torej osrednji junak dela, je drugačen od svojih vrstnikov. Prezira korupcijo,
prevaro, in lenobo, pa tudi pretirano amerikaniziran sleng svojih vrstnikov, ceni vestnost in
lasten trud, poštenost. Ideologija družbe, v kateri živi, se mu upira. Privlačijo ga »zastarele«
knjige, ki so jih v njegovem času že nadomestile elektronske tablice. O svoji usodi prvič izve
po tem, ko med uro slovenščine pri profesorici Greti Novak zapade v čudne sanje, v katerem
ga neznani glas poziva, naj se popoldne ob petih zglasi v knjižnici. Tam mu čudaška
knjižničarka Berta Kladnik izroči nenavadno knjigo, ki je ne sme nikomur kazati, doma pa ob
prvem branju zapade v trans, v katerem se mu prikaže bela silhueta, ki mu izroči dragocen
meč. Boris kasneje od nenavadne druščine, ki jo sestavlja profesor Marko, Greta Novak, Berta
Kladnik, lekarničarka Helga in neki Jožef, izve, da je to meč Mešaraha, njegova usoda pa je,
da se izuči v veščinah boja in magije ter se ob pomoči posebnega talismana popolnoma
sinhronizira z novo, torej Mešarahovo stvarnostjo. Člani nenavadne druščine pa so v resnici
Čuvaji ali agaenali, udejanjeni etiri, sile božjega vpliva, služba katerih je, da bdijo nad
dogajanjem v vseh svetovih. Marko se javi, da bo Borisa izučil v veščinah, ki jih bo
potreboval, da bo lahko premagal Elejlo, in tudi potoval med temi svetovi.
V Drugotnosti po padcu Medalarja vlada kaos. Elejla pošilja svoje podanike,
manifestirane v telesu na videz krhkih deklic, z vse številnejšo vojsko osvajat nova ozemlja, v
Vzhodnem carstvu pa umira stari kralj Leon, ki ga bo nadomestil nesposobni vnuk Aldus, s
katerim bo Božansko carstvo še lažje manipuliralo. V grofiji Zeoliji, ki je še ena zadnjih utrdb
pravičnosti in razuma, medtem vladar Malahid pošlje svojega sina Hana iskat tehagace,
prstane z dragimi kamni, ki bodo pomagali Mešarahu, ko bo prišel čas, da opravi svojo
nalogo. Na pot se odpravi v družbi plemiške bojevnice Lene Pendawar, viteza in čarovnika
Arcusa in poglavarja gozdovnikov Eldarja.
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Medtem ko Boris usvaja nove veščine, v katerih se presenetljivo dobro znajde, pa se v
njegovi neposredni okoliščini razpletajo dogodki sumljive narave, ki naj bi bili povezani z
Borisovo čudaško vrstnico Sandra; ta s svojo družbo podobno mislečih deklet velja za
odpadniško, Marko pa ob njej začuti neizmerno magično moč. Ko Boris v spremstvu Čuvajev
s pomočjo uroka teleportacije prvič obišče Drugotnost, deželo Dilual, Sandra, ki se je od
nekdaj vsem zdela mračnjaška, izvede na prvi videz nedolžen čarovniški obred, s katerim pa v
resnici prikliče Elejlo, ki Sandro določi za izbranko, njeno druščino pa za njene pomočnice.
Vse opremi z meči, Sandra pa prejme tudi poseben talisman s kristalom sibetom. Boris to
zazna, začuti močne uroke in vdor tuje energije, ob čemer posumi, da se je v Onostranstvu
utelesil Elejla. Čuvajem kmalu zatem zaupa svojo teorijo o indigo otrocih, pojavu, ki se je z
generacijami neprilagodljivih otrok začel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v resnici pa
naj bi šlo le za Elejline poskuse udejanjanja v tem svetu. Čuvaji njegovi teoriji nasprotujejo, v
naslednjih dneh pa opazujejo vse hitrejše naraščanje Borisove samovolje; ta se odraža zlasti v
njegovem strinjanju z uvedbo vojaške diktature, ki naj bi vsem deželam Drugotnosti
omogočila temeljito pripravo na vojno, ter končni odločitvi, da bo z Elejlo v Onostranstvu
opravil kar sam, po čemer se zaplete še v konflikt z vilini, ki patenta o uvedbi diktature nočejo
sprejeti. Prisotni čuvaji, med katerimi manjkata le Marko in Greta, pridejo do spoznanja, da
Boris sploh ni pravi Mešarah, pač pa gre za Elejlovo prevaro. Sklenejo, da ga je treba
onemogočiti, a jim to ne uspe, saj jih takoj po prihodu v Onostranstvo tam pričaka Sandra, ki
jih s svojimi pribočnicami vse obglavi. Kasneje pride na prizorišče Boris in za njim še Marko.
Boris takoj onesposobi vse Sandrine pomočnice, po dolgotrajnem obkladanju z uroki pa
popolnoma onesposobi še njo, nakar ji stre talisman s sibetom, v katerem je zgoščena moč
Eleje, in ji izžge osebnost. Vsa dekleta so živa, a v komi, zato jih Boris prepusti oblastem, ki
jih nastani v umobolnico. Elejla po vsem tem še ni premagam, je pa vsekakor ranjen.
Tri leta kasneje, ko se pričenjajo dogodki druge knjige, začnejo v Onostranstvu na
ponovno krepitev Elejlove moči opozarjati izgredi družbenih odpadnikov, kot so brezdomci,
shizofreniki in alkoholiki, ki v blodnjah napovedujejo konec sveta ali pa celo spregovorijo v
vilinščini. V Drugotnosti prav tako krepi svoj vpliv Vzhodno cesarstvo, ki je po smrti cesarja
Leona ostalo v oblasti Aldusa, ta pa se, da bi utrdil vezi z Božanskim carstvom, pripravlja na
poroko z meašiko Alejo I., ki je v resnici utelešena Elejlova služabnica. Ta njegovemu knezu
in desni roki, Artusu Orwenu, v zameno izroči hordo teazvagov, zmajem podobnih bitij, s
katerimi Artus počasi usvaja zahod. Veliko ljudi je zasužnjenih ali pa so celo namenjeni
orkom za hrano, pade pa tudi Zeolija, ki ji po smrti Malahida načeluje njegov brat Tarik
Zeolski, medtem ko Han vodi vojsko upornikov.
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Boris, ki študira v Ljubljani, medtem z Markom raziskuje sum Elejlove vrnitve, v družbi
sostanovalca Lojza pa začenja vse pogosteje eksperimentirati z marihuano, kar ima nanj kot
Mešaraha nepredvidljiv vpliv. V sanjah se mu prikaže vizija državljanske vojni, travi pa se
popolnoma preda, ko mu Lojz namigne, da naj bi ga Lucija Svetnik, Borisovo dekle, varala z
nekim arabskim študentom. Boris se tisto noč zbliža s Heleno, bivšo sošolko, zjutraj pa izve,
da je v avtu njegovih staršev prišlo do eksplozije. Oče je mrtev, mama pa je nastanjena na
intenzivni negi, kjer pa zaradi najnovejšega zakona ne dobi popolne oskrbe, saj jo oblast
zaradi eksplozije sumi terorizma in krščanskega ekstremizma. Boris, ki ve, da gre za vpliv
Elejle, besen in okajen odide do Sandre, ki je še vedno v komi in nastanjena v luksuzni
umobolnici. Tam prikliče moč vseh etirjev, s čimer jo zbudi in nato muči z iluzionističnimi
uroki, da bi mu izdala pravo identiteto Elejle. Na koncu izve le, da naj bi bil Elejla neka
ženska, imenovana Vladarica, a tik preden bi mu Sandra zaupala ime, izgine, po Borisa pa
prideta zgrožena Berta in Marko, ki menita, da se Mešarah tako ne bi smel vesti. Boris kljub
temu napove, da bo sledil Sandrinim stopinjam in tako prišel do Vladarice, ki skoraj gotovo
prehaja med Onostranstvom in Drugotnostjo. Berta in Marko s tem izgubita nadzor nad njim,
Boris pa se teleportira v Drugotnost, kjer, misleč da bo svet rešil pred večjo vojno, začne
državljansko vojno z vilini, ki se še vedno nočejo pokoriti Dilualu. Ko si po nekaj spopadih in
zavzetih grofijah končno zbori pogajanje, z vilini sklene kompromis, zatem pa se vrne v
Onostranstvo, kjer se svet že sprevrača v kaos. Odpove omrežje, od katerega je odvisno vse,
povsod pa se poveča število samomorov. Boris se vrne v svojo študentsko sobo, kjer ga
pričakajo Helena in še dva študentska prijatelja, Lolek in Veronika, za katere se izkaže, da so
v resnici služabniki Elejle. Povejo mu, da je kaos posledica njegove invokacije, s čimer je
porušil vesoljno ravnovesje in tako rekoč odprl vrata pekla Megšelema. Skušajo ga prisiliti, da
bi se jim pridružil, a se v zadnjem trenutku teleportira k Berti in Marku, s katerimi se nato
prestavijo v Drugotnost. Boris, ki so ga nedavni dogodki končno streznili, od tam planira pot
v Anglijo, kjer bo skušal poiskati zadnja sibeta.
5.2.3. Urban Klančnik: Kalius
Avtor se je rodil leta 1978 v Slovenj Gradcu, kjer je tudi odraščal, s pisanjem pa se je
zgolj ljubiteljsko začel ukvarjati v času srednje šole. Pri devetnajstih letih je zaključil s
pisanjem Kaliusa, prvenca, ki je izšel leto kasneje, 2004. Temu je sledilo eksperimentiranje z
različnimi žanri, ki je že leta 2005 dobilo svoje mesto v Genezi, zbirki povezanih esejev in
kratkih zgodb, v katerih se dotika vprašanj, kot sta pedofilija in alkoholizem, v sodelovanju z
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ilustratorjem Matevžem Lavrincem pa mladinskem delu Droplja krt. Leta 2012 je izdal še
roman Ali mrtvi sanjajo?, ki se osredinja na čas druge svetovne vojne, v elektronski obliki pa
je kasneje izdal tudi v angleškem jeziku napisano fantazijsko delo The Eye of the Snake (Oko
kače). Za Kalius, svoj prvenec, danes na svoji spletni strani priznava, da je nekoliko čudaški,
kljub temu pa od leta 2018 dalje pripravlja posodobljeno različico, ki bo v obliki serije
izhajala v angleškem jeziku, osrednjega junaka izvirnika, Slayerja, pa očitno namerava
preimenovati v Oriasa (Klančnik).
5.2.3.1. Povzetek zgodbe
Slayer, kot ga kličejo na Zemlji, v skupnem jeziku vseh svetov pa je znan kot Khatani, na
Zemlji prebiva že preko tisoč let, trenutno pa životari v Amsterdamu. Nekoč je bil človek,
dokler ni postal eden izmed Lovcev, ki si življenjsko dobo podaljšujejo s hranjenjem z
energijo drugih. Slayer svojim žrtvam to izčrpa s smrtonosnim energetskim rezilom, ki mu po
potrebi zraste iz roke, sicer pa je brez vsake vesti in ob soočanju s svojimi žrtvami običajno
nima nikakršnih moralnih zadržkov. Lovci prebivajo po vseh svetovih vesolja, med temi pa
lahko tudi prehajajo s pomočjo posebnega energetskega skoka. Ko Slayerja nekega dne
poiščeta dva druga Lovca, ki pripadata klanu vendetov, se napoti v Točko, nekakšno vesoljno
zbirališče Lovcev, kjer mu Moltor, vodja vendetov, zada nalogo. Poiskati mora nekega
moškega, ki je bil nazadnje opažen na Dunaju. Moltor mu v zameno ponudi svojo jetnico,
Kitajko Yen Sun, ki jo namerava izuriti v Lovko, s katero se bo po opravljeni nalogi Slayer
lahko spopadel in ji ob morebitni zmagi izsesal znatno količino energije.
Slayer na Dunaju ne najde ničesar, nadaljnje sledi pa ga vodijo v Slovenijo in od tam
naprej v Afriko, kjer pa se izkaže, da iskanega moškega varuje Lovka Selena, Slayerjeva
nekdanja lovska učiteljica, s katero se že od začetka privlačita. Vendeti, ki jih je Moltor
sočasno poslal za Slayerjem, ubijejo moškega in njegovo ženo, preživi le njuna sedemletna
hči Delina, Seleno pa naposled reši Slayer. Ta ga uspe prepričati, da se ji pridruži pri iskanju
kaliusa, izgubljenega predmeta, ki deluje kot nekakšen zbiralec energije in kot tak nosilca
navdaja z neizmerno močjo, le da lahko to izkorišča le do mere, ki mu jo dopušča njegov
značaj. Do kaliusa se poskuša dokopati čarovnik Shakdar, njegov prvotni stvaritelj, ki hoče z
njegovo pomočjo zavladati vsem svetovom, spremljajo pa ga še štirje khan-teri, mogočni
privrženci, v katere je spremenil svoje nekdanje sovražnike. Selena pripada skupini osmih
lovcev pod vodstvom Kamdana, ki skuša Lovce naučiti miroljubnejšega obstoja, poglavitnega
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pomena pa je, da kalius, ki je do zdaj sicer izpridil še vsakega nosilca, najdejo pred
Shakdarjem. Ključ do njegovega nahajališča naj bi bil v imenu deklice Deline.
Slayer in Selena s pomočjo leoparda Nunde, enega izmed Kamdanovih pomočnikov, in
Iana, v Kanadi živečega samotarja, odkrijeta, da se kalius nahaja v deželi Liedna. Slayer se
pred tem še vrne v Točko, kjer se spopade z Yen Sun, zdaj imenovano Shatana, a to uspe
pravočasno spreobrniti, tako da se jim na koncu pridruži še sama, Moltor pa pobegne. Delina
se medtem duševno spremeni. Pri Ianu spozna posebne energetske rastline rakhtane, ki v njej
prepoznajo otroka svetlobe, edinega, ki lahko upravlja s kaliusom, brez da bi ga ta izpridil.
Rakhtane, katerih kraljica pripada osmim stvariteljem sveta, ji povejo o njeni usodi in jo učijo
novih veščin, a ko Slayer, Shatana in Selena za trenutek skočijo v Afriko, po Delino že
pridejo Shakdarjevi khan-teri. Kraljica jo brani, dokler jo lahko, na koncu pa ji podari
poganjek, s katerim bo lahko zasadila novo rakhtano kjerkoli.
Slayer, Selena in Shatana tako odpotujejo v oddaljeno deželo Liedno, ki je podobna
Zemlji, natančneje srednjeveški Evropi. Tu je priljubljeni kralj Somun ravno izgubil bitko
proti gorunom, piratskemu ljudstvu, s katerim je Liedna imela težave že od nekdaj, a zdaj jih
je na svojo stran pridobil Shakdar, ki je tudi zasedel glavno mesto Miliana. Tu ima v
ujetništvu Kandana, nastani pa tudi Delino, ki na vrtu na skrivaj zasadi rakhtano. Lovci
medtem srečajo poraženega kralja Somuna, ki v spremstvu svojega poveljnika Bora, zdravilca
Sobiusa, lokostrelca Dirika in bojevnika Kromolja išče nove zaveznike za upor proti
Shakdarju. Slayerju se v sanjah prikaže Delina, ki se je medtem od rakhtane in Kamdana
naučila komunikacije na daljavo, ter mu pove, da je Somun primeren za nosilca kaliusa, saj se
bo dovolj dolgo lahko upiral njegovemu kvarnemu vplivu. Prikaže se tudi Somunu in ta takoj
sprejme nalogo, po kalius pa se nato odpravijo skupaj v Korove votline, kjer je v varstvu
Kora, zadnjega vodnega zmaja. Ta jih pošlje naprej v Sintijo. Na poti čez Dorinško gorovje
srečujejo razne zaveznike in v gorskih skrivališčih zbrane preživele frakcije vojske; med njimi
je tudi Zarg, kralj Drakov, kuščarjem podobnih bitij, ki ga Somun pošlje osvobodit
zavezniško Drakijo.
Ko končno prečkajo morje in dospejo v Sintijo, tam po mnogih nevarnih preizkušnjah,
soočenju z nevarnimi plenilci in različnih podobnih ovirah, ki jih obidejo s pomočjo pegazov
in malim ljudem podobnih nazcuthov pod vodstvom čarovnika Belrona, dosežejo domovanje
Ahisa, Lovca, ki Somuna dokončno nauči upravljati s kaliusom. Izkaže se, da ga lahko
uporablja le za zdravljenje, saj je le to skladno z njegovo naravo, a ker iz njega obenem vre
želja po maščevanju, se sčasoma začne vse bolj vdajati njegovemu kvarnemu vplivu. Ahisov
zmaj Mandaros jih na koncu povede v Drakijo, od koder skupaj z Draki osvojijo mesto
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Triene. Po mnogih spopadih, ko uničijo že večji del gorunske vojske, Shakdar pa jih izsiljuje
z življenjem talcev, dospejo do Miliane. Tam se jim pridruži velika vojska Lovcev, ki jih je na
svojo stran po zaslugi svojih novih moči uspela pridobiti Delina. A ko Somun dospe do
mestnih vrat, ji kaliusa ne more izročiti. Na koncu se do njega dokoplje Shakdar, vendar tik
preden bi ga uporabil, ga v hrbet zabode Slayer. Delina ga vzame in uporabi še poslednjič, da
pozdravi vse ranjence. Nato se pridruži osmim stvariteljem sveta in postane deveta. Somun se,
zgrožen nad svojimi dejanji, odreče prestolu in za kralja določi svojega zdravilca Sobiusa. V
Liedni se začenja odboje prenove, Slayer, čigar naloga je končno opravljena, pa pokoplje
Seleno, ki je padla v boju za Miliano.
5.2.4. Natalija Nanevska Đuričić: Otroci Avalona
Avtorica, r. 1965, je po izobrazbi in poklicu arhitektka, odraščala je v mestu Bitola v
Makedoniji, od devetdesetih let dalje pa živi v Ljubljani. Otroci Avalona (2012) so njen
knjižni prvenec, ki mu je leta 2014 sledilo nadaljevanje 314, seriji Pozabljeni pa načrtuje še
dve deli. Po avtoričinih besedah naj bi ideja za Otroke Avalona nastala že ob mladostniškem
prebiranju dela Jenkiji na dvoru kralja Arturja Marka Twaina, njeno pisanje pa sicer
zaznamujejo tudi motivi iz arhitekture (Maličev 2012). Fantazijskemu žanru pripisuje ključno
prednost, saj je po njenih besedah najbližje osnovnemu pripovedništvu, obenem pa je edini, v
katerem je avtorjeva domišljija popolnoma svobodna.
5.2.4.1. Povzetek zgodbe
Junakinja romana je trinajstletna Elizabeta Novak oz. Beti, ki s starši in mlajšim, toda
nenavadno nadarjenim bratom Filipom živi v Ljubljani. Nekega dne, potem ko ob branju
turističnega vodiča po Walesu naključno izreče čarobno besedo »aethabunieithabyd«, odpre
portal v britansko mitološko deželo Avalon oz. Annwn, ki bi morala pripadati Pozabljenim
svetovom; to so med seboj povezani svetovi, ki obstajajo v različnih dimenzijah, med njimi pa
lahko prehajajo le t. i. Potniki, toda Avalon je zaradi različnih dogodkov trenutno ujet v
medsvet, zato lahko vanj vstopajo le poklicani. Betijin prvi obisk dežele se konča po slabi uri,
ker pa ji domači ne verjamejo, kaj je doživela, se v Avalon odpravi ponovno, le da se tokrat
ne more vrniti domov, saj je druidskemu portalu, skozi katerega je vstopila, zmanjkalo
energije. V Avalonu spozna vilince, ki jim vlada kraljica Madb, in Cullyja, posebno bitje,
imenovano dnevna sapica, ki sicer prevzame podobo vilinca. Avalonci ugotovijo, da je edini
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način, da Beti spravijo domov, stara prerokba čarovnika Merlina, ki je napovedala, da bo v
Avalon nekoč vstopil Potnik, ki bo lahko premagal starega, nekoč že premaganega sovražnika
Gwyna ap Nudda; ta sicer že nekaj časa spet nabira svoje moči. Beti povežejo s prerokbo,
čeprav kraljica le stežka verjame, da je razvajena trinajstletnica junak, ki so ga tako dolgo
čakali. Zadajo ji nalogo, da iz tisočpetstoletnega spanca prebudi starega čarovnika Merlina oz.
Myrddina, s katerim bosta nato skupaj prebudila legendarnega kralja Arturja, ki bo edini
lahko premagal Gwyna; ko bo ta poražen, se bo prehod med Avalonom in drugimi deželami
odprl še zadnjič in Beti se bo lahko vrnila domov, Avalon pa se bo vrnil med pozabljene
svetove.
Beti se mora na poti, na kateri jo spremljajo še Cully ter občasno Madbina otroka Dylan in
Sylwein, soočiti z različnimi preizkušnjami. Da pod gorovjem, imenovanim Zmajev trebuh,
prebudi Myrddina, mora na dno reke Sanant po meč Caledfulch, pri čemer se mora spopasti še
z vodno kačo, v katero se nenadoma spremeni reka. Myrddin se izkaže za čemernega, vedno
slabovoljnega starca, ki sprva precej nerad sprejme vlogo Betijinega pomočnika, a Beti se od
njega kljub temu nauči veliko, podari pa ji tudi svojo verižico z wyrdi, kristali, ki naj bi jo
med nalogo varovali in usmerjali. Pripoveduje ji o Bitki za Annwn, v kateri je Artur prvič
premagal Gwyna in zaradi česar je Avalon odtrgalo od pozabljenih svetov, Myrddin pa je nato
jabolko, v katerem je bila spravljena Gwynova bit, imenovana salt, razsekal na pet kosov in
jih skril med dvema svetovoma, enega v Avalon in štiri v Betijin svet. Gwyna zdaj od tega, da
se prikoplje do svoje končne moči, ki bo pogubna za vse svetove, vključno z Zemljo, ločita le
še dva kosa, saj je tri že našel. Ob njem pa je tudi njegov zvesti služabnik Dunpan D'Wyg,
nekoč Edward Flin, potomec kralja Arturja, ki je zaradi sle po moči prestopil na Gwynovo
stran, ta pa mu je nato pojedel vso salt, tako da mu je postal popolnoma pokoren.
Ko v Glaestingaburški opatiji obudijo še kralja Arturja, se pričnejo priprave za veliko
vojno, ki naj bi odločila o usodi svetov. Myrddin pričara Arthurjev dvor Cairos ter obudi
njegovo vojsko, Beti se uri v ježi in mečevanju, ko pa se nekega dne z Dylanom in Sylwein
odpravi do avalonskega morja, se tam zaplete v past sovražnika in pristana v rokah
Gwynovega služabnika Dunpana. Ta ji v zameno, da se neha vmešavati v usodo Avalona,
ponudi, da jo pošlje domov, obenem pa ji obljubi neizmerno moč, po zaslugi katere bo lahko
manipulirala s prostorom in časom ter si življenje prikrojila, kakor bo hotela. Beti se po
prvotni skušnjavi ponudbi odreče, gotove smrti pa jo nato reši slepi in pesniško navdahnjeni
zmaj Homer. Takoj za tem v Vilinskem mestu izbruhne vojne, kar pomeni, da so Gwynovi
fantomi začeli z iskanjem četrtega kosa jabolka, sam Gwyn, ki se je v resnici ves ta čas skrival
v podobi Cullyja, pa izgine, čim ga najde. Peti kos naj bi bil še vedno na varnem, Beti pa se
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po pogovoru z Myrddinom končno zave, da je bil pravzaprav že ves čas skrit pri njih doma;
pojedel ga je Filip, kar je tudi razlog za njegovo nenavadno inteligenco, saj je z jabolkom
pojedel del Gwynove moči. Nevede je bila tako ves čas njegova varuhinja.
Kljub temu, da ji Myrddin naroči, naj ostane na varnem, se Beti odpravi do kralja Arturja,
s katerim pripravita načrt o napadu na Gwynovo utrdbo Caer Afalach, sama pa naj bi se
medtem odpravila do Dunpana, v katerem bo poskušala prebuditi zavest starega Edwarda
Flina, saj Artur ne bo mogel premagati obeh. Beti to na koncu tudi uspe, a ji pri tem pomaga
Madb, ki v Dunpana s pretvezo vrže Myrddinovo verižico z wyrdi. Ta mu pristane prav okrog
vratu, wyrdi pa v njem prebudijo Edwarda. Beti z njegovo pomočjo pobegne na prizorišče
boja med Gwynom in Arturjem, iz čigar meča se izvije rdeč zmaj, ki se nato spopade z
Gwynovim belim. Ko rdeči zmaj premaga belega, Artur preseka Gwynov meč, a pri tem
izgubi življenje, oslabljenega Gwyna pa nato dokončno premaga Myrddin, tako da od njega
ostane le še senca. Edwarda skupaj z njim potegne v temo.
Beti se po opravljeni nalogi z Myrddinovo pomočjo vrne domov. V domači svet vstopi
skozi čarobni kotel, v Ljubljani pa se znajde ob skoraj istem času, kot je izginila. Avalon se
nato končno vrne med Pozabljene svetove.
5.2.5. Samo Petančič: Anor Kath
Avtor se je rodil leta 1980 v Ljubljani. Doštudiral je obramboslovje, zaposlen pa je bil tudi
kot novinar. Svoj prvenec in prvi del Anorja Katha, Pota magov, je izdal že leta 2007,
trilogijo pa je dokončal šele leta 2015 in 2017, ko sta izšli nadaljevanji Doba razdora in
Avatar. Ukvarja se še zlasti s pisanjem kratkih zgodb, za katere je prejel nagradi, leta 2019 za
»Skodelico kave« bronasto čipko, leta 2015 pa se je z zgodbo Polni krog uvrstil na prvo mesto
AirBeletrininega natečaja za kratko zgodbo.
5.2.5.1. Povzetek zgodbe vseh treh knjig (Pota magov, Doba razdora, Avatar)
Dogajanje je postavljeno v Deželo trgujočih ljudstev, v kateri si vplivna skupina
posameznikov prizadeva za ponovno uvedbo Anorja Katha, ureditve, ki je vladala stari dobi
in v kateri je imel osrednje mesto človek, potem ko je premagal bogove in jih pahnil v dolg
spanec. Anor Kath prav tako daje prednost moškemu spolu, v ženskah, ki naj bi v sebi nevede
nosile skrito magično moč padle boginje Matere, pa prepoznava sovražnice. V Deželi
trgujočih ljudstev z magijo v sodobnem času rokujejo le posebni klani, ki predstavljajo
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različne šole. To so klan ranarjev, klan nekromož, klan gospodarjev golemov in klan
čarodejev, obstaja pa tudi od ostalega življenja popolnoma ločen krvi klan, ki mu vlada
matriarhat in v katerem se z magijo ukvarjajo le ženske. Prva knjiga se prične s potjo treh
osrednjih likov, Tirom, predstavnikom ranarjev, Hedjegadttujem, predstavnikom nekromož,
in Honradom, predstavnikom gospodarjev golemov, ki jih na skupno pot združi ista usoda:
iskanje starih svitkov, k naj bi v fragmentih govorili o stari dobi Anorja Katha. Sčasoma se
jim pridružita še Staktio iz klana čarodejev, ki nosi oklep Sedhakho (artefakt stare dobe
Anorja Katha, ki si popolnoma podredi nosilčev um), ter na koncu še Akhi, vnukinja staroste
Magrid iz krvi klana. Vsi so nekakšni izbranci, njihova naloga pa sprva ostaja nejasna. Akhi
se jim po navodilu Magrid pridruži predvsem zato, da bo pri Spremembi, snovanju nove dobe,
ki se obeta in ki jo čutijo vsi izbranci, zagovarjala interese krvi klana.
V Mestu gospodarjev golemov, ki je bilo do nedavnega Honradov dom, pride do
zamenjave vodstva, pri čemer se na oblast povzpne mag Harlonart, ta pa se skupaj s
Crumalvertumom iz klana nekromož ter kasneje še trgovskim mojstrom in spletkarjem
Legiom in Muliarovim, vplivnim čarodejskim knezom z juga, združi v Svet Anorja Katha,
zadolžen za priprave na Spremembo, ki naj bi jo nosili izbranci. Muliarov s seboj pripelje
poseben predmet, kocko, prav tako artefakt Anorja Katha.
Deželo potujočih ljudstev medtem pestijo vse številnejši vpadi Lokat, pošastnih bitij,
zaradi katerih se okrog mest zgrinja vse večje število beguncev, izginjati pa začenjajo baroni,
posebna bitja, ki naj bi ponazarjala veselje in svetlobo. Izbranci tako v nevarnih razmerah
potujejo po deželi, dokler ne dosežejo baronskega mesta, kjer z njimi spregovori Miradon,
kristalno bitje v obliki sohe na tronu. Pove jim o njihovi nalogi, da ošibijo moč prebujajočih
se bogov, ki bodo nedvomno hoteli zaustaviti ponoven vzpon človeka, kot so ga že v prvi
dobi, stari dobi Anorja Katha. Izbrance tako pošlje na severovzhod, proti kraku Amn, kjer
morajo odpreti Kovačnico. V to je bog Človekoklavec nekoč zaprl svoje pošasti in demone,
naloga izbrancev pa je, da jih obrnejo na svojo stran in tako bogovom vzamejo njihovo
najmočnejše orožje. Miradon pri tem upa, da bo Svet Anorja Katha, čim bo naloga opravljena,
vse izbrance pobil, saj njihova vloga po Spremembi ne bo več ključna.
Magi tako res prispejo v Amn, kjer s svojimi posebnimi močmi obudijo zmaja Vardragula
in si ga tudi podredijo, ko pa dospejo do Kovačnice, zmaj izbruhne plamene, s katerimi
prebudi vsa speča bitja stare dobe, Muliarovova kocka v Mestu gospodarjev golemov, ki ga je
Svet že preimenoval v Anor Sotul, pa začne v tistem trenutku žareti.
V drugi knjigi trilogije se vpliv Anorja Katha močno krepi, Svet, ki se že pripravlja na
vzpostavitev imperija, pa razširja svojo oblast. Izbranci so po tem, ko so opravili nalogo,
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pristali v Anorju Sotulu, kjer so razmere popolnoma spremenjene, ko jih neke noči napadejo
neznanci, pa preživita le Hedjegadttu in Akhi, ki pobegneta skupaj z nekimi uporniki. Staktio,
ki mu še vedno gospodari oklep, se je kot nosilec Anorjevega artefakta v tem času že povezal
s Svetom, ta pa ga je poslal na Sever, kjer naj bi obudil boga Klavca in Rdečega boga, da se
spopadeta med seboj in drug drugega pokončata. Na pot izbrancev pa medtem stopi še mladi
trol Asnog iz troljega gozda, ki se v zadnjem času sooča z napadi Duraminov, nekdanjih
zaščitnikov klana čarodejev, Asnoga pa na »iskanje«, po katerem ga bo vodila zgolj usoda,
pošlje starešina Godaš. Ta mu sicer ne zna povedati, kaj naj bi iskal, a vsekakor se mu zdi
važno, da pri Prelomu dobe, ki nečloveškim bitjem ne obeta nič dobrega, sodeluje tudi trol.
Asnogu podari verižico, s pomočjo katere se spremeni oz. pomanjša v človeka, da na poti ne
bi imel težav. V tem času pa eden izmed Duraminov, ki so komaj preživeli spopad s troli,v
gozdu doživi nekakšno vizijo, v kateri ga nagovori glas Anorja Katha in mu naroči, da mora
med ljudi razširiti vero oz. Prepričanje. Duramin se napoti v bližnjo vas, kjer ne dolgo za tem
postane svečenik nove vere. S tem se začne pregon krivovercev in sežiganje žensk, ki so se
kakorkoli zamerile moškim. Ko naberejo dovolj veliko število podanikov, dosežejo tudi Svet
Anorja Katha, kjer Duramina po tem, ko jim dokaže, kakšno slepo vdanost lahko z vero
doseže med ljudmi, sprejmejo kot brata. Preimenuje se v Imerala.
Hedjegadttu in Akhi medtem najdeta skupino škratov, ki jima ponudijo zaščito in prehod
po podzemnih rovih. Ko po nekem napadu barbarov, v katerem izgubijo še Hedjegadttuja,
Akhi ostane sama, pa jo nepričakovano reši tavajoči Asnog, ki se ji nato ponudi za zaščitnika.
S škrati nadaljujeta do škratjega mesta, kjer so pod zaščito kralja. Škratji svet je trenutno
razdvojen in v nekakšni državljanjski vojni, saj se jih skoraj polovica želi pridružiti Imperiju
Anorja Katha, drugi pa temu nasprotujejo. Škratje so namreč t. i. Visoka bitja, ki so preživela
vse dobe in tako tudi ohranila vse znanje in modrost, ki je bilo v starih časih že nakopičeno.
Do nedavnega so bili mnenja, da se v zadeve ljudi ne smejo mešati, potem pa je po zaslugi
spletkarjenja Sveta Anorja Katha prišlo do razdora. V škratjem mestu, kjer nastanijo Akhi,
prebiva frakcija, ki v Izbrancih vidi morebitno pomoč, da preživijo tudi sami. Akhi kot edini
preživeli dodelijo popolno zaščito, opazijo pa tudi, da je noseča. Kasneje, že v času globoke
nosečnosti, Akhi napade barbar, ki ga je Asnog v trenutku neprevidnosti spregledal, zabode jo
v trebuh in porine v prepad. Asnog, ki se krivi za njeno smrt, dojame, da mu je naloga
spodletela, zato se vrne med trole in gre med Sive brate, kar pomeni, da se prostovoljno
prepusti, da skameni.
Imperij se medtem krepi vse hitreje. Svet pošlje posebno odpravo na območje krvi klana,
kjer naj bi pokončali vse sovražnice, a uspe jim šele s pomočjo demonov. Veliko število
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ujetnic privedejo v Anor Sotul, kjer Svet z njimi izvede okruten obred. S pomočjo
zavezniškega škrata pridejo do še enega artefakta, kovinske krogle, ki nase veže božansko
moč. Da bi prišli do moči boginje Matere, ki se je po spopadu z bogovi raztelesila in naselila
v vse ženske, rabijo kri krvi klana. Ko kroglo stalijo v kotlu, tako vanjo potopijo dva
novorojenčka, ki so ju na silo izrezali iz noseče klanovke, krogla pa ju nato spremeni v rezili
božanske moči. Imperij Anorja Katha si tako lahko začne podrejati bogove, dodatno pa se še
okrepi, ko se vrne Staktio. Ta je le po zaslugi oklepa preživel boj s Klavcem, zdaj pa v njem
razsaja bes in želja po maščevanju proti Svetu, ki ga je poslal na smrtonosno nalogo. S seboj
pripelje vojsko belih prikazni, ki pa si ji Imeral, zdaj verski vodja, brez težav podredi, Staktia
pa zaprejo v kocko, od koder moč njegovega bese zvežejo z Anorjem Kathom. Ta odslej
predstavlja hrbtenico moči novega imperija.
Ko si Anor Kath podredi že tretjega boga in hoče izkoristiti njegovo moč, tako da bi jo
prenesel na človeško vojsko, dobi močan protiudarec od ostalih bogov. Nastopijo skoraj
apokaliptične razmere z magičnimi nevihtami in vdorom mesojedega mrčesja, po zaslugi
česar Anor Kath izgubi ogromno vojske. Svet na koncu ukrepa tako, da obudi nemrtve uroke,
ki spijo na severu in ki so posledica mojstrovin prejšnje dobe Anorja Katha. Uroki pobijejo
vse živo, kar je izven Anorjevega območja, in ranijo bogove, ti pa se jim lahko izognejo le s
tem, da zapadejo v večni dremež. Imperij Anorja Katha tako ostane edino zatočišče ljudi.
Druga knjiga se zaključi z epilogom, v katerem dve neznani bitji najdeta mrtvo nosečo
žensko, Akhi, iz te pa potegneta dojenčka, ki mu povrneta življenje, in ga vzameta s seboj.
Tretja knjiga dogajanje ponese tisočletja kasneje, v nekakšno distopično in tehnično
naprednejšo prihodnost. Dežela potujočih ljudstev, ki je bila preimenovana v Anor Primaris,
je zdaj le eden izmed dvajsetih svetov, ki jih je Anor Kath v tem času že osvojil, namenjen pa
je izključno veri. Obdajajo jo ravnice, kjer prebivajo Hladni, breztelesni in smrtonosni uroki,
ki jih je Svet v prejšnji knjigi prebudil. Dvajset svetov zavzema različne dimenzije, v njem
prebivajo številna bitja, ki potujejo s pomočjo teleportacijskih portalov. Vlada jim arkana
magija, ki jo magi črpajo iz vzporedne resničnosti onkraj arkane tančice, tako pa se imenuje
le, da jo ločijo od magije oz. moči, ki jo globoko verni lahko črpajo iz svoje vere v Anor.
Neznanko in novost pa Imperiju predstavlja še neodkriti, enaindvajseti svet, imenovan
Eos, kamor so se v davni preteklosti zatekli škratje in ljudje pred Imperijem. Na Eosu ljudje
živijo v lovsko-nabiralniških matriarhalnih skupnostih, ki častijo boginjo Enasu. Njeno
utelešenje so Lovilke, ki prebivajo v gozdovih in varujejo ljudi. Tu živi tudi Laira, za katero
se zdi, da je Akhijina potomka.
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V enaindvajseti svet potujejo Lia, pripadnica uporniškega gibanja, ki si prizadeva zrušiti
vladavino Anorja Katha, Logenin in Asnog, ki se prebudi iz skamenelosti, varuje pa ga
kamnosek Petir. Asnog takoj, ko spozna Lairo, začuti, da jo mora varovati, vendar ne razume,
zakaj. Laira je nekakšna izbranka, katere naloga je, da premaga Anor Kath, vsem pa je na
sledi čarovnik Samaro, ki vihti enega izmed mečev, skovanih iz krvi krvi klana. Druščina
potuje v Anor Primaris, kjer odprejo kocko, v katero so nekoč zaprli Staktia, s tem pa
Imperiju vzamejo osrednjo moč. Staktio se spopade s Samarom, Laira pa na koncu izvrši
svoje poslanstvo, ko Samaru izmakne meč in ga zabode v hrbet. Anor Kath je tako končno
zlomljen, svetovom pa se obetajo lepši časi.
5.2.6. Uroš Topić: Emma Storm
Avtor je bil rojen leta 1996 v Novem mestu, kjer je obiskoval novomeško klasično
gimnazijo. Emmo Storm je domnevno pisal od štirinajstega leta dalje, delo pa je končno izdal
pri sedemnajstih (2014). Njegovo fantazijo naj bi navdahnila novomeška in širše dolenjska
arheološka dediščina ter na splošno slovansko mitološko izročilo, kar se odraža v njenih
motivih, med svoje vzore pa šteje zlasti tuja dela, kot je fantazijska serija Harry Potter J. K.
Rowling in Hrup in kaos Patricka Nessa (Gradič Oset 2014). Delu naj bi sledila še tri
nadaljevanja (prav tam).
5.2.6.1. Povzetek zgodbe prve knjige (Bratovščina Culis)
Osrednji lik okvirne zgodbe je sedemdesetletna starka Emma Storm, ki v nekaj desetletij
oddaljeni prihodnosti profesorju arheologije na novomeški univerzi pripoveduje svojo
nenavadno zgodbo iz mladosti, ki naj bi bila povezana z najnovejšimi arheološkimi odkritji.
V vložni zgodbi tako skozi prvoosebnega pripovedovalca nastopa kot osemnajstletna
gimnazijka, ki se z materjo Jane Storm iz Ljubljane preseli v Novo mesto, čemur sledi
prešolanje na novomeško gimnazijo. Je potomka slovenskih izseljencev v Ameriko, očeta ni
nikoli poznala, novo življenje na obrobju Novega mesta, kjer mama kupi v stanovanjsko hišo
prenovljen mlin, pa se ji od začetka upira. Ima izrazite modre oči, v prostem času slika, veliko
pa da zlasti na osebni slog oblačenja, zaradi česar se vrstnikom zdi drugačna. A novega
življenja se le privadi, ko v šoli sklene prijateljstvo s sošolci Rosano, Petrom in Tomažem,
popolnoma nov svet pa odkrije, ko neke noči na vrtu spozna mladega modropoltega vilinca
Amisa, s katerim se že od začetka privlačita.
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Emma se naslednje dni vsak večer srečuje z nenavadnim vilincem, za katerega se izkaže,
da je v resnici star štiristo let, po vilinskih zakonih pa je komaj polnoleten, saj življenjska
doba vilincev znaša do dva tisoč let, kar dosežejo s tem, da jih še kot dojenčke okopajo v
izviru Gospodične na Gorjancih. Izve tudi o skritem vilinskem svetu, Podzemlju, ki že ves čas
soobstaja s človeškim, v daljni preteklosti pa naj bi ljudje in vilinci celo živeli v sožitju,
dokler jih niso ljudje, nevoščljivi njihovemu dolgemu življenju, začeli napadati in iztrebljati,
vilinci pa so se umaknili v svet, ki so ga s pomočjo čarovnije ustvarili pod zemljo. Emma v
času jesenskih počitnic z Amisom ta svet tudi obišče. V Podzemlju vlada popolna harmonija,
vilinci ne poznajo represije, prehranjujejo se izključno s sadjem, družbo vodijo ženske,
medtem ko so moški zadolženi za obrambo. Svet naj bi se raztezal pod celotnim svetom ljudi,
območje pod slovenskim ozemljem pa se imenuje kneževina Morignska. Njeno glavno mesto
je A'psa Kara, kjer prebiva tudi Amis, za katerega se celo izkaže, da je knežji sin. Emma
spozna bratovščino Culis, posebno združbo vplivnih vilincev in starešin, ki skrbijo za mir,
vilinstvo pa ščitijo zlasti pred notranjimi razdori, kakršnega je v preteklosti povzročil
izdajalec Marcus, ki je vilinski svet na vsak način skušal odrešiti življenja pod zemljo in ga
naščuvati v vojno s človeštvom. Emma od starešine Intanteja izve tudi, da je Podzemlje nekoč
obiskala že njena mati, doma pa se ji končno razjasni, da ji je ta že celo življenje nekaj
prikrivala. Emma je v resnici polvilinka, njen oče je bil vilinec Julij, ki pa ga je kmalu po
njenem rojstvu svet starešin zaradi domnevnega pajdašenja z Marcusom obsodil na
»razvilinjenje«. Emma je po njem podedovala le modre oči, mati pa jo je skrila, da je ne bi
rabila vzgajati v Podzemlju, saj morajo po vilinskem zakonu tudi otroci mešanega porekla
odraščati v vilinskem svetu.
Emma ponovno obišče Podzemlje za novo leto, ko se z Amisom udeleži vilinskega obreda
skupinske meditacije, a dogajanje nenadoma zmoti prihod neznanega vilinca, ki Emmo
»izdejanji« (teleportira) v neznan gozd, tam pa se ji predstavi kot Marcus, domnevno njen
sorodnik. Poziva jo, naj se mu pridruži, saj ima kot njegova edina potomka moči, ki se jih niti
ne zaveda, Emma pa tako tudi izve, da je Marcus brat njenega očeta; ta je bil v njegovi družbi
opažen le zato, ker ga je skušal odvrniti od sprevrženih načrtov, nato pa obsojen po krivem.
Marcus, ki se je očitno vrnil, potem ko je bil nekoč že poražen, zdaj pripravlja nov udar, zbral
pa je tudi veliko število privržencev. Emma se reši s pomočjo Amisa in starešin, Marcus pa
medtem izgine, kar pomeni, da se morajo začeti priprave na vojno. Emmo namestijo v
rezidenco Culis, kjer naj bi bila najbolj varna, Amis pa mora v vojno.
Ko Marcus napade in se v A'psa Kari odvija bitka, Emma s težavo prenaša samoto in
čakanje. Starešine jo skušajo izuriti v uporabi magičnih veščin, za kar mora vanje le verjeti, a
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pri tem nikakor ne uspe zbrati potrebne pozornosti. Šele ko rezidenco zajamejo plameni in se
po mnogih spopadih jedro boja prenese prav tja, Emma končno nabere potrebnih moči; v
Marcusa, s katerim se spopada Amis, s pomočjo magije zaluča nož, vendar Marcus preživi.
Ko se končno pojavijo starešine, spet izgine, Amis pa je smrtno ranjen. Emmi umre v naročju,
dobrih petdeset let kasneje pa ostarela Emma Storm s tem zaključi prvi del svoje pripovedi.

5.3. Analiza
Dela, ki sem jih v prejšnjem razdelku predstavila le vsebinsko, bom v nadaljevanju
razčlenila z vidika značilnih fantazijskih in sodobnofantazijskih prvin, kot jih v svoji
monografiji, razvrščene v tri skupine, našteva Kenda. Na prvem mestu me bo zanimalo, v
kolikšni meri dela dosegajo meje sodobne fantazije z vidika obsega, dalje pa, kako se v njih
odraža odmik od dogovorne resničnosti, zavedanje nestvarnosti, značilen (avtorski) slog in
literarne osebe, ki bi praviloma morale biti okarakterizirane (za razliko od tipiziranih v
pravljici). Dalje me bo zanimala prisotnost motivov in značilne dogajalne strukture iz ljudske
pravljice in mita ter zlasti način njihove prenove, invertiranja in subverziranja. Na koncu se
bom posvetila prvinam, ki so za sodobni model fantazije najbolj določujoče, saj naj bi
predstavljale njeno mejo s klasično; to je kompleksnost dogajalnega prostora in časa ter
značilnih motivov (motiv fantazijskega slavja, motiv fantazijskega jezika, motiv otroka
posebnih moči, motiv bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od tradicije, motiv čarobnega
predmeta, motiv čarovnika oz. čarovnice, motiv čaranja).
5.3.1. Obseg
O obsegu sem pisala že na začetku poglavja, saj gre za eno izmed meril, na osnovi
katerega sem izdelala izbor del za analizo. Za slednja lahko domnevamo, da načeloma
dosegajo spodnjo mejo sodobne fantazije, ki jo je postavil Kenda, to je 1,5 milijona znakov s
presledki, vendar pa je treba upoštevati, da se omenjena meja ne naša le na posamezno delo,
pač pa celotne trilogije ali serije. Od teh pa je v slovenskem literarnem prostoru trenutno
zaključena le ena, in sicer Anor Kath. Mejo sodobne fantazije je tako na primeru slovenskih
del treba upoštevati le pogojno.
Trilogija Anor Kath skupno znaša približno 1.751.000 znakov (s presledki), kar pomeni,
da spodnjo mejo sodobne fantazije le za las presega. Načrtovana tetralogija Vitezov in
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čarovnikov že zdaj znaša približno 2,2 milijona znakov, upoštevajoč vsa dela, s katerimi avtor
razširja svoj fantazijski svet, pa gotovo še veliko več, kar jih nesporno uvršča med
najobsežnejše primerke slovenske sodobne fantazije. Za Varuhe skrivnosti, načrtovano
trilogijo, je nemogoče trditi z gotovostjo, da bodo mejo dosegli, saj prvi dve knjigi skupaj
znašata le nekaj čez 600.000 znakov, s čimer komaj presegata zgornjo mejo klasične fantazije,
če pa načrtovani tretji del po obsegu ne bo kaj dosti presegel drugega, bo končni obseg
trilogije znašal le nekaj čez milijon znakov. Zdi se, da mejo še ravno dosega Kalius s
približno 1.440.000 znakov, medtem ko so pod vprašajem Otroci Avalona33, saj štejejo
približno le milijon znakov. V tem smislu morda več obeta načrtovana tetralogija Emma
Storm, ki s prvim delom znaša približno 1.100.000 znakov, če pa bo vsako nadaljevanje
posebej zneslo vsaj toliko, bo končni obseg dela znesel čez štiri milijone znakov.
Z vidika obsega tako raven sodobne fantazije v svetu zares dosegajo le Anor Kath, Vitezi
in čarovniki in Kalius, pogojno, če bo tetralogija končana, pa še Emma Storm. Sicer je
nemogoče trditi, v kakšnem obsegu se bodo naprej razvijali Varuhi skrivnosti, medtem ko
lahko za Otroke Avalona kot samostojno knjigo trdimo, da se z vidika obsega žanru sodobne
fantazije le približujejo. Nenazadnje pa ostaja tudi vprašljivo, koliko je merilo obsega v tem
primeru zares relevantno. Kenda navaja, da je obseg sodobne fantazije posledica kompleksne
razdelanosti dogajalnega prostora in časa (2009: 65); vsaj v primeru Vitezov in čarovnikov pa
ne gre zanemariti, da je dolžina del gotovo tudi odraz besedilne neprečiščenosti in
redundance, bralcu nadležne razvlečenosti in nepotrebnega ponavljanja, o katerem poroča tudi
Harlamov (2013: 154) in ki je le še eno izmed številnih šibkosti slovenske sodobne fantazije,
o čemer bo še govora v kasnejšem poglavju.
5.3.2. Odmik od dogovorne resničnosti
Odmik od dogovorne resničnosti se v delih (sodobne) fantazije na prvem mestu odraža v
fantazijskih svetovih, ki pa se uveljavljajo na različne načine. Med deli slovenske sodobne
fantazije sta visokofantazijska (kar pomeni, da se z dogajanjem v celoti omejujeta na
sekundardni svet) le Anor Kath in Varuhi skrivnosti. V Otrocih Avalona gre za dosleden
primer prehoda junakinje iz primarnega v sekundardni svet, medtem ko je povezava stvarnega
in fantazijskega sveta v Kaliusu, Vitezih in čarovnikih ter Emmi Storm veliko bolj zapletena.
Vse tri po eni strani zaznamuje prehod junaka v sekundardni svet, v Kaliusu na planete in
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Otroci Avalona so del načrtovane serije Pozabljeni, ki za zdaj vključuje le eno nadaljevanje, 314, vendar je
izrazito fantazijski le prvi del. Obe deli pa sicer že zdaj skupaj znašata preko dva milijona znakov.
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vzporedne svetove, najbolj očitno v deželo Liedno, v Vitezih in čarovnikih v Drugotnost, v
Emmi Storm pa v Podzemlje, od človeštva odmaknjen vilinski svet; vendar pa v primeru vseh
prvine fantazijskih svetov obenem vdirajo v stvarnost, v kateri poteka tudi dobršen del
dogajanja (sploh v primeru Vitezov in čarovnikov). Podrobneje se bom temu posvečala v
okviru kategorije dogajalnega prostore, ki iz pojma odmika od dogovorne resničnosti tudi
neposredno izhaja.
Z odmikom od dogovorne resničnosti so po Kendi običajno povezani določeni ideološko
naravnani cilji, ki jih fantazijska dela skozi svojo nestvarno resničnost uveljavljajo, lahko so
politične, verske ali kakršnekoli svetovnonazorske narave; bržkone temu na nek način
pritrjuje tudi ugotovitev L. Burcar, da je fantazijsko vedno tudi že realno. Po Burcarjevi je
fantazija kljub svoji eskapistični, od obstoječe realnosti navidezno ločeni zunanji podobi,
nekakšen njen skriti podaljšek, izrastek, ki realnost in njene temeljne vzorce bodisi zrcali (in s
tem dodatno utrjuje) bodisi preiskuje, zavrača ali preoblikuje (1–2). Podobno kot tuja dela
sodobne fantazije je tako tudi v slovenskih primerih mogoče opaziti zlasti politično-nazorske
intence, ki se skrivajo v fantazijskosti posameznih del. Najbolj očiten primer so Vitezi in
čarovniki, ki s konceptom indigo otrok, simbolno reprezentacijo sodobne družbene
dekadence, in Elejlo, manifestacije vsega zla, ki ga vse hitreje naraščajoča pokvarjenost
družbe po eni strani privablja, po drugi strani pa iz njega izhaja, riše nekakšno kritiko
skorumpiranega, neoliberalistično usmerjenega zahodnega sveta. Ta ima z neobrzdanim
hlastanjem po bogastvu in želji po družbenem vplivu svojo fantazijsko vzporednico tudi v
Drugotnosti, kjer s korupcijo prežeto Vzhodno cesarstvo pristane v nesposobnih rokah
cesarjevega edinega naslednika, vnuka Aldusa, ta pa je kot tak še bolj ranljiv za podkupnine
in razne družbene spletke, kakršnih je vešč zlasti njegov knez in svetovalec Artus Orwen.
Podobne taktike se poslužuje Emma Storm, kjer usoda od človeštva pozabljenega vilinskega
sveta trka na vest zahodne družbe, zločinov njene imperialistične preteklosti, pa tudi vsakršne
oblike družbene represije, neenakosti, razredne razslojenosti in celo ravnanja z naravo, v
kateri je človek pozabil občudovati in uživati v njeni prvinski lepoti. Posebna vrednota dela je
tudi domišljija in otroški občutek za pravljično, ki naj bi se skrival v vsakem človeku, v
sodobnosti pa se ohranja večinoma le še v otrocih. Vidnost vilinskega sveta je namreč
pogojena z vero vanj, kar pa v fantazijski literature ne predstavlja posebne novosti (obstoj
fantazijskega sveta je z domišljijo pogojen npr. v Zgodbah iz Narnije, Neskončni zgodbi, pa
tudi mnogih delih Terryja Pratchetta). Skoraj utopično naravnana družba modropoltih vilincev
naj bi torej sodobnega človeka pozivala k prizadevanju za boljšo, bolj pravično prihodnost,
težava je le v tem, da jo avtor slika preveč iluzorno, njena neprepričljivost pa se odraža tudi v
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dokaj naivnem, črno-belem prikazu, ki je, kot sem že ugotavljala, verjetno posledica prav
avtorjeve mladosti.
Podobno črno-belo je tudi slikanje dobrega in zla v Varuhih skrivnosti, kjer okrutna,
manipulativna oblast v Obzidanem mestu predstavlja popolno represijo, plemeniti, modro
misleči izgnanci na Otoku vračev pa željo po pravični in svobodni družbi; tudi za Varuhe
skrivnosti bi bilo sicer mogoče trditi, da s konceptom Obzidanega mesta, ki ga od ostalega
sveta loči debelo obzidje, obenem pa tudi strah dodobra zmanipuliranih prebivalcev,
izkazujejo družbeno kritiko, vendar se ob slabo motiviranih literarnih likih in shematičnem
povzemanju zla bolj dozdeva, da le skušajo slediti preverjenim vzorcem v tujini uspešne
fantazije. Kritiko represije, religijskih manipulacij, spolne diskriminacije in deloma rasizma
medtem precej dosledno in tudi učinkoviteje odraža koncept Anorja Katha, ki v istoimenski
seriji predstavlja skupek družbene ureditvi in (z magičnimi močmi podkrepljene) vere; ta daje
jasno prednost moškim, v ženskah, v katerih naj bi se nahajal ostanek božanske moči, pa vidi
sovražnice. Kritika religije, konkretneje njene politične moči, dalje najbolj učinkovito slika
drugi del serije, Doba razdora, v katerem si Imeral, svečenik Anorja Katha, v relativno
kratkem času podvrže veliko število podanikov, čemur sledijo sežigi krivovercev in
čarovniški procesi, ki skoraj spominjajo na dogodke iz Visoške kronike.
Spet drugačne cilje pa v svojih fantazijskih svetovih uveljavljata Kalius in Otroci
Avalona. V prvem se vsaj na začetku zdi, da je fantazijsko potovanje po različnih svetovih
vesolja, predvsem po Liedni, kjer se junaki podajo na iskanje ter na koncu varovanje
usodnega kaliusa, povezano z moralnim razvojem osrednjega lika, Slayerja. Ta se iz
hladnokrvnega morilca razvije v osebo, ki nesebično prevzame odgovornost za življenje
otroka posebnih moči in na koncu pomaga preprečiti vzpon zla, obenem pa razvije
ljubezenska čustva do Selene, za katera prej ni verjel, da jih je sploh zmožen. Kljub temu pa
na prvi videz osrednja idejna nit v delu ni izpeljana do konca, saj se psihološka motiviranost
likov s prelomom dogajanja, ko junaki vstopijo v Liedno in postane iskanje kaliusa osrednji
motiv, umakne v ozadje. Na nek način je s psihološkim zorenjem glavnega junaka povezana
tudi osrednja ideja Otrok Avalona, kjer Beti, razvajena trinajstletnica, ob dogodivščinah skozi
mitični Avalon odkriva svoje moči, dozoreva, spoznava prave plati prijateljstva, na novo
odkriva lepoto narave, pomen doma in starševske ljubezni (vse, kar je imela do nedavnega za
samoumevno), iz Avalona pa se vrne izkušenjsko bogatejša. Ob vsem tem pa velja poudariti,
da se avtorica zorenja glavne junakinje loteva s humornim, skoraj ironičnim podtonom, kot bi
hotela motiv tovrstnega zorenja likov, ki so ga dela klasične in sodobne fantazije polna,
parodirati, s čimer zagotovo na duhovit način preseže enega izmed bolj ustaljenih vzorcev.
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5.3.3. Zavedanje nestvarnosti
Zavedanje nestvarnosti je najbolj izrazito v fantazijah, ki se na tak ali drugačen način
prepletajo s primarnim svetom, tudi v delih visoke fantazije pa naj bi načeloma vedno obstajal
način, s katerim pripoved skozi junakovo doživljanje bralca seznanja z mehanizmi delovanja
sekundarnega sveta, kar je konec koncev tudi predpogoj za njegovo razumevanje upovedane
znotrajliterarne resničnosti (Kenda 2009: 88). Zavedanje nestvarnosti fantazijski svet, ki naj bi
predstavljal glavno odliko fantazije, pravzaprav potuji, skoraj vedno pa se odraža skozi
glavnega junaka, ki se fantazijskim elementom vsaj od začetka na tak ali drugačen način čudi
ali pa vanje celo dvomi.
Najbolj neposredno je takšno čudenje prisotno v junakinjah Otrok Avalona in Emme
Storm. Beti, ki jo v Avalon posesa po naključju, je nad zeleno mitično deželo, ki jo obdaja,
sprva povsem osupla, ko pa kasneje o tem poroča staršem in jo ti skušajo prepričati, da je
sanjala, začne dvomiti že sama, a radovednost jo kljub temu premami, da se v deželo vrne
ponovno. Nadalje je njeno začudenje prisotno ob srečanju z vsakim nenavadnim pojavom
fantazijske dežele, npr. gobo opojkarico, v katero pade, srečanje z vilinci, dnevnimi sapicami,
zmajem ipd. Podobno je z Emmo Storm, ki ob svojem odkritju vilincev dolgo ne verjame, da
so ti resnični, na začetku celo domneva, da se ji meša ali pa da gre za nekakšno potegavščino,
njeno sprijaznjenje z vilinskim svetom pa nadalje poteka postopoma, ko celo spozna, da je ta
neposredno prepleten z dogodki človeške zgodovine.
Varuhi skrivnosti, ki so vezani izključno na sekundarni svet, medtem uveljavljajo podobno
taktiko po zaslugi dejstva, da glavna junakinja, dvanajstletna Kara, sveta izza

obzidja

domačega mesta do nedavnega ni poznala, popolna neznanka pa ji je bila tudi zgodovina
vračev, vključujoč ne tako oddaljeno preteklost, v kateri je izginil njen oče. Kara tako
spoznava zunanji svet, ko s Feliasom pobegneta, dodatnega presenečenja pa sta deležna, ko s
pomočjo amuleta, ki ga je Kari podaril oče, odkrijeta Otok vračev, posebno deželo, ki so jo
vrači ustvarili v drugi dimenziji in tako ločili od ostalega sveta. Po zaslugi pripovedovalca, ki
ostaja večinoma personalni, tako tudi bralec fantazijo Varuhov skrivnosti odkriva skupaj s
Karo in Feliasom na podoben način, kot jo ob glavnih junakinjah odkriva v Otrocih Avalona
in Emmi Storm.
Na podoben način, pa vendar v precej manjši meri, se bralcu razodevajo skrivnosti t. i.
stare dobe, o kateri menda vedo le še škratje, in prihajajoče Spremembe ob peterici magov v
prvi knjigi Anorja Katha. Mage neizrečena usoda pokliče na pot, kjer se združijo v cilju
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skupnega Iskanja, pri tem pa niti ne vedo, kaj iščejo, podobno kot bralec dolgo ne razloči
motivov dogajanja. Harlamov v svoji kritiki romanu očita pomanjkanje opisov fantazijske
dežele, celo bitij in predmetov, ki si jih bralec sploh ne more plastično predstavljati,
neutemeljeno samoumevnost, s katero glavni liki sprejemajo dogajanje, o katerem sicer ne
vejo ničesar, in dejstvo, da bralec ob vsem tem niti ne more razbrati, kaj je za svet Anorja
Katha sploh normalno in kaj ne (2012); to pa mu tudi onemogoča, da bi se v upovedani svet te
visoke fantazije zares vživel (prav tam). Vse naštete pomanjkljivosti lahko pravzaprav
razumemo kot posledico pretežnega umanjkanja zavedanja nestvarnosti, saj bi prav skozi
zavedanje in čudenje osrednjih likov pripoved lahko veliko učinkoviteje potujila svoj svet, s
tem pa tudi pritegnila bralčevo zanimanje in vživljanje vanj. To se za še večjo težavo izkaže v
drugem in zlasti tretjem delu trilogije.
S podobnimi težavami se soočajo tudi Vitezi in čarovniki, kjer pomanjkanje junakovega
zanimanja za novo dkriti fantazijski svet, ki je pravzaprav nekakšna razširitev stvarnosti,
enake občutke pušča tudi v bralcu. Bolj kot Drugotnost se skozi junakovo žalovanje za starimi
časi (ko se je namesto z elektronskih tablic bralo iz knjig) bralcu razodevajo razsežnosti
tehnicistične prihodnosti stvarnega življenja, torej leta 2065, fantazijski svet Drugotnosti pa s
svojo pretirano samoumevnostjo ostaja pust in neživljenjski. Podobno je tudi z Liedno v
Kaliusu, ki jo junaki skoraj takoj sprejmejo za samoumevno, kar je verjetno tudi odraz
dejstva, da so t. i. Lovci potovanja po različnih svetovih že povsem navajeni, edino, kar jih v
Liedni preseneti, je njena podobnost z Zemljo. Še najbolj je za nove svetove dojemljiva
Shatana, ki se je Lovcem pridružila šele pred kratkim, sicer pa je prisotnost zavedanja
nestvarnosti med junaki tako šibka, da lahko bralec o statusu omenjenih svetov le ugiba; ni
povsem jasno, ali je obstoj Lovcev družbi na Zemlji sploh res prikrit ali pa ta z njimi
soobstaja povsem zavedno.
5.3.4. Slog
Kot navaja Kenda, je kompleksnost sloga vsakega dela seveda odvisna od literarne
kvalitete, kar pa je fantaziji vendarle skupno, je njegova individualnost (2009: 81–82). Tudi
za dela slovenske sodobne fantazije je mogoče trditi, da ubirajo bolj kot ne sebi svojske sloge,
pri čemer najbolj izstopajo Otroci Avalona in Vitezi in čarovniki. Obema deloma je skupna
dobršna mera slengovskih izrazov in jezika, ki mestoma prehaja v pogovorno zvrst; pri
Otrocih Avalona gre večinoma za komični učinek, ki na bi ga vzbujala kombinacija sodobne
najstniške mentalitete z mitičnim svetom Avalona, medtem ko gre pri Vitezih in čarovnikih, ki
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jih poleg slenga zaznamujejo še anglizmi, kletvice in novotvorjeni vulgarizmi, za željo po
odrazu pristnosti. A medtem ko Otroke Avalona rešuje humor, je prav resnoba tista, ki v tem
oziru predstavlja težavo Vitezov in čarovnikov. Slengovskega izrazja in vulgarizmov je jezik
tako prepoln, da izgubi svojo prepričljivost, kot ugotavlja tudi Tomaž Kozamernik, pa se zdi
neprepričljiv prav učinek, ki ga avtor dosega ob soočenju zgodovinsko-fantazijskega sloga s
kriminalnim najstniškim odpadništvom, prenatrpanim s t. i. pogovorno slovensko angleščino,
kar na koncu rezultira v žanrski prenasičenosti (2018). Še ena posebnost Ekselenskijevega
sloga je raba pripovednega sedanjika, v katerem je spisanih vseh približno osemsto strani
obstoječe tetralogije, o avtorjevi literarni intenci pa pušča nekaj odprtih vprašanj. Po A. Zupan
Sosič je to postopek t. i. scenarizacije (po Kosu tudi dramatizacije), s katerim se besedilo
približuje scenariju ali dramski, celo filmski govorici, njegov ključni učinek pa je, da ustvarja
vtis, kot da se ubesedeni dogodek odvija tik pred bralčevimi očmi, v neposredni sedanjosti
(2017: 68–69). Z neposrednim oživljanjem prizora se torej ustvarja t. i. iluzija konkretne
resničnosti (69), z osredotočanjem zgolj na vizualizacijo dogodka pa pogosto vodi tudi k
poenostavljeni recepciji (68). Pri Vitezih in čarovnikih je izbira takšnega pripovednega
postopka le še en odraz vsesplošnega filmskega vpliva, avtor pa je s tovrstno dramatizacijo
dogodkov verjetno skušal prispevati k občutku napetosti. A ker naj bi bil smisel scenarizacije
prav v učinku, ki ga dosega z omejevanjem na »mejne trenutke človekovega delovanja, krize
in strasti« (Zupan Sosič 2017: 69), Vitezi in čarovniki pa so z omenjenim pripovednim
postopkom spisani v celoti, se takšen učinek popolnoma razblini, s sedanjikom prenasičena
pripoved pa se avtomatizira; ob neprenehni redundanci, kopičenju manj pomembnih,
ponavljajočih se informacij, za bralca postaja celo utrujajoč.
Z izjemo posameznih posebnosti in odlik, ki sem jih torej naštevala v preteklem odstavku,
se kot splošna težava slovenske sodobne fantazije kaže prav nedovršenost sloga in s tem
povezano pomanjkanje pripovednih veščin. Prva in druga knjiga rahlo arhaizirane pripovedi
Anorja Katha sicer še izkazujeta dobršno mero slogovne zrelosti in suverenosti (za Petančičev
slog je tudi značilna raba novotvorb, kot je nekromož), a na koncu jo pesti podobna težava kot
ostale: pripoved večine del je omejena zgolj na dialoge in suhoparne, povem »tehnične« opise
zunanjega dogajanja, o čemer piše tudi Harlamov (2012, 2013: 153), dogodki, zlasti tisti
akcijske narave, celo najpomembnejši, ostajajo tako rekoč nepotujeni, pri tem pa jim po
Harlamovem primanjkuje še občutka epskosti (prav tam). Razen Varuhov skrivnosti, ki so
izšli pri Mladinski knjigi, in prve knjige Anorja Katha, Pota magov, ki je izšla pri založbi
Goga, pa je končna težava vseh del primanjkljaj lektorskega in uredniškega posega. Ta se
odraža v besedilni neurejenosti, neprečiščenosti in zlasti pravopisnih ter tipkarskih napakah,
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ki sta jih v največji meri polna Kalius in tretja knjiga Anorja Katha, Avatar, deloma pa tudi
Otroci Avalona, Emma Storm ter Vitezi in čarovniki (za Indigo novi svet se npr. zdi, da je bil
lektorskemu posegu podvržen le do polovice).
5.3.5. Karakter
Podobno kot za slog je mogoče trditi tudi za karakter. Gre za prvino, ki po Kendi fantazijo
razločuje od pravljice, saj so pravljični liki skoraj vedno tipizirani, fantazija pa naj bi to
presegla s karakterno bogatimi literarnimi osebami, za katere bi bilo torej mogoče trditi, da so
karakterizirane. Na primeru slovenske sodobne fantazije bi bilo o karakterizaciji moč govoriti
le pri junakinjah Otrok Avalona in Emme Storm, katerih značaj in s tem povezan občutek
življenjskosti, deloma celo psihološke poglobljenosti, se napaja iz njunega najstniškega
sentimenta, s katerim se naj bi domnevno identificirali njuni vrstniški bralci. Vsaj deloma je
mogoče nekoliko bolj poglobljeno karakterizacijo najti tudi pri osrednjem junaku Kaliusa,
Slayerju, ki od začetka nastopa kot nekakšen antijunak, ob nenadnih dogodkih, ki njegovemu
življenju zadajo nov cilj, pa se izkustveno izpopolni in duhovno spremeni, a kot sem že
ugotavljala, delu omenjena tema sčasoma uide, s čimer junaku tudi ne pusti prostora za
moralno preobrazbo, ki jo je sicer od začetka slutiti.
Vse ostale primerke medtem pesti težava, ki jo za večino del izpostavlja tudi Harlamov
(2013: 154–156), to je togost, neživljenjskost literarnih likov, v tem primeru imenovanih tudi
papirnati liki; po A. Zupan Sosič so to liki, ki so zgolj jezikovni konstrukt (2017: 199). Gre
torej za like, celo glavne junake del, ki ne le, da jim primanjkuje psihološke poglobljenosti
(kot je to po Foersterjevi delitvi značilno za t. i. ploščate like), pač pa tudi same živosti,
delujejo apatični in otopeli, njihova dejanja pa se tako zdijo nemotivirana ter psihološko
neutemeljena. Po Harlamovu (prav tam) je to ključna težava Varuhov skrivnosti. Kaj več
življenjskosti pa ni najti niti v psihološko povsem »izpraznjenih« likih Vitezov in čarovnikov
in celo Anorja Katha, kjer motivacija za dejanja protagonistov (pot, na katero se odpravi
peterica magov), predvsem pa antagonistov (prizadevanje za vzpostavitev ureditve stare dobe,
Anorja Katha), do zadnjega ostaja slabo razvidna.
Čeprav je karakterizacija literarnih oseb merilo, ki fantazijo ločuje od pravljice, pa šibke
karakterizacije v tem primeru ne moremo razumeti kot prvine, ki našteta dela iz fantazije
izloča ali pa celo potiska v sfero pravljice. Tipi so namreč literarne osebe brez individualnih
značajskih lastnosti in brez osebnega doživljanja sveta (Kobe 117), po Foersterju utelešenje
samo ene ideje, značilnosti ali najpogosteje pretirano poudarjene značajske lastnosti (Zupan
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Sosič 2017: 199), ki torej vedno predstavljajo tisto, kar je tipično (prav tam); v pravljici je to
npr. lik babice, kralja, kraljice, čarovnice, treh bratov ipd. (Kobe 117). V analiziranih delih pa
pri umanjkanju karakterizacije ne gre za željo po tipizaciji, pač pa se prej zdi kot posledica
literarne nedovršenosti. Podobno je mogoče trditi za slog.
5.3.6. Odmik motivov od zgleda v ljudski pravljici in mitu
Črpanje motivov iz ljudskega izročila in mita je po Kendi nujen in običajno tudi najbolj
domiseln in izviren element sodobne fantazije (100–101), ki se odraža v nadaljnji svobodni
predelavi (prenavljanju, invertiranju, subverziranju) teh motivov. Gre torej za področje, ki
fantaziji, tudi slovenski, načeloma omogoča največ inovacije. Ob povzemanju Kendove
teorije sem že ugotavljala, da tuja (sodobna) fantazija v največji meri črpa iz
starogermanskega (zlasti nordijskega), krščanskega in antičnega izročila, kar nakazuje, da je
omenjeno žanru sodobne fantazije že tako rekoč v tradiciji. Vse to je bržkone posledica vpliva
Tolkiena, ki se je predelave starogermanskega izročila v svojih delih lotil s perfekcionizmom
akademskega jezikoslovca in literarnega zgodovinarja, s tem pa je žanru postavil svojevrsten
standard. Pričakovati gre, da bo dobršen del »tolkienovskih« elementov torej najti tudi pri nas,
saj se jim v sodobnem fantazijskem pisanju očitno le ne da izogniti, vseeno pa bo zanimivo
preveriti, v kolikšni meri avtorji v svoja dela vključujejo »domače« prvine, torej tiste, ki jim
jih ponuja lastno ljudsko, literarno in splošno kulturno-zgodovinsko izročilo in ki bi žanru
prinesle prepotrebne inovacije.
Verjetno je v tem smislu še najbolj izvirna Topićeva Emma Storm. Idilični vilinski svet,
preprosto, a učinkovito poimenovan kar Podzemlje, je sicer popolna kreacija avtorjeve
domišljije in verjetno idealov. Pri motivu vilinca gre za prvostopenjsko predelavo v sodobni
fantaziji ustaljenih, prvotno iz starogermanske mitologije črpanih »tolkienovskih« vilincev, ki
pa jih avtor Emme Storm prenavlja na prvem mestu v vizualnem smislu (vilinci Podzemlja so
modropolti, umanjkajo pa jim tudi značilna koničasta ušesa); dalje njihovo nesmrtnost
nadomešča dolga življenjska doba (do dva tisoč let), magične moči se nadgrajujejo z
zmožnostjo letenja in teleportacije, ostaja pa jim modrost, miroljubje in ljubezen do narave.
Drugačna pa je zlasti njihova zgodovina in kultura, v katero je avtor vpeljal elemente
slovenskega izročila in zgodovine. Tako motiv vilinske nesmrtnosti oz. dolgega življenja
utemeljuje in razširja z motivom izvira Gospodične pri Gorjancih; motiv je seveda najbolj
poznan iz Trdinovih Bajk in povesti o Gorjancih, kjer ima studenčnica pomlajevalno moč,
Topićevi vilinci pa si po njeni zaslugi že v rosni mladosti podaljšajo življenjsko dobo. Dalje
88

vilinski svet poveže z materialno dediščino dolenjske halštatske kulture, ki s steklenimi
jagodami, fibulami in situlami predstavlja pomemben element barvite vilinske kulture, svoj
pečat pa je verjetno pustila tudi na družbeni ureditvi, ki jo vodita knez in kneginja. Avtor je
tako s črpanjem iz izročila lastnega kraja v slovensko sodobno fantazijo vpeljal kar nekaj
inovacije, nekoliko ponesrečeno izpade le neutemeljeno kombiniranje stare železnodobne
kulture (kulture železnih grobišč) s kasnejšim slovanskim izročilom, ki jima je bolj kot ne
skupna le geografska lokacija; ob tem se zdi, da je bila avtorjeva želja po poustvarjanju
domačega izročila napram vplivnejšemu tujemu tako močna, da je postala že programska,
čemur je sledila premalo selektivna izbira motivov.
Veliko manj domiselni se zdijo vilinci Vitezov in čarovnikov, ki izpadejo kot nekakšna
obledela kopija Tolkienovih, svojsko inovacijo predstavlja le priložen slovar vilinščine, ki jo
je avtor zasnoval sam, s Tolkienovimi visoko dovršenimi in z obširnim jezikoslovnim
znanjem podkrepljenimi fantazijskimi jeziki pa je seveda ne gre primerjati (kar pa konec
koncev velja za večino izmišljenih jezikov sodobnih fantazij). Še manj inovacije predstavljajo
avtorjevi ljudožerski orki, ki se zdijo nekako sami sebi v namen. Kot frakciji sovražnikove
vojske jim umanjka zlasti psihološke utemeljenosti in motiviranosti; ali kot taki predstavljajo
le tipizirano utelešenje zla (kot pri Tolkienu) ali pa gre spet za umanjkanje karakterizacije, o
kateri sem na primeru Vitezov in čarovnikov pisala v prejšnjem razdelku, lahko bralec le
ugiba. Medtem ko se je avtor na »tolkienovsko« germansko motiviko očitno naslonil povsem
nereflektirano, pa več inovacije najdemo pri predelavi svetopisemske in zlasti starojudovske
motivike, ki je vezana že na glavno idejo Vitezov in čarovnikov, to je konec sveta, propad
apokaliptičnih razmer, ki ga napoveduje Elejla, nasproti temu pa stoji božji odposlanec,
Mešarah, ki bo prinesel odrešenje. Skladno s tem v delu srečamo kar nekaj prvostopenjskih
predelav bibličnih motivov, poleg omenjenega Mešaraha in Elejle so to še agaenali, utelešeni
etirji oz. sile božjega vpliva, ki spominjajo na angele, Megšelem, ki je jasna alegorija pekla, in
razni demoni, ki nastopajo v konkretni obliki ali pa jih zastopajo Elejlovi odposlanci, v prvem
delu Vitezov in čarovnikov so to Sandra in njene tri pribočnice, v katerih bi sicer lahko
prepoznali tudi štiri jezdece apokalipse.
Še najmanjši odmik od zgleda v ljudski pravljici in mitu predstavljajo Otroci Avalona, ki
pa so obenem z mitološkimi motivi tudi najbogatejši, saj je celotno fantazijsko dogajanje
postavljeno v deželo Avalon, ki jo je avtorica v celoti naslonila na valižansko mitično deželo
Annwn. Koncept Avalona izhaja iz arturijanskih legend, s katerimi je v psevdozdogovinskem
viru Historia Regum Britanniae v 12. stoletju začel Geoffrey of Monmouth (Maver 45), dalje
pa se je razvijal v mnogih delih angleške srednjeveške književnosti, najbolj značilno v
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pesnitvi Le Morte Arthur (Arturjeva smrt) Thomasa Maloryja iz leta 1470 (prav tam). Za
tovrstne romance je bilo značilno, da so bile polne viteških idealov in vrednot tedanje
aristokracije, kot so služba kralju, bogu, vojaški pogum in zaščitništvo srednjeveških gospá
(47), medtem ko v Otrocih Avalona bolj kot ti prevladujejo motivi iz valižanskih in keltskih
legend, na kar je avtorica opozorila tudi sama (Nanevska Đuričić 421). Tudi liki, ki jih
junakinja srečuje v Avalonu, so neposredno sposojeni iz valižanskega mitološkega izročila in
arturijanskih legend, npr. čarovnik Merlin oz. Myrddin, kralj Artur in Gwyn ap Nudd, njihova
prvostopenjska predelava pa je namenjena zlasti komičnim učinkom. Myrddin se tako izkaže
za navadnega godrnjavega starca, ki ga pestijo bolečine v križu, legendarni kralj Artur, ki si
ga je junakinja predstavljala kot plemenitega viteza, za vulgarnega, vendar veseljaško
razpoloženega neotesanca, ki ima očitne težave s težo, Gwyn ap Nudd, valižansko mitološko
božanstvo in domnevno zadnji vladar Annwna, pa se Avalonu kljub temu, da je bil nekoč že
poražen, nikakor noče odreči. V povezavi s slednjim je zanimiv tudi motiv jabolka, v katerem
je skrita Gwynova bit, imenovana salt, in ki kot tak spominja na »deželo jabolk«, ki naj bi se
domnevno skrivala v etimologije besede Avalon oz. Ynys Affalach, kot nastopa tudi v delu. S
komično (prvostopenjsko) predelavo, ki v nekaterih primerih vključuje celo medbesedilne
reference, pa se je avtorica lotila še nekaterih drugih, sicer značilnih fantazijskih motivov, vse
od zmaja, ki tu nastopa kot junakinji viteško vdan slepi pesnik, povrhu poimenovan še Homer,
tehnološko navdahnjenih škratov, ki junakinji storijo uslugo v zameno za njen iPod, junakinji
»usojenega« meča Lupusa, s katerim se sploh ne znajde, do skrivnostnih prerokb, s katerimi
so bile menda od nekdaj samo težave, in »nezanesljivih« druidskih magičnih portalov, ki se za
nameček ves čas kvarijo.
Veliko manj izrazite so navezave na ljudsko in mitološko izročilo v preostalih treh delih.
Medtem ko jih v Varuhih skrivnosti praktično ni, kar je nemara tudi razlog za pust vtis, ki ga
avtoričin fantazijski svet pušča bralcu, lahko v Lovcih Kaliusa pogojno najdemo
drugostopenjsko predelavo motiva vampirja (podobno kot ti svojim žrtvam izsesajo kri,
Klančnikovi Lovci svojim žrtvam s smrtnim vbodom posebnega rezila izsesajo energijo), v
deželi Liedna pa naletimo na še nekaj podobnih primerov; taki so npr. Goruni, ki so zaradi
pomorskega razbojništva že v pripovedi primerjani z ljudstvom Vikingov, glede na živalsko
odlakanost teles pa spominjajo na antropomorfizirano žival, kar še dodatno utemeljuje
njihovo krvoločno naravo. Baldini, slonom podobna bitja povsem zverinskih atributov, na
katerih Goruni odjezdijo v boj, se zdijo blizu Tolkienovim olifantom in vargom, prav ob tem
pa bi bilo spet mogoče domnevati, da si je prej kot iz mita ali pravljice avtor motive sposojal
iz tujih fantazijskih predlog.
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Povsem svojstven svet magov prinaša Petančičev Anor Kath, v katerem pa lahko
navezavo na mit najdemo le v posameznih bitjih, tako svojskih, da lahko govorimo zgolj o
drugostopenjskem odmiku. Baroni, nenavadna bitja veselja in svetlobe, spominjajo deloma na
»tolkienovske« vilince, zaradi velikosti in ekscentrične preprostosti pa morda tudi na hobite.
Lokat, o katerih videzu sicer ne izvemo kaj dosti, se na prvi videz zdijo kot povsem izvirna,
svojska predelava običajnih antagonističnih bitij, s katerimi se protagonisti srečujejo in
soočajo med svojimi fantazijskimi pustolovščinami; a prav zaradi umanjakanja atributov, ki bi
jih konkretneje opredeljevali, o navezavi na specifično mitološko ali pravljično predlogo v
tem oziru ni mogoče domnevati, razen pač dejstva, da utelešajo neke vrste demonska bitja. Še
najbolj klasični pa v tem oziru delujejo škratje, ki so očitno prvostopenjska predelava
germanskih, kot jih prav tako spoznamo pri Tolkienu. Gre za motiv škrata kot tehnično
podkovanega inovatorja, rudarja in varuha starih skrivnosti, kar se v Anorju Kathu kaže v
rokovanju z nenavadnimi predmeti, ki jih razumejo le sami, skrivnih podzemnih hodnikih, s
katerimi upravljajo, in obširnim znanjem o starih dobah, na katere so ljudje že pozabili.
Pogojno lahko še govorimo o motivu volkodlaka pri t. i. besih in Tiru, pripadniku klana
ranarjev, ki obvlada meseno magijo in je kot tak zmožen spreminjati obliko telesa v živalsko,
medtem ko so nekromožje, ki jim pripada Hedjegadttu, očitno le inovativno preimenovanje
nekromantov, čarovnikov, ki obujajo duše mrtvih.
5.3.7. Dogajalna struktura
Osnovno, že večkrat povzeto obliko dogajalne strukture (junak odide od doma, sreča
pomočnike in nasprotnike, prestane preizkuse, opravi nalogo in se vrne domov, pri čemer je
dobil bogastvo v takšni ali drugačni obliki) lahko tudi v delih slovenske sodobne fantazije
najdemo skoraj povsem povzeto ali pa v nekoliko kompleksnejši varianti, pri čemer se lahko
osnovna struktura večkrat zaporedoma ponovi ali pa se več dogajalnih struktur odvija
vzporedno. Najbolj dosledno osnovni varianti sledijo Otroci Avalona. Junakinja Beti zapusti
dom, ko ostane ujeta v deželi Avalon, tam pa mora izpolniti nalogo in se podati na fantazijsko
pustolovščino, ki ji bo omogočila, da se vrne domov (junak odide od doma); že od začetka je
z njo Cully, občasno se ji pridružita mlada vilinca Dylan in Sylwein, kasneje pa jo spremljata
še Myrddin in Artur, naloga vseh pa ji, da ji pomagajo v boju proti zlem silam, ki jih nad njo v
oblasti Gwyn ap Nudda pošilja Dunpan D'Wig (sreča pomočnike in nasprotnike); ko Beti
pristane v ujetništvu Dunpana, spozna njegovo pokvarjeno naravo, zaradi česar se upre
mikavni ponudbi, s katero jo hoče podkupiti (prestane preizkuse); Beti na koncu s pomočjo
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Myrddinovih wyrdov v Dunpanu prebudi zavest Edwarda Flina, po zaslugi česar lahko Artur
in Myrddin premagati Gwyna (opravi nalogo), sama pa se lahko, izkušenjsko precej
obogatena, končno vrne domov, za slovo pa ji podarijo Myrddinovo verižico z wyrdi (se vrne
domov, pri čemer je pridobil bogastvo v takšni ali drugačni obliki.
Z manjšimi variacijami lahko podobni strukturi sledimo tudi v ostalih delih, najbolj očitno
v Varuhih skrivnosti, Emmi Storm in Kaliusu. Tako kot Beti tudi Kara odide od doma, ko ji
mati svetuje, da pobegne iz Obzidanega mesta in poskuša najti izginuli kip odpuščanja, po
zaslugi katerega si bo njen očim Lias-Nas morda premislil glede krute kazni, ki ji jo je hotel
zadati. Beti že od začetka spremlja pomočnik Felias, bežati morata pred vojaki, ki jih za njima
pošilja Lias-Nas, dokler jim končno ne padeta v ujetništvo, od koder lahko pobegneta šele s
pomočjo drugih jetnikov, ki tudi usmerijo njuno nadaljnjo pot, ter Beregina. Kara na koncu
opravi nalogo, ko vse tri s pomočjo očetovega amuleta pripelje do Otoka vračev, njene poti
domov pa ne predstavlja vrnitev k materi, pač pa k očetu, ki jo je vsa ta leta pričakoval.
Bogastvo, ki ga je Kara ob »vrnitvi domov« pridobila tako predstavlja ponovno snidenje z
očetom in odkritje skrivnosti o vračih in Varuhih, s čimer se sicer ukvarja v naslednji knjigi.
Podobno se zdi tudi »potovanje« Emme Storm, ki se mora v vilinskem podzemlju ob
opori pomočnikov (Amis in starešine Bratovščine Culis) soočiti z Marcusom, s tem pa tudi
svojo preteklostjo, saj ugotovi, da je Marcus njen stric. Pri tem prestane pomemben preizkus,
ko se, podobno kot Beti Dunpanu, upre njegovi ponudbi, s katero bi lahko pridobila izjemno
moč. Emma se mora kasneje pri starešinah učiti magičnih veščin, svojo nalogo pa opravi, ko
ji s pomočjo slednjih uspe zalučati nož in zabosti Marcusa, le da jim ta nato pobegne, Amis,
Emmin glavni pomočnik in ljubimec, pa umre. Emma se po dogodkih verjetno vrne k materi,
bogastvo, ki ga je pridobila, pa je kljub Amisovi smrti sámo odkritje vilinskega sveta,
povezanega z njeno preteklostjo in družino, zlasti očetom. Tako Emmo Storm kot Varuhe
skrivnosti z Otroki Avalona povezuje vrednota družine, ki najstniškim junakinjam po
opravljeni nalogi ne predstavlja le povratka domov, pač pa duhovno bogastvo (nagrado).
Zelo podobna struktura povezuje tudi dogodke v Kaliusu, kjer pa junak ni najstnica,
temveč odrasel moški, ki se na fantazijsko pot odpravi sprva iz želje po maščevanju, kasneje
po spozna potrebo po boju za vsesplošno blaginjo sveta, ob čemer se pričenja tudi možnost
njegovega moralnega očiščenja. Končna naloga je opravljena, ko je premagan Shakdar, Slayer
pa se nato verjetno vrne na Zemljo. Ker je Selena mrtva, je edino bogastvo, ki ga je zares
prejel, odkritje novih plati življenja, kot sta ljubezen, žrtvovanje in sočutje, in ki ga bodo kot
nekoč hladnokrvnega Lovca domnevno vodile k miroljubnejšemu obstoju.
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Osnovna struktura bolj kot ne prežema tudi prvo knjigo Vitezov in čarovnikov, Vzpon
indigo otrok, kjer se devetnajstletni Boris odpravi »na pot« sinhronizacije z Mešarahom, ki se
v njem domnevno utelesi, pri tem pa so mu v pomoč zlasti agaenali, utelešeni v njegovih
gimnazijskih profesorjih, knjižničarki, lekarnarici itd., ovira pa ga Elejla, ki na svet pošilja
svoje služabnike v telesu Borisovih vrstnic. Boris opravi preizkušnje, ko se ob pomoči Marka
priuči magično-bojevniških veščin, ko v Dilualu v svetu Drugotnosti okrepi svoj vpliv z
uvedbo vojaške diktature in ko odkrije, da se je Elejla utelesil v Sandri; nalogo pa opravi, ko
vse štiri vrstnice dokončno premaga. Od vloge Mešaraha si lahko naposled odpočije in se
»vrne domov«, k svojemu staremu življenju, bogastvo, ki ga je s tem pridobil, pa je
osebnostna rast in navsezadnje poletne počitnice, ki so končno pred njim. Upoštevajoč
dogodke v Drugotnosti bi lahko sicer govorili o variaciji z vzporednim potekom različnih
dogajalnih struktur, saj se medtem na pot odpravi tudi Han Zeolski s svojo skupino
pomočnikov, vendar razplet njegove zgodbe delu nepričakovano umanjka, v Indigo novem
svetu pa izvemo le, da se je vrnil v Zeolijo, kjer je njegov oče domnevno umrl. Upoštevajoč še
drugo knjigo pa lahko v celotni (sicer še nedokončani) tetralogiji Vitezov in čarovnikov v
glavnem govorimo o zaporednih ponovitvah osnovne dogajalne strukture, prepletenih z
vzporednimi. Boris se v Indigo novem svetu prav tako poda na pot iskanja Elejlinih sledi,
preizkuse pa prestane, ko izgubi starše, v Drugotnosti po krajši državljanski vojni doseže
kompromis z vilini, nazaj v Ljubljani, v svoji študenstki sobi, pa komaj ubeži Elejlovim
službanikom; naloga, ki se napoveduje z njegovim potovanjem v Anglijo in iskanjem sibetov,
s pomočjo katerih bo lahko Elejlo končno porazil, se obeta šele v nadaljevanjih.
Podobno kombiniranje variacij je prisotno tudi v celotni trilogiji Anorja Katha, ki v prvi
knjigi bolj kot ne sledi osnovni strukturi, zaporedne, deloma vzporedne ponovitve te pa
prinašata zlasti nadaljevanji. Prvotno vzporedno razpršene dogajalne strukture potovanj
peterice magov se kmalu združijo v eno, znotraj te pa se glavni junaki nato skoraj »po šolsko«
odpravijo na pot svojega »izbranstva«. Na koncu brez večjih težav opravijo nalogo, ko s
pomočjo Vardragula odprejo Kovačnico, v kateri so zaprti demoni in pošasti boga
Človekoklavca, vrnitvi domov pa je še najbližje vrnitev vseh pet v Mesto gospodarjev
golemov, zdaj preimenovano v Anor Sotul, kjer jim je Honrad obljubljal bogato pogostitev.
Bogastvo, ki so ga prejeli, je uresničitev svojega izbranstva, za katerega so bili nehote
določeni, šele v naslednjih knjigah pa se razkrije, da je bilo le-to zanje tudi pogubno. Pot se
skozi zaporedje podobnih dogajalnih struktur nadaljuje le za Akhi, ki po svoji smrti na nek
način še naprej živi v svojem otroku, v celoti pa je njeno poslanstvo izpolnjeno v tretji knjigi,
ko njena potomka Laira porazi Anor Kath; s tem pa se zaključi tudi potovanje trola Asnoga, ki
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je po obuditvi iz dolgotrajne skamenelosti, kateri se je predal zaradi prvotno spodletele
naloge, prestal težak preizkus, tako okrepljen pa se je lahko naloge varovanja izbranke lotil
ponovno, tokrat uspešno.
Pregled del torej kaže, da se slovenska sodobna fantazija v največji meri drži osnovne
dogajalne strukture. To velja še zlasti za samostojna dela, ki obsegajo le eno knjigo (npr.
Kalius), in za prve dele posameznih serij. Celotne trilogije in tetralogije ponujajo
kompleksnejšo variacijo dogajalne strukture (večinoma gre za zaporedne ponovitve osnovne,
deloma kombinirane z bolj razpršenimi vzporednimi), vendar je od teh dokončana le trilogija
Anor Kath; za Viteze in čarovnike, Varuhe skrivnosti in Emmo Storm pa bi bilo za popolnejšo
analizo treba počakati na nadaljevanja.

5.3.8. Kompleksnost dogajalnega prostora
Tako za kraj kot za čas dogajanja v sodobni fantaziji velja, da morata biti natančno
določena, kar fantazijo v celoti ločuje od pravljice, vendar v njenem sodobnem modelu mora
biti za razliko od klasičnega ta določljivost še toliko bolj natančna in na splošno
kompleksnejša. Ker sta kraj in čas dogajanja ter značilnih sedem fantazijskih motivov torej
glavno določilo, ki sodobno fantazijo razmejuje od njene klasične predhodnice, naj bi bila
torej analiza tovrstnih prvin v obravnavanih delih glavni pokazatelj njihove domnevne
pripadnosti sodobnemu modelu žanra.
Da lahko govorimo o kompleksnosti dogajalnega prostora, mora delo izpolnjevati tri
vidike, in sicer mora biti natančno določen splošni krajevni kontekst, dalje pa morajo biti
podrobno opisana posamezna prizorišča ter jasno določena prostorska razmerja med njimi. Pri
proučevanju del slovenske fantazije pa je treba znova opozoriti, da ker nekatera še niso
dokončana, morda tudi obstoječi opisi dogajalnega prostora zazdaj še niso tako natančni in
obširni, kot bodo na koncu, ko bodo trilogije in tetralogije zaključene.
K najbolj obširno razdelanemu splošnemu prostorskemu kontekstu verjetno težijo Vitezi in
čarovniki. Drugotnost, nekakšna fantazijska vzporednica stvarnosti, predstavlja povsem
samostojen svet, ki pa žal ne prinaša svojega zemljevida, kar bralcu otežuje predstave, še
zlasti, ker je krajev tako veliko, po imenih, ki so brez vsakršne pomenske globine, pa so si
obenem še podobni (npr. cela serija popolnoma raznolikih krajev z imeni Ladhas, Landana,
Lenem, Liad, Lingo, Linogh, Lithinall), da ubeseditev omenjene fantazijske dežele izpade že
kaotično. Avtor sicer ponuja celoten nabor s podrobnimi opisi dežel Drugotnosti na svoji
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spletni strani, ki pa k sami geografski opredelitvi ne pripomorejo kaj dosti, saj se poleg redkih
omemb, kot je »Zeolija je najzahodnejša medalarska dežela« ali »Grofija je najzahodnejša
shedanijska grofija« (Ekselenski), osredotočajo zgolj na kulturno-zgodovinske popise
dogodkov in politične ureditve. Popisi konkretnih prizorišč so medtem v romanu skoraj
filmski, kot bi bili opisani s perspektiven filmske kamere, kar je skladno z avtorjevo
pripovedno tehniko. Tako je npr. vilinska prepovedana dežela, kamor se s svojim spremstvom
napoti Han Zeolski, opisano na naslednji način:
Veter besno brije čez pusto pokrajino. / Kmalu ugledajo silhueto zasilno obnovljene kamnite hiše na skalni
polici. Zob časa je skoraj dokončno pozobal ograjo nad vratolomnim prepadom. / Skupinica jezdecev uzre
silhueto kamnitega mesta, stisnjenega okoli visokega stolpa, znamenje rešmeaga. / Velike hiše iz belega
granita se odlično stapljajo z negibno belino večnega snega. Stolp je že od daleč na očeh prišlekov in tudi
oni so najbrž že vzbudili pozornost prebivalcev stolpa. Ta je, za razliko od razkošno odmerjenih hiš, grajen
iz popolnoma črne kamnine. / Obljudene hiše so prekrite s čudovitimi reliefi. Okolica hiš je očiščena.
Najbolj nora je malce groteskna čarovniška iluzija zelenja. Središče teh bizarnih vrtov so mrtvi vodnjaki.
(Ekselenski 2016: 275–284)

Težava takšnih opisov pa je, da pripoved postane z njimi slej kot prej prenasičena,
omejeni ostajajo na nekaj (med seboj vse bolj podobnih) arhitekturnih popisov posameznih
objektov; ker pa jih je zaradi nejasnega, zmedeno izdelanega širšega dogajališča, po zaslugi
katerega umanjka tudi prostorskih razmerij med njimi, težko uvrstiti v širši krajevni kontekst,
se spet zdi, da ostaja nekako sami sebi v namen. Tako pripoved ne ponuja skoraj nobene
predstave o tem, koliko je pravzaprav velika npr. kraljevina Medalar, koliko je od nje
oddaljena Zeolija, za katero izvemo le, da leži na njenem skrajnem zahodu, kaj leži med njima
in kakšna je konec koncev geografija teh krajev, podnebje ipd.; bralec si tako le stežka ustvari
prostorske predstave tega sicer zapletenega sveta. Vitezi in čarovniki torej vsekakor stremijo k
kompleksni prostorski izdelanosti, vendar pa se zdi, da so v tem kljub široki domišljiji, s
katero se je avtor lotil svojega projekta, premalo učinkoviti, tudi premalo domiselni; s
kopičenjem posameznih prizorišč, ki so si med seboj preveč podobna in premalo specifična,
zanašajo pa se kar na nekakšno samoumevnost celotnega fantazijskega konteksta, pa zopet
zapadajo v redundantnost. Ključna težava vsega naštetega se verjetno v veliki meri dotika
umanjkanja elementa (junakovega) zavedanja nestvarnosti, s pomočjo katerega fantazija
običajno potujuje svojo pripoved, obširen dogajalni prostor pa bi v Vitezih in čarovnikih prav
na račun tega lahko oživel.
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V manjši meri je podobne pomanjkljivosti opaziti v Kaliusu, kjer pa po zaslugi
priloženega (sicer estetsko šibkega) zemljevida težava ni v razdelanosti širšega prostorskega
konteksta, pač pa prej posameznih prizorišč. Svet Kaliusa naj bi zaobsegal celotno vesolje
planetov, ki funkcionirajo kot nekakšni vzporedni svetovi, potovalna razdalja med temi pa je
prikrita z dejstvom, da junaki potujejo s pomočjo teleportacije oz. t. i. energetskega skoka. O
oddaljenosti Liedni izvemo le, da je od Zemlje »daleč stran«, za kar naj bi junaki morali pri
skoku porabiti ogromno energije, natančneje pa razdalja, kot že omenjeno, ni določena.
Nadalje so osnovni podatki o njeni geografiji in družbeni ureditvi podani, še preden jo junaki
obiščejo, ko o njej poizvedujejo pri Lovcu Ianu v Kanadi; tako pregledno in povsem jasno
izvemo, da je razdeljena na tri celine, Sintijo, o kateri se ne ve kaj dosti, oddaljeno Gorunijo,
kjer prebiva roparsko ljudstvo Gorunov, in Liedno, razdeljeno na dve državi, Drakijo in
Liedno, katere glavno mesto je Miliana. Zemljevid celotnega kontinenta predstavi še nekaj
posameznih krajev, kot so Triene, Sinava, Taiva, Takhra, Kartajska vzpetina in Lokajski zaliv
ter Roana, središče Drakije. Prav tako s pomočjo zemljevida Sintije izvemo, da gre za divjo
deželo, pretežno z gozdovi in gorovjem prepleteno celino, preko katere se morajo junaki
podati, da prispejo na jug, v Mandarosovo votlino. Razdalje med posameznimi lokacijami so
določene s potovalnim časom (npr. številom dni, ki jih potrebujejo, da prečkajo Kartajsko
vzpetino) ali pa celo metri in kilometri, bogatejši opisi posameznih prizorišč pa ostajajo redki.
Skozi refleksijo kralja Somuna ob opazovanju Miliane iz svoje palače recimo izvemo, da je
mesto večinoma grajeno iz marmorja, da je za palačo ogromen vrt z vodnjakom ter da je
postavljena tako, da ima kralj iz nje razgled nad južnim delom mesta, kjer so tudi sledovi
nekdanjega obzidja, vezanega na krvavi zgodovinski dogodek, ko je kralj Lotrij nanj obesil
več kot petdeset tisoč upornikov. Palača v Miliani kot eden osrednjih dogajalnih prostorov je
podrobnejših opisov deležna še kasneje skozi perspektivo deklice Deline, katere nevednost in
otroško začudenje pripovedovalec spretno izrabi za dokaj razkošen opis:
Odšla je naprej do velike dvorane s prestolom. /…/ Zdaj je videla, da je dvorana prava arhitekturna
mojstrovina. Na vseh straneh stojijo stebri v obliki dreves. V veličastnih krošnjah se končujejo na visokem
stropu. Naštela je šestnajst takšnih dreves na severni strani, dvaintrideset na vzhodu in prav tako šestnajst na
južni. /…/ Tudi prestol, na katerem je sedaj sedela Mortana, je bil veličasten. Stal je vrh šestih stopnic. Kot
naslonjalo sta bila postavljena dva bojevnika s sekirama. Okoli je bila postavljena lesena konstrukcija,
prekrita s kosi rdečega blaga, ki je naredilo sedenje udobnejše. Tudi prestol je moral biti iz istega kamna kot
drevesa. (Klančnik 170)
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Takšni opisi pa postajajo z razvojem zgodbe vse redkejši, kar je po eni strani gotovo
posledica dejstva, da se pripoved v glavnem omejuje le na posredovanje govora in preproste
opise akcije, po drugi strani pa k temu prispeva tudi pripovedni tempo, ki se nenadoma
pospeši in še bolj popreprosti, kot da bi hotel s pripovedjo čim prej zaključiti.
Anor Kath medtem vse tri kategorije prostorske določenosti izpolnjuje dokaj zgledno.
Deželo potujočih ljudstev jasno ilustrira ročno izdelan zemljevid, ki je prvi knjigi pridan na
koncu, poleg posameznih krajev, gorovij in gozdov pa so na njem označene še glavne poti, po
katerih potujejo junaki, kar že samo po sebi orisuje tudi prostorske razdalje, o katerih lahko
sicer iz pripovedi sklepamo le glede na čas potovanja. Sama pripoved je sicer po zaslugi
dogajalne strukture, ki se večinoma osredotoča na potovanje magov po bogato izdelani Deželi
potujočih ljudstev, polna opisov konkretnih prizorišč, ki pa niso omejena le na mesta in
utrdbe, pač pa tudi gozdove, zapleteno izdelan sistem podzemnih rovov škratov in nazadnje
barvito, totemsko okrašeno vas krvi klana. Tako je npr. pester, toda pregledno strnjen že prvi
opis mesta Belanso, ki za nadaljnjo zgodbo sploh ni ključen:
Mesto je imelo dvojno obzidje, notranje, znotraj katerega so v razkošnih vilah prebivali Trgovski ceh in
nekaj posameznih mogotcev, ter zunanje, ki je omejevalo območje oblasti Trgovskega ceha in območje, kjer
je bilo trgovanje dovoljeno. Na trgih se je prodajalo vse od orodja do orožja, živine, sužnjev, živil in zdravil,
po mestu je bilo moč najti mnogo krčem, ki so nudile vse vrste užitkov in zabave. /…/ Okrog zunanjega
obzidja je zraslo na stotine barak, kolib in prebivališč, še najbolj podobnih brlogom, kjer je vrvelo od
umazanije mož, žensk, otrok, psov in ropotije, ki so jo privlekli s seboj. (Petančič 2007: 32–33)

Delo s tem nedvomno ustreza načelu, da naj bi bila bogata prostorska razdelanost fantaziji
že sama na sebi vrednota, tudi če ne igra bistvene vloge, za razliko od Vitezov in čarovnikov
pa je v Anorju Kathu tudi povsem smiselno vpeta v širši, kompleksno, vendar še vedno dovolj
jasno in strnjeno razdelan dogajalni prostor Dežele potujočih ljudstev. Ta jasnost pa se razbije
z drugo knjigo, proti koncu katere je brez smiselne umeščenosti v poprej izdelan kontekst
nenadoma govora o »ostalih svetovih«, za katere niti ni jasno, kako so med seboj sploh
povezani, v tretji (še ob znatnem pomanjkanju zemljevida ter bogatih, smiselnih opisov, kot
smo jih bili deležni v prvi in drugi) pa že postanejo nekakšna samoumevna stvarnost. Tako
tudi Anor Kath na koncu zapade v podobno kaotičnost, s kakršno se spogledujejo tudi Vitezi
in čarovniki, v slovenski sodobni fantaziji pa je očitno v največji meri posledica literarne
nedovršenosti.
Nekoliko bolj skopo, toda vsaj jasno izdelan se zdi svet Varuhov skrivnosti. Fantazijska
dežela, ki jo načrtovana trilogija upoveduje, sicer ni posebej imenovana, je pa prav tako
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utemeljena s priloženim zemljevidom. Krajevna imena so dokaj preprosta in običajno
ledinske narave, poleg Obzidanega mesta in Otoka vračev, dveh osrednjih dogajališč prve in
druge knjige, so to npr. Polja, Gozd odmevov, Gozd prividov, Orlovske gore, Šepetavi slapovi
in Stoteri ribniki. Dogajalnemu prostoru pa vsekakor umanjka širši kontekst, kot že omenjeno,
ne izvemo, kje se Obzidano mesto in Otok vračev sploh nahajata, razen tega, da deželo z
divjino obkroženega Obzidanega mesta obdaja nekakšna strogo zastražena meja, Otok vračev
pa se nahaja v posebni dimenziji, ki jo varuje magija. Vse našteto je morda posledica popolne
izolacije od zunanjega sveta, v kateri sta odraščala Kara in Felias, ter skrivnosti, ki obdaja
tako Obzidano mesto kot Otok vračev. Odgovore bo lahko prinesla šele tretja knjiga, ko oz. če
bo izšla, namiguje pa na nadrobnejšo izdelanost širšega prostora tudi naslednja Karina
ugotovitev:
Si ti sploh vedel, da imamo zunanje meje? Da je za mestnimi vrati svet, ki je še vedno naš, čeprav nihče,
razen starešin in prebežnikov, nikoli ne zaide tja? Nikoli nam ni nihče omenil, da je naša dežela prostrana, z
več provincami, ne le osamljena mestna država, ki se konča za obzidjem. (Belani 2010: 149)

Prav tako so med posameznimi dogajališči dokaj jasno določene razdalje, ki se jih da
bodisi razbrati z zemljevida bodisi o njih sklepati iz zapisov, vendar pa to velja le za
notranjost Mesta in površino Otoka, ki se nahaja sredi jezera, saj zemljevid njuno okolico bolj
kot ne izključuje. Dogajališča so tudi dokaj skopo in nedomiselno opisana, omejena na nekaj
osnovnih atributov, kot so velikost, barva, material in pogosto neposredna oznaka
»veličastja«, kar se na primer odraža v opisu vojaške postanke in Stolpa pozabljenih, kamor
namestijo Feliasa in Karo, potem ko ju ujamejo Liasovi vojaki: »Res so se visoko nad njimi,
nasproti glavnega vhoda, v nebo vzpenjali trije stolpi. Že njihova senca na tleh je bila tako
široka, da je vzbujala strahospoštovanje. V trikrat ponovljeni veličastni z vmesnimi prečnimi
nitmi se je vila pod njihovimi nogami.« (Belani 152). Kaj več pozornosti pa ni namenjene niti
osrednjim prizoriščem; tako so opisi Otoka vračev omejeni le na nekaj posameznih prostorov,
opisi teh pa ostajajo dokaj preprosti. O Karini sobi izvemo le, da leži v pritličnem delu
vzhodnega stolpa, medtem ko so spalnice ostalih v južnem, zunanje dvorišče je »vsenaokrog
obdano z visokimi obrambnimi zidovi« (2012: 73), Aramanova »velikanska sobana«,
domnevno »opremljena za potrebe odraslega moškega« (52), pa je le polna orožja in oklepov.
Prav zaradi poenostavljenih opisov posameznih dogajališč Varuhi skrivnosti potrebne
kompleksnosti dogajalnega prostora dosegajo le s težavo, v neposredni zvezi z omenjenimi
primanjkljajem pa se nenazadnje zdi tudi njihov končni fizični obseg.
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Na splošno je to tudi težava Otrok Avalona in Emme Storm. Zlasti slednja sicer v prvi
knjigi pušča nastavke za nadaljnjo razširitev in poglobitev izdelanega fantazijskega sveta,
medtem ko Otroci Avalona ostajajo v tem oziru dokaj preprosti; to pa je verjetno tudi
posledica dejstva, da se je avtorica opirala na že zgrajeni »fantazijski« svet, to je iz
arturijanskih legend prevzeta mitična dežela Avalon. Avalon, ki je ujet v medsvet, nekakšno
stanje med zemeljsko stvarnostjo in t. i. Pozabljenimi svetovi, je pravzaprav uvrščen v dokaj
abstrakten prostorski kontekst, za njegovo notranjo razdelanost pa se zdi, da konkretnejših
predstav o njegovi geografiji ni imela ustvarjenih niti avtorica sama, saj se je pri tem bolj kot
ne zanašala že na splošno ustaljene predstave o tej britanski mitični deželi. Tudi o sami
razdalji med kraji je spet mogoče sklepati le iz redkih namigov v pripovedi, kot je dolžina
potovanja. Dalje je prisotnih nekaj konkretnejši opisov posameznih dogajališč, npr. vilinskega
mesta, Myrddinove koče, Arturjevega Cairosa in labirinta pred Caer Afallachom, pri čemer je
glavno sredstvo opisa zopet humor. Arturjev Cairos je tako opisan zgolj kot »šolski primer
zgodnjesrednjeveškega gradu z mogočnim obzidjem« (Nanevska Đuričić 185), Myrddinova
koča pa je primerjana s hišico iz risank, nekoliko suhoparen opis njene dokaj puste notranjosti
pa je utemeljen skozi oči najstniške junakinje: »Vse je bilo preprosto, uporabno, brez
dodatkov in olepšav. Zato je Beti sklepala, da mora biti Myrddin tak kot njena mama –
praktičen in učen človek, brez najmanjšega smisla za notranjo dekoracijo«. (Nanevska Đuričić
107).
Podzemlje, fantazijsko prebivališče vilincev v Emmi Storm, medtem deluje kot nekakšen
alternativni svet, ki soobstaja s stvarnostjo. O njem pa v prvi knjigi izvemo le to, da so se tja
vilinci umaknili po vojni s človeštvom, da so svet pod zemljo ustvarili s pomočjo magije in da
se domnevno razteza po večjim delom površine celotnega sveta. Razdeljen naj bi bil na
kneževine, območje pod slovenijo pa se imenuje Kneževina Morignska. Podobno kot J. K.
Rowling svoj čarovniški svet orientira glede na obstoječe prostorske točke stvarnosti, je
določen tudi vilinski svet v Emmi Storm; A'psa Kara se nahaja nekje pod Novim mestom,
medtem ko se studenec, kamor hodijo vilinci umivat svoje novorojence, nahaja nekje pod
Gorjanci. Izmed podrobneje razdelanih prostorov izstopajo natančni opisi Amisove koče v
drevesu, rezidence Bratovščine Culis in samemu mestu, ki mu je namenjeno praktično celo
poglavje. Mesto A'psa Kara pa sicer v prvi knjigi ostaja tudi edini zares podrobno izdelan
prostor, verjetno pa njegovo razširitev obetajo nadaljevanja, ob katerih bi bilo o prostorski
kompleksnosti Emme Storm mogoče trditi z manj pomisleki.
5.3.9. Kompleksnost dogajalnega časa
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Podobno kot za dogajalni prostor je mogoče trditi tudi za dogajalni čas. Ta bi moral biti, v
nasprotju s pravljičnim brezčasjem in šibkimi, zgolj posrednimi časovnimi namigi v delih
klasične fantazije, v sodobni fantaziji razviden neposredno tj. skozi konkretne omembe,
navedbe ali celo časovnice, kakršne so tovrstnim delom običajno priložene v obliki
raznovrstnih dodatkov na zadnjih straneh knjige.
Dela, kot sta Anor Kath in Varuhi skrivnosti, ki v celoti potekajo v sekundarnem svetu,
morajo tako zgraditi popolnoma nov in svojski časovni kontekst, ta pa naj bi se moral po
kompleksnosti približevati časovnemu kontekstu stvarnosti, da bi deloval čim bolj prepričljivo
in avtentično. Anor Kath to dosega z natančnimi časovnimi navedki, ki jih uvaja v tretji knjigi
in ki v obliki konkretnih datumov zaznamujejo začetek vsakega poglavja; pri tem sta si
različna še načina štetja med Imperijem in novoodkritim enaindvajsetim svetom, kar že samo
po sebi nakazuje drugačen družbeno-tehnološki razvoj. Dogajanje na Eosu je tako skladno z
lovsko-nabiralniško miselnostjo svojih naseljencev zaznamovano z ohlapnejšimi koledarskimi
oznakami, kot je »doba prepelice«, medtem ko je imperialni koledar, sistem štetja Anorja
Katha, do dneva natančen. Dogodki prvih dveh knjig, ki naj bi se odvijali stoletja prej,
medtem takšnih zaznamkov nimajo, zato se zdita deli časovno tudi šibkejše opredeljeni; je pa
obširna zgodovina upovedanega fantazijskega sveta vsekakor posredovana skozi posamezne
omembe »pozabljene« zgodovine starih dob, ki zlasti v prvi knjigi ostajajo še skrivnost. Še
šibkejšo časovno opredelitev je medtem moč zaznati ob Varuhih skrivnosti, kjer nekaj malega
o zgodovinskem kontekstu izvemo iz pripovedi o zgodovini vračev in samih Varuhov,
konkretnejših letnic in datumov pa ni zaslediti, umanjkajo celo namigi, na osnovi katerih bi
bilo mogoče sklepati o letnem času.
Dela, ki fantazijskost sekundarnega sveta kombinirajo s primarnim ali pa so v primarnega
celo v celoti vpeta, se medtem običajno poslužujejo drugačnih taktik, in sicer morajo svoje
dogajanje nekako umestiti v širši časovni kontekst stvarnega sveta. Takšna je npr. Emma
Storm, ki se je v tem očitno znova zgledovala po avtorjevi vzornici, J. K. Rowling, saj
alternativno vilinsko zgodovino kombinira z zgodovino človeške stvarnosti, za katero
pripoved celo pušča jasne namige, da ni povsem takšna, kot se zdi. Tako naj bi bil vilinski
svet nekako povezan z znanimi zgodovinskimi dogodki; na prvem mestu je to materialna
kultura dolenjske železne dobe, prisotni pa so celo namigi na vpletenost v začetke krščanstva
– vilinec Amis recimo trdi, da naj bi Jezus, osrednja figura krščanske mitologije, poznal svet
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vilincev. Sami vilinci naj bi bili tudi vešči latinščine, kar še dodatno utrjuje njihovo tesno
prepletenost z razvojem zahodnega sveta.
V časovni kontekst stvarnosti so deloma uvrščeni tudi dogodki v Vitezih in čarovniki in
Kaliusu, obe deli pa posegata v prihodnost. Pri Vitezih in čarovnikih gre za dogajanje v
Onostranstvu, ki je z osrednjo zgodbo Borisa Plahutnika osredotočeno na prihodnost (v prvi
knjigi leto 2065, v drugi knjigi pa tri leta kasneje), tudi tu pa naj bi bili agaenali, ki imajo
trenutni sedež v Vatikanu, tesno povezani z zgodovino zahoda, zlasti krščanstvom. Kalius
medtem podobno kot tretja knjiga Anorja Katha začetek vsakega poglavja zaznamuje z
natančnim datumom, pri čemer gre za vzporedno navajanje zemeljskega in liedijskega štetja;
na Zemlji gre za obdobje med avgustom, leta 2011, in marcem, leta 2012, medtem ko se ob
istem času na Liedni odvijata leti 275 in 276. Temu je za lažjo orientacijo na začetku pridan
še liedijski koledar, iz katerega izvemo, da ima na Liedni dan 20 ur, mesec 14 ali 15 dni, leto
232 dni, letni časi pa se menjavajo na štiri mesece. Meseci so brez imen in označeni zgolj
številno. Svoj fantazijski koledar ima tudi Drugotnost Vitezov in čarovnikov, ki pa je bralcu
znova dostopen le na spletu. Za razliko od tistega v Kaliusu je tudi bolj izvirno izdelan, saj
prinaša dvanajst novih imen mesecev, ki nekoliko spominjajo na domača ljudska
poimenovanja (sušnik, viharnik, cvetnik, vinar, listopad ipd.). Prav tako spletni dodatki
prinašajo obsežne podatke o zgodovini Drugotnosti, vojne z Vesoljnim carstvom in prihodu
prvega Mešaraha, zgodovino posameznih grofij in kneževin, vladajočih družin, družbenih
ureditev ipd., naveze na dogodke pa lahko v posameznih omembah najdemo tudi v pripovedi
obeh knjig. Prav tako je avtor (sicer deloma le v digitalni različici) izdal Kroniko Vesoljnega
carstva, Votlino skrivnosti in Somrak drugotnosti, ki prinašajo literarizirano razširitev sicer
nadrobno izdelanega, širokega zgodovinskega konteksta tega fantazijskega sveta. Vitezi in
čarovniki so v tem oziru tako zagotovo najbolj kompleksno izdelana serija.
Povsem svojo specifiko pa spet prinašajo Otroci Avalona. Dogajanje v primarnem svetu je
omejeno na leto 2010, očitno na september, saj gre za začetek novega šolskega leta, medtem
ko je dogodke v Avalonu, v katere se junakinja zaplete, precej težje časovno določiti, saj je
dežela ujeta v nekakšno brezčasje. Svet Potnikov, kot ga Myrddin opiše Beti, ima očitno svojo
zgodovino, ki se znova prepleta z zgodovino stvarnosti; sam Avalon pa je v tem oziru precej
bolj abstrakten. S svojo dokaj oddaljeno preteklostjo je očitno prav tako vezan na dogodke na
Zemlji, s katero naj bi nekoč celo soobstajal, ujetost v medsvet pa naj bi se vlekla že stoletja,
v katerih je, kot že omenjeno, zaklenjen v brezčasje. Tako tudi junakinja med svojo potjo ne
okuša večjih časovnih premikov, menjata se edino dan in noč, ko po deželi plenijo Gwynove
prikazni, v svoj svet pa se na koncu po zaslugi Myrddinove čarovnije vrne ob popolnoma
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istem času, kot ga je zapustila. Delo sicer prinaša nekaj navedb, ki se navezujejo na
psevdozgodovinsko preteklost Arturjevih časov; in ta je bila v svetu Otrok Avalona očitno
resnična. Podobno kot nekatera druga dela roman prav tako prinaša dodatek, ki zgodovinsko
ozadje podrobneje pojasnijo; v tem izvemo npr. o otroštvu Edwarda Flina, ki mu je starka
Nimue pripovedovala presunljive zgodbe, po zaslugi katerih je kasneje postal Dunpan D'Wig
in se spajdašil z Gwynom ap Nuddom. Kakšnih konkretnejših časovnih navedb pa sicer ni
zaslediti. Skupaj z ohlapno določenostjo dogajalnega prostora, ki Avalon očitno potiska v
sfero pravljičnega brezčasja, delo tako rekoč meji na klasično fantazijo, ki pa se vendar zdi
kot nekakšna parodija »velikih del« sodobne različice žanra.
5.3.10. Kompleksnost značilnih fantazijskih motivov
Značilni fantazijski motivi, ki so najbolj relevantni za razločevanje sodobnega modela od
klasičnega, so torej motiv fantazijskega slavja, motiv fantazijske jezika, motiv otroka
izjemnih moči, motiv fantazijskega bitje, nastalega z višjo stopnjo odmika od tradicije, motiv
čarobnega predmeta, motiv čarovnika oz. čarovnice in motiv čaranja. Naštete motive lahko
najdemo v večini ključnih del sodobne fantazije, bistvo pa je v njihovi kompleksnosti in širši
utemeljenosti, s čimer pripomorejo k gradnji avtentičnega, kar se da široko in nadrobno
razdelanega fantazijskega sveta.
5.3.10.1. Motiv fantazijskega slavja
Motiv slavja v slovenski sodobni fantaziji ni pogost. V največji meri je prisoten v Otrocih
Avalona, najdemo pa ga dalje lahko le še v Varuhih skrivnosti in Emmi Storm. V Otrocih
Avalona so to razkošne pojedine na Arturjevem dvoru, njihovo »veličastje« pa je znova
soočeno s humorno perspektivo, ki jo pripoved uresničuje skozi glavno junakinjo; hrana,
omejena večinoma na meso, se ji sprva upira, kasneje pa se je ne more lotiti, ker jo je stroga
upraviteljica Arturjevega dvora prisilila, da nosi steznik. Večerja se kmalu sprevrže v veselo
pijančevanje, ob čemer je Beti nad Arturjevimi vitezi popolnoma razočarana, saj so bolj kot
kaj drugega »podobni bandi pijanih razbojnikov« (Nanevska Đuričić 192). V Emmi Storm je
element slavja prisoten v vilinskem praznovanju novega leta, ki se ga skupaj z Amisom
udeleži tudi Emma; gre pa za nekakšno skupinsko meditacijo, katere veličastje je omejeno na
skoraj pretirano čustven popis domnevnega duševnega očiščenja prisotnih in zlasti
junakinjinega doživljanja same sebe. Tudi v Varuhih skrivnosti je slavje omejeno na praznik,
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praznovanje spomina na prednike, med katerih nenadejano izgine kip odpuščanja. Dogodek je
pomemben, zlasti ker motivira dogajanje, saj izginotje kipa sproži vse nadaljnje dogodke, za
razliko od sicer suhoparnih popisov dogajalnega prostora pa je praznovanje tudi dokaj
natančno popisano:
Ljudje so radostno drli na ulice ter se zgrinjali proti glavnemu trgu. Oblečeni so bili v pražnja oblačila.
Otroci, ki bodo ta dan prestopili prag otroštva in se podali v svojo prvo odraslost, so nosili pisane trakove v
laseh ter ovite okoli vratu in zapestij. Papirnati okraski, podobni zmajem, ki so predstavljali duše prednikov,
so v lahnem vetriču plapolali z oken. Velika palača je bila ovenčana s cvetjem in na Trgu večnega miru se
bo, tako kot vsako leto, kmalu začela osrednja slovesnost. (Belani 2010: 40)

V nobenem drugem delu ni najti prvine, ob kateri bi lahko prepoznali element slavja, pa
naj gre za praznovanje ali časten protokol; ob umanjkanju te relativno lahkotne prvine, ki na
prvi videz nepomembno, pa vendar bogato popestri svetove tujih sodobnih fantazij, pa se
poraja vprašanje, ali ne gre morda za še eno posledico pretirane resnobe ter umanjkanja
humorja in sproščenosti, ki jih v večini del slovenske sodobne fantazije prepoznava Harlamov
(2013: 158)?
5.3.10.2. Motiv fantazijskega jezika
Fantazijski jezik je medtem prisoten v štirih delih, od tega v enem le pogojno. Najbolj
nedvoumno lahko o njem govorimo na primeru Vitezov in čarovnikov, Anorja Katha in
Kaliusa, medtem ko v Otrocih Avalona to vlogo opravlja valižanščina. Ta resda v svoji
osnovi ni fantazijska, ima pa v avtoričini literarizirani različici vsaj tako vlogo, saj gre za jezik
fantazijskih Avaloncev, ki ga Beti na njej neznani način razume, v njem pa je zapisana tudi
skrivnostna beseda »aethabunieithabyd«; ta domnevno pomeni »ponesi dekle na konec sveta«,
ob njenem izreku pa se odpre portal v Avalon. V Anorju Kathu so medtem prisotne zgolj
omembe jezika stare dobe, ki ga znajo tolmačiti le še škratje in se očitno ohranja še v
posameznih osebnih in zemljepisnih imenih (npr. Anor Sotul), in škratovskih run. Podobno pa
je tudi v Kaliusu, kjer nebroj svetov (planetov) pomeni tudi nebroj jezikov, nekakšna lingua
franca teh pa naj bi bil t. i. skupni jezik, v katerem se Slayerjevo ime domnevno glasi Kathani.
Avtor je za tovrstne potrebe očitno tudi sestavil svojo različico jezika, a ostaja v delu omejena
le na nekaj poimenovanj (besed in besednih zvez) ter krajših povedi v dialogu. Svoj jezik ima
tudi fantazijska Liedna, ki pa ga junaki usvojijo brez težav ob pomoči nekakšnih »hranilcev
znanja«, ki se v trenutku povežejo z možgani in vanje vsadijo znanje. Še najbolj obsežno pa
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se je svojega fantazijskega jezika zagotovo lotil Ekselenski v Vitezih in čarovnikih, katerih
pripoved je nemalokrat prepredena z besedjem, povedmi ali celo krajšimi odstavki v avtorjevi
različici vilinščine ali »svetega jezika«, ta pa je naknadno utemeljena v Dodatkih, ki obsegajo
(sicer precej poljudno zasnovano) slovnico in slovar. Je pa najbolj nedoumljiv element
avtorjevega »Priročnega slovarja vilinščine, vulgarizmov in zanimivosti« nepričakovano širok
nabor prisotnega besedja slengovske ali pogovorne narave, kot je »debil«, »coprnija«,
»fiksanje«, »ful«, celo »gej«, »klošar«, »lezbijka« ipd., kot da avtor podcenjuje bralčevo
recepcijo ali pa se trudi z nekakšnim spodletelim humornim učinkom.
5.3.10.3. Motiv otroka z izjemnimi močmi
Motiv, ki je zagotovo prisoten v vseh delih, je motiv otroka izjemnih moči. Že pri
povzemanju Kende v prejšnjih poglavjih sem ugotavljala, da gre za enega najbolj ustaljenih,
pogosto celo ključnih motivov fantazije na splošno, kar se očitno odraža tudi v slovenskih
delih, najpogosteje kar v protagonistih. V Varuhih skrivnosti, Otrocih Avalona in Emmi Storm
so to najstnice, bodisi na pragu pubertete (dvanajstletna Kara in trinajstletna Beti) bodisi že
odraslosti (osemnajstletna Emma), v Kaliusu sedemletna Delina, v Vitezih in čarovnikih
devetnajstletni Boris, v Anorju Kathu pa je motivu še najbližje Akhi, katere starost sicer ni
natančno podana, lahko pa sklepamo, da gre za dekle v pozni puberteti ali zgodnji odraslosti.
Kari v Varuhih skrivnosti lahko pridružimo še Feliasa, ki se z drugo knjigo trilogije,
Otokom vračev, iz stranskega lika, Karinega pomočnika, razvije v samostojen osrednji lik,
usodi obeh pa se zdita podobni in celo zvezani. Tako je usodno že njuno prvo srečanje, ko
Felias Kari nenadejano reši življenje, Kara, ki je zaradi spomina na očeta od nekdaj sumila, da
je nekaj posebnega, pa je sprva razočarana, saj je upala, da se bo za njenega rešitelja izkazal
nekdo, ki ji bo o njeni usodi in skrivnostnem izginotju očeta končno lahko povedal kaj več.
Kara nosi tudi poseben amulet, ki ji ga je podaril oče, že od nekdaj pa ima občutek, da jo ta
nevede usmerja in varuje. Usodna povezanost s Feliasom se kasneje utrdi, ko se za oba
izkaže, da sta potomca nekdanjih pomembnih veljakov, Kara starešine Aramana, Felias pa
vračinje Virde, te domneve pa Kari na koncu tudi potrdi oče. V drugi knjigi se njuni usodi še
bolj razpleteta. Kara, za katero se je sprva zdelo, da ji je bilo usojeno le, da najde očeta in z
njim Otok vračev, naj bi kot Aramanova hči imela nekakšno posebno vlogo, ki pa jo zaenkrat
nakazujejo le čudne sanje, v kateri se ji prikazujejo vizije, medtem ko je Feliasu usojeno
postati vrač. Oba primera tako dokaj šolsko ponazarjata kompleksneje razdelan motiv
izbranega otroka, čigar skrivnostne moči se postopoma odstirajo skozi vsako nadaljevanje
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fantazijske trilogije ali serije, čar takšne postopne gradnje junakove kompleksnosti pa se zdi
prav v suspenzu, ki vzdržuje bralčevo zanimanje s tem, ko mu skrivnosti o izbrančevi usodi
nikoli ne razkrije do konca.
Podobna je tudi skrivnostna moč osemnajstletne Emme Storm, ki zaradi svoje nedavno
odkrite povezanosti z vilinskim svetom in zlasti njegovim glavnim antagonistom, zloglasnim
Marcusom, v bralcu s koncem prvega dela načrtovane tetralogije pusti polno vprašanj.
Podobno kot Kara se je tudi Emma zdela od nekdaj nekaj posebnega. Od vrstnikov je bila
»drugačna«, njena odlika pa so bile nenavadno prodorne modre oči, ki se na koncu izkažejo
za ključ njene nenavadnosti, saj naj bi jih podedovala od modropoltega vilinskega očeta. Ko
se celo izkaže, da je v krvnem sorodstvu z Marcusom, postane jasno, da so v njej posebne
(magične) moči, ki jih je očitno podedovala od očetovega brata, ob neprimerni »uporabi« pa
naj bi jo lahko celo skvarile in v njej prebudile pohlep po moči in vplivu; kakšna pa bo v tem
smislu junakinjina usoda in s to povezano izbranstvo, se zdi, da bo osrednji motiv nadaljevanj.
Prav tako se dolgo ne razjasni, kakšno moč v sebi skriva Akhi, peta sopotnice izbrancev
prve knjige Anorja Katha. Magrid jo pošlje na pot, da bi pri Spremembi zagovarjala interese
krvi klana, v resnici pa čuti, da jo z magi veže čudna, nepojasnjena usoda. Sicer se tudi ostali
štirje odpravijo na pot, brez da bi vedeli, kaj točno sploh iščejo, a tudi ko jim je v baronjem
mestu pri Miradonu končno zadana naloga, ostane nejasno, kakšna vlogo bo pri tem odigrala
Akhi. Na poti je magom bolj kot ne v napoto, kadar je že ni treba reševati pred zvermi, jo
zaradi napornih razmer muči bolezen, tako da se tudi magi neprestano sprašujejo, zakaj jim jo
je Magrdi sploh naprtila. Ko ukrotijo zmaja Vardragula, s pomočjo katerega kasneje odprejo
Kovačnico, Akhi pri tem prav tako ne odigra nobene vloge, ko pa v drugi knjigi končno
pokaže nekaj magičnih moči, po zaslugi katerih se s Hedjegadttujem rešita napadalcev, že
nekaj poglavij kasneje umre. Šele v tretji knjigi se tako izkaže, da je bila skrivnost njene
usode v njenem potomstvu, Lairi, ki na koncu le porazi Anor Kath; s tem se zdi Akhi kot
nekakšna protiutež štirici svojih prvotnih sopotnikov, magov, ki jim je bilo na drugi strani
usojeno, da prinesejo Spremembo in s tem povzročijo novo dobo.
Spet bistveno bolj preprosta se zdi usoda Deline, sedemletne deklice, ki po smrti staršev
ostane v varstvu Selene in Slayerja. Delina, na prvi videz povsem običajen otrok, se zdi Seleni
posebna že od začetka, zlasti v naravi, v kateri se brez težav približa vsaki živali, njena usoda
pa se razjasni, ko prvič pride v stik z rastlinami rakhtanami, ki v njej prepoznajo otroka
svetlobe. Naloga otrok svetlobe naj bi bila prav tako v nekakšnem vesoljnem uravnoteženju,
saj naj bi bili edini, ki lahko upravljajo z mogočnim kaliusom, brez da bi jih ta izpridil, Delina
pa je tudi prva, ki ji naloga ni spodletela, zato se sme na koncu pridružiti osmim stvarnikom
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sveta in postati deveta. Delina po zaslugi rakhtan usvoji mnogo moči, ki presegajo celo samo
magijo, njeno izbranstvo pa se kljub temu zdi dokaj preprosto, saj o njeni nalogi izvemo že na
začetku, tudi njeno urjenje pa poteka brez večjih zapletov.
Verjetno predstavljata v tem oziru še največji inovacijo Boris v Vitezih in čarovnikih ter
Beti v Otrocih Avalona. Usoda Mešaraha, ki mora osebno poraziti svoje vesoljno nasprotje,
Elejlo, sicer ne predstavlja posebne novosti ali izvirnosti, se zdi pa bolj kompleksno
zastavljena pot, ki jo mora Boris »prehoditi«, da svoje izbranstvo tudi uresniči. Pri tem se
mora soočati z raznimi skušnjavami moči in vpliva, ki se jim v večini primerov ne more
upreti, zato zagreši tudi marsikatero napako, ob katerih agaenali, njegovi zaščitniki, večkrat
podvomijo vanj. V Indigo novem svetu celo predstavlja nekakšno utelešenje spodletelega, v
diktatorja prelevljenega odrešitelja, ki je za domnevno plemenitejši cilj pripravljen poseči po
vsakršnem sredstvu (kot je uvedba vojaške diktature v Dilualu ter začetek »manjše«
državljanjske vojne v izogib večji), dvom o njegovem izbranstvu pa postaja vse bolj
utemeljen, ko kasneje padli agaenali odkrijejo, da Boris sploh ni pravi Mešarah, pač pa
Elejlova prevara. Borisu to spoznanje ni razkrito, zato povsem prepričan v svoje izbranstvo
nadaljuje z »usojeno« nalogo, ne da bi se pri tem zavedal, da je verjetno le lutka v rokah
sovražnika; kako pa se bo njegova usoda razvijala naprej, bosta razkrili šele nadaljevanji.
Podobno je tudi z Beti v Otrocih Avalona, za katero se izkaže, da sploh ni prerokovani
avalonski odrešitelj, pač pa zgolj nadomestek zanj, »druga najboljša možnost«, saj je moral
Myrddin zaradi nujnosti po hitrem ukrepu »improvizirati«; odrešenik iz njegove prerokbe naj
bi se na Zemlji rodil namreč šele leta kasneje, Beti pa je bila ravno pri roki. Za razliko od
Vitezov in čarovnik, kjer avtor z nenadnim preobratom, torej razkritjem junakove lažne
izbranosti, verjetno skuša doseči učinek šoka, je tovrstni učinek v Otrocih Avalona znova
vezan na humor, tako rekoč parodijo, saj se avtorica očitno zavedno poigrava z žanrskimi
konvencijami. Beti kot otrok posebnih moči teh tudi nikoli ni zares imela, v domačem okolju
je razvajena in med prijatelji priljubljena, na dvoru kralja Arturja pa se ji nikakor ne uspe
izučiti v veščini mečevanja, saj je z mečem, ki naj bi ji bil usojen, preveč nerodna. Betijina
kompleksnost tako – za razliko od ostalih otrok izjemnih moči – ne izhaja iz tistega, kar
junakinja je, pač pa iz tistega, kar ni, kar pa znova nakazuje, da so Otroci Avalona, kot je
zapisal že Harlamov (2013: 157), verjetno najkvalitetnejši primerek sodobnega fantazijskega
žanra na Slovenskem, čeprav njegova specifična določila v marsikaterem oziru komaj
dosegajo.
5.3.10.4. Motiv fantazijskega bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od tradicije
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O fantazijskih bitjih je bilo večinoma že govora v okviru odmika od pravljice in mita, tam
pa se je ob nekaterih primerih, kot so Vitezi in čarovniki in Kalius, tudi že nakazala ena
ključnih težav »slovenskih« fantazijskih svetov, to je pomanjkanje kompleknosti njihovih
naseljencev. Za večino tovrstnih bitij se zdi, da so del teh svetov le zato, da opravljajo svojo
edino vlogo, to je vloga brezumne, a številčne vojske v rokah sovražnika. Verjetno bi se
pokazalo, da je to celo težava marsikaterega dela tuje, tudi veliko bolj kakovostne sodobne
fantazije, ker pa ta v množični recepciji dominira zlasti skozi film in videoigre, očitno s še
manj kritične refleksije pušča svoj pečat na naši različici žanra, ki se tako vse bolj dozdeva le
kot nekakšen obledel ponaredek tujega. Taki so v prvi vrsti orki v Vitezih in čarovnikih, ki
brez vsakršne motivacije vdano opravljajo svojo vlogo popolnega utelešenja zla, česa več pa o
njih tudi ne izvemo. Z orki je očitno začel že »oče žanra« Tolkien, vendar je bila v njegovem
času takšna prenova bitja, vzetega iz starogermanskega izročila ter nekaj redkih literarnih
predlog iz 19. stoletja, inovativna, v sodobnejših delih, vključno z Vitezi in čarovniki, pa se ob
pomanjkanju izvirnejše predelave zdi povsem izpeta, obenem pa jasno nakazuje avtorjevo
nekritično in nepoglobljeno posnemanje tujih predlog. V tem smislu se zato zdijo izvirnejši
(žal pa omejeni le na zanemarljivih nekaj omemb) avtorjevi kačjeglavci, očitno spremljevalci
prihajajočega kaosa, ki ga v svet Drugotnosti vnaša vzpon Elejle; skladno s takojšnjo
asociacijo na v ljudskem slovstvu prisotne pasjeglavce bi pri teh verjetno lahko govorili o
navezavi na tradicionalen motiv volkodlaka (gre za napol človeško in napol živalsko bitje), v
podobni obliki pa motiv srečamo tudi v ljudeh – psih (prav tako omejenih le na nekaj omemb)
in živalske metamorfoze zmožnih besih v Anorju Kathu. Nekaj več inovacije prav tako kažejo
Klančnikovi Goruni v Kaliusu in že omenjeni Lokat v Anorju Kathu, čeprav se zlasti prvi še
vedno ne zdijo dovolj poglobljeni, da bi smeli govoriti o kompleksno sestavljenih,
zgodovinsko, družbeno-kulturno ali celo psihološko utemeljenih bitjih. Bolj temeljito pa so se
omenjena dela vendarle lotila bitij s pozitivnejšo konotacijo; npr. o Ekselenskijevih vilincih
izvemo, da so nesmrtni, v širši fantazijski kontekst jih umešča njihova povezava z davnino
Drugotnosti, nadalje smo seznanjeni z njihovo arhitekturo in raznimi tehničnimi dosežki;
podobno pa je tudi s škrati in troli v Anorju Kathu, ki oboji nakazujejo kompleksnejšo
zasnovo družbe, in kuščarjem podobni Draki (antropomorfizirane živali) v Kaliusu, ki
prebivajo v svoji kraljevini, njihovo življenje pa se od človeškega povsem razlikuje. Kljub
temu pa se za nobeno izmed naštetih ne zdi, da bi dosegali v podrobnosti razdelano družbo in
vsakdan Tolkienovih hobitov v Gospodarju prstanov ali celo zapleteno izdelan čarovniški
svet J. K. Rowling.
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Se pa temu zagotovo vsaj približujejo Topićevi vilinci v Emmi Storm. V imitaciji
prirodoznanstvenega, celo anatomskega popisa je cel nabor podatkov o bitjih podan že v
okviru zapiskov v skrivnosti knjigi, ki jo Emma najde na podstrešju prenovljenega mlina, po
zaslugi teh pa tudi izvemo, da naj bi poleg običajnih, »velikih vilincev«, obstajala še srednji in
mali. Njihovim življenjskim navadam, družbeni ureditvi ipd. so nadalje, skladno s podrobnimi
popisi dogajališč, namenjena cela poglavja, v katerih se glavna junakinja počasi udomačuje v
svetu Podzemlja, verjetno pa bodo k odrazu še kompleksneje razdelane družbe spet prispevala
nadaljevanja. Medtem ko v Varuhih skrivnosti fantazijskih bitij začuda sploh ni, so posebnost
spet izjemno raznoliki prebivalci Avalona, s katerimi je ta fantazijska dežela skoraj
»pravljično« prenatrpana. Bitij, od vilincev, elfov, dnevnih sapic in škratov, do grobijev,
nekakšnih škratjih odpadnikov, zmajev in še raznovrstnih Gwynovih prikazni, je toliko, da
ostane le malo prostora za njihovo poglobljenost, s čimer se delo znova izmika nedvoumni
pripadnosti sodobnemu žanru fantazije. Prenatrpanost pa je obenem tudi težava Kaliusa, kjer
so junaki praktično na vsakem koraku soočeni z grožnjo (ali pa nenadejano pomočjo) novega
domnevno nevarnega bitja, vse od smrtonosnih žuželk in rastlin do vodnih zmajev ter iz
antične mitologije neposredno prevzetih pegazov. Tako se zdi, da je fantazijskih bitij v
nekaterih delih več, kot so jih avtorji skozi svojo (pogosto prepovršno) pripoved sploh zmožni
ubesediti, kaj šele poglobiti in znotraj upovedenega sveta smiselno utemeljiti.
5.3.10.5. Motivi čarobnega predmeta, čarovnika oz. čarovnice in čaranja
Čarobni predmet, čarovnik ali čarovnica in čaranje so zadnja kategorija motivov, ki bodo
zaradi svoje podobnosti in neposredne povezanosti obravnavani kar skupno. Prisotnost vseh
treh se kaže v vseh delih; v Anorju Kathu so to magi s svojimi različnimi zmožnostmi čaranja,
v Vitezih in čarovnikih so to agaenali, vitezi in čarovniki, kot je Arcus, Boris, ki se mora
priučiti magično-bojevniških veščin, in navsezadnje vsa utelšenja Elejlove moči, v Kaliusu je
magija vezana na energijo Lovcev, v Varuhih skrivnosti so je vešči zlasti vrači, v Emmi Storm
vsi vilinci, v Otrocih Avalona pa se najočitneje drži čarovnika Myrddina, čeprav se zdi, da je
na magiji utemeljen celotni svet.
Kot čarovniška skupnost se kaže vilinska družba v Emmi Storm. Vilinci so zmožni
upravljanja z magijo, zato ker vanjo verjamejo, kar pa je po drugi strani razlog, da je niso
vešči ljudje, saj naj bi človeštvo na magijo že zdavnaj pozabilo. V vilinsko družbi je tako vse
pogojeno prav s čaranjem; otroci se že v šoli naučijo potrebnih veščin, med katerimi izstopata
zlasti možnost letenja in teleportacije, nadalje naj bi si z magijo pomagali pri vstopu v prostor,
108

telekinezi ipd. Na magiji je tudi utemeljen celotni svet Podzemlja, ki mu namesto sonca sveti
magično ustvarjena zvezda Savel, vendar pa konkretnejših podrobnosti o načinu, kako uspeva
magiji vzdrževati svet pod zemljo, zenkrat ni podanih. Magija tudi ni opredeljena z
nikakršnimi uroki, pač pa na nepojasnjen način nekako »pride iz človeka«, ta pa mora vanjo le
verjeti. Ni pa v prvi knjigi serije zaslediti nobenega pomembnejšega čarovnega predmeta; kot
taka se ponuja edino studenčnica v izviru Gospodične na Gorjancih, ki ima za vilince čarobno
moč.
Konkretne čarovniške skupnosti najdemo tudi v Varuhih skrivnosti in Anorju Kathu. V
prvih je to skupnost vračev, ki je nekoč soobstajala s svetom starešin v Obzidanem mestu, za
ravnotežje med obema pa so skrbeli varuhi skrivnosti. Iz posameznih namigov je razvidno, da
gre za zapleteno izdelano skupnost, ki ji načeluje sedmerica, ta pa mora biti spolno
uravnotežena, da sledi tradicije prvih sedmih. Magične veščne prav tako niso prirojene, pač pa
se jih je mogoče naučiti, vendar tisti, ki jim položaj znotraj sedmerice ni namenjen, lahko
postanejo le t. i. vračji pomočniki. Ena izmed veščin čaranja, ki se je vrači pogosto
poslužujejo je, prerokovanje iz branja leta ptic, na magiji pa naj bi bil prav tako utemeljen
prostor, v katerem leži Otok vračev. Z mejo, ki ga ločuje od zunanjega sveta, je povezan še
Karin amulet, ključen čarobni predmet, ki jo vodi do očeta, mejo pa lahko prestopi prav po
njegovi zaslugi. Kompleksnejše razdelonosti, ki naj bi poglobila povezanost amuleta z
Otokom, medtem ni zaslediti.
Čarovniška skupnost v Anorju Kathu je medtem razdeljena med posamezne klane magov,
ki pa so namenjeni izključno moškim članom. Iz Tirove, Hedjegadttujeve, Honradove in
Staktiove refleksije je razvidnih nekaj drobnih namigov, kako naj bi življenje v klanih
potekalo, s tem pa tudi usvajanje magičnih moči. Ni povsem jasno, ali so te podedovane ali
priučene. Med klani so tudi porazdeljene posamezne šole magije; tako klan ranarjev odlikuje
črpanje magičnih moči iz narave in s tem povezana zmožnost zdravljena, klan nekromož se
bojuje s pomočjo obujanja duš umrlih, gospodarji golemov klešejo goleme, medtem ko se zdi
klan čarodejev še najbližje najbolj običajni obliki magije, ki svojo moč črpa iz urokov.
Magični so prav tako skrivnosti stari svitki, na katerih so zapisani uroki, z njimi pa si lahko
magi neposredno pomagajo v bitki, kar spominja na igranje fantazijskih videoiger. Tudi
čarobnih predmetov ni v pomanjkanju, večina, vse od Staktiovega oklepa do Muliarovove
kocke in škratje kovinske krogle, ki nase veže božansko moč, pa je utemeljena v povezavi s
staro dobo Anorja Katha, saj gre večinoma za njene relikvije.
Prav tako prisotna in nič manj zapletena je magija v Vitezih in čarovniki. Medtem ko ni
mogoče govoriti o kakšni konkretno izdelani čarovniški skupnosti, srečamo motiv čarovnika v
109

Arcusu, sopotniku Hana Zeolskega, in utelešenih agaenalih, sama magija, povezana z energijo
vesolja, pa je prisotna zlasti v Borisu kot Mešarahu in vseh oblikah Elejlovega vpliva. Boris
se je uči predvsem za potrebe bojevniških veščin in teleportacije, s pomočjo katere lahko
prehaja tudi v Drugotnost, nadalje pa je povezana z vrsto čarobnih predmetov. Od začetka je
to knjiga, ki jo Boris prejme od knjižničarke Berte, zapisana pa je v vilinščini. Boris kljub
neznanju vilinščine zapisano nekako razume, s čimer se prične njegova sinhronizacija z
mešarahom, nadalje pa prejme še dragocen meč, s katerim se takoj presenetljivo dobro znajde,
in amulet. Z obema naj bi izvrševal svojo vlogo mešaraha, svoj meč in amulet pa kot Elejlova
izbranka prejme tudi Sandra. Čarobni so prav taki tehagaci, prstani s posebnimi kristali, ki naj
bi Mešarahu omogočili, da opravi svojo iniciacijo, imenovano pemej, in ob kateri naj bi
končno premagal Elejlo.
V Kaliusu posebne čarovniške skupnosti prav tako ni opaziti, je pa s to, vsaj tako se zdi,
povezana energija, iz katere Lovci črpajo svoje moči. Konkretno omenjena čarovnika sta le
dva, in sicer Shakdar, ki se hoče polastiti kaliusa, in Belron, Lovec in čarovnik, sicer
pripadnik malih bitij, imenovanih nazcuthi. Ni povsem jasno, ali so zaradi črpanja energije in
podaljševanja življenja na njen račun torej magije zmožni tudi Lovci, kot tudi ni povsem
utemeljeno, kako naj bi se magija uvrščala v širši kontekst upovedanega vesolja in kakšno
vlogo naj bi sploh imela, razen te, da predstavlja ogromen izvir moči. Tudi kalius, osrednji
motiv dela, magični predmet v obliki dveh prepletajočih se kač, ki naj bi svojemu nosilcu
omogočil brezmejno moč, ne ponudi poglobljene razlage; o njem izvemo, da ga je ustvaril
Shakdar, ker je med svojimi ne povsem pojasnjenimi eksperimenti skušal ustvariti prenosnik
energije, pri tem pa je nevede ustvaril njen centralni zbiralnik. Dalje naj bi kalius na nosilca
deloval tako, da naj bi ta lahko njegovo moč izkoriščal le v skladu s tem, kar je, kar mu
dopuščata njegova narava in temperament, pri čemer ni podane nobene logične razlage, ki bi
utemeljevala takšno povezavo med predmetom in nosilčevo osebnostjo. Edini, ki naj bi bili
zmožni pravilno upravljati z njim, so otroci svetlobe, sicer pa naj bi kalius skvaril še vsakega
nosilca, s čimer motiv skoraj preveč očitno spominja na Tolkienov »prstan mogote«, osrednji
motiv Gospodarja prstanov.
Še manj jasnosti je v zvezi z magijo Otrok Avalona. Avalonska magija se zdi tako rekoč
brezmejne in vsesplošno navzoča, kar pa se zdi nekako samo po sebi utemeljeno v dejstvu, da
gre za mitološko deželo, katere status niti ni povsem jasen. Motiv čarovnika je prisoten v
čarodeju Merlinu oz. Myrddinu, tudi njegova magija pa nima jasno začrtanih meja. Zmožen je
pričarati vse od navadnega hamburgerja do celotne Arturjeve graščine z vso pripadajočo ji
vojsko, poseduje pa očitno tudi dovolj moči, da premaga oslabljenega Gwyna, potem ko Artur
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uniči njegov meč. Z avalonsko magijo je povezanih tudi veliko predmetov, vse od nenavadne
knjiga o Walesu, s pomočjo katere Beti odpotuje, do mečev, Arturjevega Caledfulcha, s
katerim je edini možen onesposobiti Gwyna, in Betijinega Lupusa, do nenavadnih wyrdov, ki
na ne povsem pojasnjen način Dunpana D'Wiga prisilijo, da v sebi obudi zavest Edwarda
Flina, vilinci pa jih uporabljajo za steklenit, svoj edini gradbeni material in steklu zgolj
podobno snov, ki prilagaja svojo obliko. Na splošno se zdi, da v Otrocih Avalona motivi,
vezani na čarovnijo, ostajajo šibko opredeljeni, komaj določljivi, prilagajajo pa se bolj
potrebam zgodbe kot ustroju nadrobno razdelanega fantazijskega sveta.
Posebej v zvezi z magijo in magičnimi predmeti je v grobem mogoče izpostaviti še eno
spodletelost slovenskega sodobnofantazijskega žanra, to je, da element magije prepogosto
zapade v vlogo nekakšnega mašila, po katerem avtorji posežejo, ko ne zmorejo drugače
zapolniti vrzeli svoje ne dovolj premišljene zgodbe ali prepovršno zastavljenega fantazijskega
sveta. In pri tem se vse bolj nakazuje težava, na katero je v svojem eseju On Fairy-stories
opozoril že Tolkien. Po njegovem je fantazija prostor, v katerem postane pojav »zelenega
sonca« povsem možen (16), vendar pa to ni dovolj; vsakdo lahko piše o svetu, na katerem je
sonce zeleno, da pa ta pojav postane bralcu tudi verjeten, mora biti utemeljen, zelenost sonca
mora biti osmišljena (prav tam). Dalje Tolkien sekundarni svet razume kot popolno kreacijo
avtorjeve domišljije, ki pa mora delovati po pojasnjenih, osmišljenih zakonih, v katere bralec,
ko skupaj s pripovedjo v ta svet tudi vstopi, popolnoma verjame; čim pa nastopi dvom, čim se
zakonitost danega svet razbije, fantazija izgubi svoj čar, avtorjeva intenca, ustvariti prepričljiv
fantazijski svet, pa s tem spodleti (Tolkien 12). Temu prav tako pritrjuje definicija fantazije C.
Manlova, da morajo fantazijske razsežnosti upovedanega sveta bralcu postati domače in
neodtujene, to pa lahko pripoved doseže le na način, da jih razloži, utemelji in na splošno
osmisli (9).
In prav v tem nemalokrat odpove prepričljivost, »čar« fantazijskih svetov v delih
slovenske sodobne fantazije. Vse prevečkrat magija povsem naključno, brez smiselne
utemeljenosti prispeva k nenadnim, toda za dinamiko zgodbe očitno pomembnim zapletom,
kasnejšim prikladnim razpletom; meje njenih zmogljivosti pa se bolj kot fantazijskemu v
svetu, v okvirih katerega naj bi obstajala, prilagajajo potrebam razvoja zgodbe. Bralec se v
takšnem kaotičnem razpoloženju nemalokrat znajde v položaju, ko ne ve, kaj se sploh dogaja,
saj se potem, ko je domnevno že spoznal zakone upovedanega sveta, rado zgodi, da se ti spet
spremenijo in prilagodijo novonastalim potrebam. To se zdi zlasti težava Anorja Katha. Že pri
kompleksnosti dogajalnega prostora je bilo govora o težavi (v svoji kritiki jo izpostavlja tudi
Harlamov), ki nastopi, ko zaradi pomanjkanja elementa zavedanja nestvarnosti bralec ne more
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povsem doumeti, kaj je za upovedani svet sploh normalno in kaj ne; tako je recimo v zadnjem
poglavju druge knjige brez smiselne umeščenosti v kontekst nenadoma vpeljan koncept
»ostalih«, domnevno vzporednih svetov, ki v tretji knjigi kot osrednji dogajalni prostor
postanejo že samoumevna stalnica; »prikladno naključje« pa nastopi, ko se imperij, potem ko
je svet zaradi uničujočih vplivov bogov v razsulu, kar naenkrat domisli nekakšnih »nemrtvih
urokov«, edinega preživelega znanja prejšnje dobe, ki dalje uniči vse živo, ozemlje imperija
pa seveda pusti nedotaknjeno. Podobnih nejasnosti so, kot že omenjeno, polni tudi Otroci
Avalona, a tam so te vsaj utemeljene z dejstvom, ki ga spoznamo skozi junakinjino zavedanje
nestvarnosti, da je v Avalonu »pač tako«, da se ne gre pri ničemer zanašati na razum in
predvidljivost njegovih zakonitosti, ker gre pač za »čudno deželo«, polno presenečenj, ki se
jih junakinja do konca ne navadi.
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6. TEŽAVE

SLOVENSKEGA

SODOBNOFANTAZIJSKEGA

PISANJA

IN

ZAKLJUČKI RAZISKAVE
Analiza fantazijskih in sodobnofantazijskih prvin je pokazala, da vseh šest obravnavanih
del, torej Varuhi skrivnosti M. Belani, Ekselenskijevi Vitezi in čarovniki, Klančnikov Kalius,
Otroci Avalona N. Nanevske Đuričić, Petančičev Anor Kath in Topićeva Emma Storm, meril
sodobne fantazije ne dosegajo v celoti; z izjemo Otrok Avalona, ki jih je spričo očitno
pravljične naravnanosti nekaterih prvin najbolj smiselno uvrstiti med mejne primerke klasične
in sodobne fantazije, pa to še ne pomeni, da dela potemtakem sodijo v sfero klasične fantazije.
Pri analizi posameznih sodobnofantazijskih elementov, kot sta kompleksnost kraja in časa
dogajanja, se je pokazalo, da si dela (zavedno ali ne) nadvse želijo, da bi bil omenjeni kriterij
tudi izpolnjen, a jim to spodleti; zdi se, da v največji meri prav zaradi literarne nedovršenosti
(npr. pretirano preprostega sloga, ki zaradi omejevanja zgolj na posredovanje govora in akcijo
pripovedi ne pusti prostora za psihološko poglobljenost likov, širšo razdelanost motivov in
bogatejše opise posameznih prizorišč).
Z vidika doseganja meril sodobne fantazije se je torej pokazalo, da (1) dela v celoti k
omenjenim prvinam vsekakor težijo, v kolikšni meri pa jih tudi dosegajo, je odvisno od
vsakega primerka posebej. (2) Kompleksnost dogajalnega prostora je bolj opazna v delih, ki
vsebujejo tudi zemljevid (npr. Kalius, Anor Kath), Vitezom in čarovnikom, ki sicer težijo k
najbolj obsežnemu in zapletenemu dogajalnemu prostoru, pa prav odsotnost slednjega
predstavlja ključno težavo. (3) S kompleksnostjo dogajalnega časa imajo medtem dela veliko
manj težav, večinoma pa je to po zaslugi raznih dodatkov v obliki doslednejših datacij,
priloženih časovnic, koledarjev in popisanih zgodovinskih dogodkov upovedanih fantazijskih
svetov. (4) Izmed značilnih fantazijskih motivov se najbolj jasno kaže umanjkanje motiva
fantazijskega slavja, kar utegne biti povezano s pomanjkanjem sproščenosti in pretirano
resnobo del, o kateri v svojem pregledu piše Harlamov (2013: 158). (5) Motiv fantazijskega
jezika je medtem prisoten v večini del, a s podrobno slovnično razdelanostjo in celo
slovarskim pridatkom posebej izstopajo Vitezi in čarovniki, medtem ko so ostali jeziki
omejeni le na nekaj omemb (Anor Kath) ali besedja in povedi znotraj pripovedi (Kalius). (6)
Še najbolje razvit se zdi motiv otroka posebnih moči, ki je prisoten (večinoma celo osreden) v
prav vseh delih, v Otrocih Avalona in Vitezih in čarovnikih pa zaradi preseganja ustaljenih
žanrskih vzorcev kaže celo nekaj inovativnosti. (7) Prisotni, a šibko razdelani so medtem vsi
ostali motivi, torej motiv fantazijskega bitja, motiv čarobnega predmeta, motiv čaranja ter
motiv čarovnika oz. čarovnice; podobno kot pri kompleksnosti dogajalnega prostora tudi ti
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kažejo težnjo po večji razvitosti, s katero se dela skušajo približati popularnim tujim
primerkom žanra, a jim to le deloma uspeva. (8) In prav tu je težava spet podobna ključni
težavi šibko razdelanega dogajalnega prostora, tj. umanjkanje zavedanja nestvarnosti. Ta se v
fantaziji kaže kot najpogostejše in najučinkovitejše sredstvo potujitve, ob njenem
pomanjkanju pa fantazijske prvine izpadejo preveč samoumevne, s čimer fantazijski svet
izgubi svojo prepričljivost, v nekaterih primerih pa celo razumljivost.
Našteto vodi do ugotovitve, da medtem ko se obravnavana dela sicer zelo trudijo dosegati
ključne kriterije sodobne fantazije, pri tem do neke mere pozabijo na osnovne kriterije
fantazije na splošno. Poleg omenjenega umanjkanja zavedanja nestvarnosti se kot šibko
zastopana kažeta še zlasti (psihološko nepoglobljen) karakter in (literarno nedovršen) slog, po
zaslugi katerih dela ne morejo dosegati literarne kvalitete, posebno težavo pa predstavlja tudi
kategorija odmika od zgleda v ljudski pravljici in mitu. Vse bolj se dozdeva, da bolj kot iz
mitološkega in bajeslovnega izročila dela črpajo iz obstoječih (tujih) popularnih predlog, pa
ne le literarnih, temveč (celo v večji meri) filmskih in igričarskih; to pa v končni fazi vpliva
tudi na površen slog ter omejenost na perspektivo filmske kamere pri opisovanju. Bitja, kot so
orki in vilinci, tako ne prinašajo nobene delu svojstvene globine, pač pa izpadejo kot površna
kopija Tolkienovih (še raje pa takšnih, kot jih srečujemo poustvarjene v filmih in videoigrah).
Dela v tem oziru torej ne prinašajo posebne inovacije, saj še navezava na (v svetu že tako
preveč popularizirano) »tolkienovsko« starogermansko izročilo ostaja zgolj posredna, kaj
šele, da bi smeli govoriti o inovaciji, kakršno predstavljajo sodobne vzhodnoevropske
fantazije, ko se lotevajo domačega, v veliki meri slovanskega izročilo. Na primeru
obravnavanih del je izjema edino Topičeva Emma Storm, pa še tu navezave na slovensko
bajeslovno in dolenjsko arheološko izročilo ostajajo suhoparne, njihova povezanost se zazdaj
zdi premalo utemeljena in skoraj preveč programska.
Vse to je na koncu še povezano s težavo umanjkanja kakovostnega lektorskega in
uredniškega posega. Kot je ugotavljal že Harlamov (2013: 147–150), založbe za slovenski
žanr ne kažejo zadostnega zanimanja, tako da ostanejo avtorji prepuščeni manjšim, manj
znanim založbam ali celo samozaložništvu, kar vsekakor ne prispeva h kakovosti končne
knjižne izdelave, dela pa ostajajo bralstvu nedostopna še po zaslugi slabe knjižne promocije.
Avtorji tako ostajajo lektorji, uredniki, založniki in še samopromotorji lastnih del (Harlamov
2013: 150), česar se pač ne morejo lotevati s strokovnim znanjem, tako da celotna literarna
produkcija bolj kot ne ostaja na ljubiteljski ravni.
Sigrid Horvat v svojem magistrskem delu Branje fantazijskih romanov v Sloveniji (2014),
v katerem je raziskovala in primerjala branost tujih in slovenskih (sodobnih) fantazijskih del,
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navaja nekaj zanimivih podatkov, ki očitno ostajajo še vedno relevantni, saj se ujemajo tudi z
ugotovitvami pričujočega magistrskega dela; tako recimo rezultati avtoričine ankete kažejo,
da je branost (sodobne) fantazijske literature med slovenskimi ljubitelji žanra visoka (Horvat
50–51), da pa v veliki večini (90 % anketirancev) bralci raje posegajo po delih tujega
avtorstva (63), pri čemer za najpomembnejše merilo izbire veljajo vsebina dela, kritike, ki jih
je delo prejelo, ime avtorja, naslov in vizualna podoba knjižnega izdelka (59). Kot svojo
ugotovitev avtorica dalje navaja, da naj bi slovenska dela ostajala zanemarjena zaradi slabe
kvalitete, promocije in tudi pomanjkanja filmske adaptacije (69), medtem ko bralci sami
poročajo, da slovenske fantazije ne berejo, ker je na prvem mestu sploh ne poznajo, dalje pa
tudi, ker je manj kvalitetna in ne ponuja tako široke izbire del kot tuja (65) . Med slovenskimi
avtorji, ki jih sicer nizek delež (le 15 %) slovenskih ljubiteljev fantazije pozna, so le trije, in
sicer Bojan Ekselenski, Urban Klančnik in Marget Belani (63).
Tudi stanje na samih knjigarniških in knjižničnih policah očitno le malo pripomore k
promociji omenjenih del. Tako že Harlamov ugotavlja, da se slovenski žanrski literaturi godi
svojevrstna krivica, saj na knjigarniških policah tovrstna dela niso razvrščena žanru ustrezno
(kot to velja za tujo literaturo), pač pa glede na nacionalno poreklo, torej znotraj kategorij
domačega in prevodnega leposlovja (2013: 147). Danes razgled po kategorijah npr. spletne
knjigarne Mladinske knjige Emka sicer kaže nekoliko drugačno sliko, saj lahko v razdelku
»Fantazijski romani« zasledimo dela tako domačega kot tujega izvora. Tako naj bi med
pregledovanjem tujih fantazijskih uspešnic ljubitelj žanra načeloma brez težav naletel na pri
Mladinski knjigi izšle Varuhe skrivnosti, spet enako pa ne velja za dela drugih, manj znanih
založb in seveda samozaložništva. Moč vpliva založniške promocije se potrdi še ob pregledu
knjižnične izposoje. Če vzamemo za primer Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, kjer si
štiri dela, umeščena na mladinski oddelek (Vitezi in čarovniki, Varuhi skrivnosti, Otroci
Avalona in Emma Storm), delijo police z visoko branimi tujimi fantazijskimi romani, pregled
izposoje s pomočjo knjižničnega spletnega iskalnika Cobiss še vedno pokaže nedvoumno
prevlado založniško najbolje podkrepljenih Varuhov skrivnosti; tako je prvi del trilogije,
Obzidano mesto, leta 2018 s številom, ki (vključujoč trdo in mehko vezavo) znaša 17 izposoj,
prekašal tako Viteze in čarovnike (5 izposoj najbolj branega Vzpona indigo otrok z dodatnima
2 izposojama starejše izdaje Indigo otroci) kot Otroke Avalona (5 izposoj) in celo Emmo
Storm (11 izposoj), ki je bila zaradi avtorjevega porekla v Novem mestu deležna tudi največje
promocije. Še večji razkorak se pokaže ob pregledu izposoj v celotnem naboru slovenskih
knjižnic, saj očitne priljubljenosti Varuhov skrivnosti, ki z Obzidanim mestom dosegajo nekaj
čez šeststo izposoj, ne dohitevajo niti ostala dela skupaj (558 izposoj, od katerih gre največji
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delež Anorju Kathu s 165 izposojami Avatarja ter Vitezom in čarovnikom s 113 izposojami
fizičnega in 18 izposojami elektronskega izvoda Indigo otrok oz. posodobljenega Vzpona
indigo otrok, za odtenek manjši pa Otrokom Avalona s 119 izposojami in Emmi Storm s 102
izposojama ter najmanjši Kaliusu z zgolj 20 izposojami).
Vse našteto torej nakazuje nekakšen začaran krog, v katerega je ujeta slovenska sodobna
fantazija: bralci po delih ne posegajo, ker jih ne poznajo in ker že v osnovi veljajo za manj
kvalitetna; založbe se za žanr ne zanimajo, ker domnevno ne bo naletel na zadosten bralski
odziv, literarne predloge pa očitno tudi ne dosegajo primerne besedilne kakovosti, da bi se jim
veljalo posvečati; večina del je tako prepuščenih samih sebi in deležnih znatno slabše bralske
promocije, zaradi česar bralstvo dosežejo le s težavo, sami avtorji pa tudi ne prejmejo
zadostne pozornosti ter s tem povezane kritiške ter na splošno bralske refleksije, ob kateri bi
žanr lahko uspeval in rasel.

6.1. Končni odgovor na vprašanje: ali lahko v slovenskem literarnem prostoru
resnično govorimo o pojavu sodobne fantazije?
Ob obravnavanih šestih najbolj reprezentativnih delih slovenske sodobne fantazije je bolj
kot o pravem žanrskem pojavu mogoče govoriti o ljubiteljskem pisanju, v katerem pa se prav
gotovo kažejo zametki, iz katerih bi se resnejši žanrski začetki lahko razvili, ko bi le našli sebi
svojsko inovacijo. Če pustimo ob strani neugodne uredniško-založniške razmere, ki seveda v
veliki meri pripomorejo k neuspelosti žanra, lahko slovenskemu sodobnofantazijskemu
pisanju verjetno še v največji meri očitamo, da se zdi, da se avtorji vse preveč in predvsem
premalo kritično, premalo reflektirano zgledujejo po tujih modelih, katerih kakovost in uspeh
želijo doseči, a je prav to po drugi strani eden ključnih razlogov njihovega neuspeha. Dela kot
taka izpadejo kot nekakšni nedomiselni, poenostavljeni ponaredki tujih fantazij, kot da bi se
avtorji skušali čim hitreje otresti kakršnekoli domače zaznamovanosti in se čim prej ustaliti v
»preverjenem« vzorcu tujega (to se še dodatno odraža v odločitvah za nekatera tujezveneča
imen, npr. Topićeva Emma Storm in psevdonim Marget Belani). In nenazadnje se lahko
bralcu povsem upravičeno poraja vprašanje: zakaj bi posegal po nekakovostnih »ponaredkih«,
ko mu knjigarniške in knjižnične police istočasno ponujajo širok nabor v vseh ozirih precej
bolj kakovostnih »originalov«? Ob poplavi vse hitreje rastoče tuje fantazije, ki seveda dosega
in osvaja tudi nas, bi se avtor slovenske različice žanra pač v takem primeru moral vprašati:
kaj lahko bralcu ponudi, česar mu tuja fantazija ne more? Sodobna ali »potolkienovska«
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fantazija je v našem knjižnem prostoru novost, ki ljubitelje še hitreje kot skozi literarna dela
osvaja skozi filme, televizijske serije in videoigre. V slovenski literarni tradiciji sodobna
fantazija pač nima korenin, nima kontinuitete, iz kakršne lahko s samoumevnostjo gradijo
avtorji anglo-ameriškega sveta; bi jo pa lahko razvila ob primerni inovaciji in naslonitvi na
lastno, zlasti literarno tradicijo, ki bi jo žanr domiselno vključeval in renoviral, po kvaliteti pa
tako morda nekoč celo presegel tujega.
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7. ZAKLJUČEK
Sodobna fantazija, pogosto imenovana tudi »potolkienovska« fantazija, je v svetu hitro
rastoč žanr. Od postopne razdvojitve od svoje neposredne predhodnice, klasične fantazije, kot
jo (večinoma v mladinski književnosti) poznamo vse od Aličinih dogodivščin v čudežni deželi,
Petra Pana, Ostržkovih dogodivščin in Malega princa dalje, je ob mejnih delih, kot sta Hobit
in Zgodbe iz Narnije, sodobna fantazija svoj končni zagon našla v Tolkienovi obsežni trilogiji
Gospodar prstanov. V drugi polovici 20. stoletja je cvetela ob avtorjih anglo-ameriškega
porekla, kot je Ursula K. Le Guin s svojim Zemljemorjem, Roger Zelazny s Kronikami
jantarja in Stephen R. Donaldson s Kronikami Thomasa Covenanta, na prehodu tisočletja pa
doživela novo prelomnico z mladinskimi serijami, kot sta Njegova temna tvar Philipa
Pullmana, Dediščina Christopherja Paolinija in Harry Potter J. K Rowling, še kasneje pa
(domnevno le odraslemu bralstvu namenjeno) Pesmijo ledu in ognja Georga R. R. Martina; ta
je v svetovnem merilu zaslovela še zlasti ob svoji televizijski adaptaciji, dokončno pa se tudi
zdi, da je razbila ustaljen predsodek o (sodobni) fantaziji kot izključno mladinskem, celo
otročjem žanru. Danes je fantazija multimedijski žanr, saj poleg literature uspeva še posebej v
sferi filma in televizije ter računalniških iger, vsa področja pa so med seboj prepletena. To se
odraža v filmskih in televizijskih adaptacijah literarnih del na eni strani ter vplivu filma na
literarno ustvarjanje na drugi, v končni fazi pa tudi v literarni promociji ter sami bralski
recepciji, po zaslugi katerih lahko dela, ki sicer nimajo tovrstnih širših ambicij (kot tudi ne
pogojev), ostanejo spregledana.
Vseeno pa se ne zdi, da bi bila to poglavitna težava slovenske sodobne fantazije. Pregled
literarnovednih kot tudi bolj poljudnih raziskav je pokazal, da lahko v slovenski literarni
produkciji naštejemo kar 26 knjižnih izdelkov oz. 14 duologij, trilogij ali celo daljših serij
domnevno sodobnofantazijskega značaja. Že prvi pregled del je sicer pokazal, da je treba
nabor skrčiti na 9 trilogij oz. serij, saj jih 5 kriterijem slovenske sodobne fantazije ni
ustrezalo; bodisi zaradi očitnega pomanjkanja sodobnofantazijskih razsežnosti bodisi
ključnega pomanjkanja splošnih fantazijskih prvin ali pa zaradi jezika izvirnika. Nadaljnja
selekcija, ki je zahtevala, da se nekatera dela izključi zaradi očitno prešibke literarne
kakovosti, ob kateri lahko bolj kot o pravi literaturi govorimo o (mladostniških) literarnih
poskusih, je nabor prikrajšala še treh primerkov, tako da je na koncu ostalo le 6 del, trilogij ali
serij oz. 10 posameznih knjižnih izdelkov, primernih za literarnovedno obravnavo sodobne
fantazije na Slovenskem. To so dela: Varuhi skrivnosti (Marget Belani), Vitezi in čarovniki
(Bojan Ekselenski), Kalius (Urban Klančnik), Otroci Avalona (Natalija Nanevska Đuričić),
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Anor Kath (Samo Petančič) in Emma Storm (Uroš Topić). Približno polovica naštetih del,
vključno z založniško najbolj stremljivimi Varuhi skrivnosti (obe deli načrtovane trilogije sta
izšli leta 2010 in 2011 pri Mladinski knjigi), je izšla relativno dolgo nazaj, pravzaprav pred
letom 2012, ko je Haramija v svoji monografiji poročala, da na Slovenskem nimamo dela, ki
bi ustrezal kriterijem sodobne fantazije, pa tudi pred obema razpravama Artnika (2012), ki je
v slovenski varianta žanra našel le približke (iz pričujoče raziskave že na začetku izločene
Robnikove Čarnike in Ivanuševa Čudovita potovanja zajca Rona). Zakaj torej obravnavi
omenjenih del nista zaznali? Je njihova izključitev upravičena?
Raziskava pričujočega magistrskega dela je pokazala, da celo šesterica izbranih, torej
najbolj reprezentativnih del (o katerih sem od začetka domnevala, da sodobni fantaziji
pripadajo z najmanj dvoma), le s težavo dosega merila sodobnega modela žanra. Pri tem pa se
je pokazalo zanimivo dejstvo: medtem ko dela povsem jasno stremijo k doseganju trojice
nujnih sodobnofantazijskih razsežnosti (kompleksna izdelanost dogajalnega prostora in časa
ter značilnih fantazijskih motivov), ostajajo v njih zanemarjeni elementi prve in druge skupine
določil. Gre za najosnovnejše prvine, ki so nujne že za klasično fantazijo in ki so v angloameriški sodobni fantaziji, ki se je iz klasične tudi neposredno razvila, povsem samoumevno
prisotne; v slovenskem sodobnofantazijskem pisanju pa, verjetno v senci obremenjenosti z
željo po doseganju veličastja in uspeha tujih tovrstnih del, ostajajo morda preveč v ozadju.
Kot kaže, so osnovne prvine fantazije, kot je prisotnost zavedanja nestvarnosti, odmik
motivov od zgleda v ljudski pravljici in mitu ter nenazadnje izvirna izdelanost sloga in
karakterja, pač temelj, iz katerega se šele lahko zgradijo čvrsti in prepričljivi, osmišljeni, zares
kompleksni dogajalni prostor, čas in seveda motivi. In kot se je pokazalo, slovenska dela niti
teh ne dosegajo v potrebni popolnosti. Kako bi jih bilo torej najbolj smiselno označiti? Sodijo
dela zaradi umanjkanja nekaterih »sodobnih« prvin v klasično fantazijo? Jih je zaradi
umanjkanja nekaterih najosnovnejših prvin mogoče iz sfere fantazije na splošno kar izločiti?
Gre za dela, ki bolj kot v »pravo« literaturo sodijo v sfero ljubiteljskega pisanja, gre za
prostočasne, toda nadvse nadobudne pisce, med njimi tudi popolne, celo izredno mlade
začetnike; primanjkljaj posameznih elementov v njihovem pisanju pa se ne kaže kot odraz
»nepripadnosti« sodobni fantaziji (ali celo fantaziji na splošno), pač pa je prej posledica
literarne površnosti, neizdelanosti, konec koncev tudi pomanjkanja resnejših uredniških in
lektorskih posegov. To se kaže zlasti v pripovedi, ki zanemarja vpogled v psihologijo likov, in
šibkem, poenostavljenem slogu, ki v nekaterih primerih prej kot na »pravo« literarno stvaritev
spominja na neposredno ubeseditev filmske akcije; kot da bi si avtorji že od samega začetka v
resnici želeli posneti epsko fantazijsko pustolovščino v filmu, pa so se zaradi enostavnejše
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izvedbe potem raje odločili za literaturo. Vse pa je v končni fazi povezano z umanjkanjem
prisotnosti tako ali drugače posredovanega (junakovega) zavedanja nestvarnosti, ki v fantaziji
običajno opravlja vlogo potujitve – ta pa je sploh eno najosnovnejših načel literarnosti.
Osnovno vprašanje se torej ne glasi, ali oz. v kolikšni meri dela dosegajo kriterije (sodobne)
fantazijskosti, pač pa, ali oz. v kolikšni meri dela sploh dosegajo kriterije literarnosti?
Z izjemo Otrok Avalona N. Nanevske Đuričić, ki se kot nekakšna fantazijska parodija
najbolj zanesljivo uvrščajo na mejo med klasično in sodobno fantazijo34, je v najboljšem
primeru mogoče zaključiti, da imamo pri obravnavanih delih vsekakor opravka z zametki
sodobnofantazijskega žanra, ki pač zazdaj še ostaja bolj kot ne v okvirih ljubiteljskega
pisanja. V kolikšni meri in kdaj (oz. ali sploh) pa se bodo ti zametki razvili v kaj resnejšega in
zlasti pristnejšega, pa bo, kot že rečeno, verjetno še najbolj odvisno od inovacije, s katero se
bodo isti in bodoči avtorji v prihodnosti lotevali svojih fantazijskih svetov; seveda pa bi lahko
pomemben prispevek v tem oziru predstavljale tudi domačemu pisanju nekoliko bolj
naklonjene razmere v svetu knjižnega založništva, navsezadnje pa tudi bralne kulture
slovenskega občestva.

34

Zaradi v analizi utemeljene kakovostne obdelave posameznih prvin in zlasti inovacije, ki se odraža v pristnem,
humorno obarvanem slogu in preseganju žanrskih konvencij, se strinjam s trditvijo Aljoše Harlamova (2013:
157), da gre za najbolj kakovosten primerek (pogojno sodobne) fantazije na Slovenskem; takoj za Otroke
Avalona bi sama po kakovosti uvrstila prvi knjigi Petančičeve trilogije Anor Kath – a ta je po zaslugi šibkega
tretjega nadaljevanja avtorju na koncu žal spodletela.
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POVZETEK
Fantazijska književnost je del fantastične književnosti, ki se jo pogosto uvršča tudi v sfero
spekulativne fikcije. Številne tuje raziskave so pojmu fantazije prisojale različne definicije, pri
čemer je bil opazen razkol zlasti med anglo-saško in celinskoevropsko šolo, a vsem je bila
skupna ugotovitev, ki fantazijo ločuje od drugih žanrskih oblik fantastike, to je črpanje iz
tradicije pravljice in mita. Po zaslugi monografije Jakoba J. Kenda (2009) se zdi, da se pri nas
vse bolj uveljavlja razločevanje pojmov klasična in sodobna fantazija, pri čemer v kategorijo
prve sodi večinoma mladinska fantastika, kakršna se je ob delih, kot je Zupanovo Potovanje v
tisočera mesta, Kosovirja na letečih žlicah S. Makarovič in Ure kralja Mina B. Štampe
Žmavc, razvijala tudi pri nas, v tujini pa je uspevala ob delih, kot so Collodijeve Ostržkove
dogodivščine, Pika Nogavička A. Lindgren, Endejeva Neskončna zgodba, Tolkienov Hobit,
Mumini T. Jansen in Lewisove Zgodbe iz Narnije; medtem ko v sfero sodobne fantazije sodijo
fantazijske trilogije ali celo serije, kakršne so se zlasti v anglo-ameriškem svetu razvijale od
Tolkienovega Gospodarja prstanov dalje, zanje pa se je večinoma uveljavljal izraz high
fantasy ali epic high fantasy. Ob prihodu svetovno uspešnih filmskih adaptacij tovrstnih del se
je žanr od leta 2000 dalje pričel usidrati tudi v slovensko recepcijo, zaradi terminološke
zmede in močnega tujega vpliva pa se je žanr ljubiteljsko začel tudi pri nas imenovati kar
fantasy. Porast ljubiteljstva je dobil svoj odraz tudi v literarnem ustvarjanju, a njegove
zaznave, tako strokovne kot celo poljudne, so ostajale redke.
Sodobna fantazija se od svojega klasičnega modela po Jakobu J. Kendi loči po znatno
povečani kompleksnosti dogajalnega prostora in časa ter sedmih značilnih fantazijskih
motivov (fantazijsko slavje, fantazijski jezik, otrok posebnih moči, fantazijsko bitje, nastalo z
višjo stopnjo odmika od tradicije, čarobni predmet, čarovnik oz. čarovnica in čaranje);
medtem ko oba modela druži odmik od resničnosti, prisotnost (junakovega) zavedanja
nestvarnosti, prisotnost individualnega sloga in karakterizacija likov, dalje pa še črpanje in
svobodna predelava motivov iz ljudske pravljice in mita ter od tod prevzeta dogajalna
struktura. Slovenska sodobna fantazija, ki glede na relevantnejše omembe v literarnovednih in
poljudnejših raziskavah prvotno šteje štirinajst del, trilogij oz. serij, pregled pa je pokazal, da
jih je žanrskim določilom ustreznih v bistvu le devet, omenjene kriterije dosega s težavo, kar
pa je v največji meri odraz šibke besedilne kakovosti. Analiza šestih del, ki so se zdela najbolj
reprezentativna, je pokazala, da je slovenska sodobna fantazija na prvem mestu površna pri
doseganju kriterijev splošne fantazije, na osnovi česar težko gradi kakovostne prvine, vezane
na dogajalni prostor, čas in motive. Zaradi relativno enostavnega načina vključitve imajo dela
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slovenske sodobne fantazije kompleksnost dogajalnega časa načeloma bolje razvito kot
kompleksnost dogajalnega prostora, izmed motivov pa kot najbolje zastopan izstopa motiv
otroka s posebnimi močmi; ta še največ inovacije zaradi preseganja ustaljenih žanrskih
vzorcev kaže v Otrocih Avalona in Vitezih in čarovnikih. Zaradi umanjkanja (junakovega)
zavedanja nestvarnosti pa so slabo zastopani kompleksnejši elementi čaranja, čarobnih
predmetov, fantazijskih bitij in čarovnikov oz. čarovnic, kar se odraža v njihovi nejasni
opredeljenosti in nezadostni osmišljenosti; zato ustroj fantazijskih svetov nemalokrat izpade
pusto in kaotično, nerazumljivo, s svojo samoumevnostjo pa bralcu nenavadno odtujeno.
Za neugodno stanje, v katerem se nahaja slovenska varianta žanra, so v grobem odgovorni
trije dejavniki. Prvi je dejstvo, da delom v osnovi umanjka literarne zrelosti, saj gre večinoma
za ljubiteljsko pisanje ali celo (mladostniške) literarne poskuse, katerih šibkost se odraža v
preprostem slogu in površni pripovedi, preveč podobni perspektivi filmske kamere. Drugi je s
tem povezana nereflektiranost pri sposojanju fantazijskih motivov, ki jih avtorji raje kot
neposredno iz bajeslovnega in mitološkega izročila črpajo le posredno, tj. iz že narejenih
fantazijskih svetov tujih uspešnic; zato slovenski varianti žanra primanjkuje izvirnosti in
inovacije. Tretji je pomanjkanje založniškega zanimanja, ki rezultira v neurejenih,
neprečiščenih in končno slabo lektoriranih besedilih. Vse našteto je zagotovo del širše
slovenske problematike, za obravnavana dela pa je mogoče zaključiti, da prinašajo, če ne
drugega, vsaj zametke, iz katerih bi se žanr sodobne fantazije na Slovenskem nekoč lahko
zares razvil.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Novo mesto, 26. 8. 2019

Metka Božič
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