
Fantazje „pana od Narnii” 

 

 Nazwanie C.S. Lewisa „panem od Narnii” jest oczywiście nieco przekorne, ale chyba 

oddające jakąś część prawdy – zwykle bowiem kojarzymy go jako autora siedmioksięgu 

narnijskiego, czasami jeszcze trylogii międzyplanetarnej (zwanej też kosmiczną) i 

ewentualnie Listów starego diabła do młodego. Tymczasem pisarz, jak przystało na 

wykładowcę oksfordzkiego i profesora literatury średniowiecznej i renesansowej w 

Cambridge, pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Sporą jej część stanowią pisma 

filozoficzno-religijne, ale są też i niedokończone szkice kolejnych być może powieści. O 

pisemne dziedzictwo autora dba głównie jego sekretarz Walter Hooper: w 1977 r., czyli 14 lat 

po śmierci Lewisa, zdecydował się na wydanie Mrocznej Wieży, co wzbudziło protesty 

niektórych krytyków i podejrzenia o nieautentyczność tekstu. Opowieść, choć niedokończona 

(w rękopisie brakuje kilku kart i zakończenia), jest uważana za nawiązanie do trylogii 

międzyplanetarnej głównie ze względu na pojawiającą się w niej postać Ransoma. 

Zostawiając spory krytyków na boku, możemy sami zająć się śledzeniem podobieństw i 

różnic – krakowskie wydawnictwo Esprit niedawno wydało bowiem przekład Mrocznej Wieży 

i kilku innych opowiadań Lewisa (większość z nich była już publikowana w różnych 

zbiorach, ale po polsku ukazują się po raz pierwszy). 

 Opowieści z tomu zatytułowanego Mroczna Wieża można by podzielić choćby ze 

względu na miejsce akcji. Dwie z nich: Anioły opiekuńcze i Nieznane formy, dzieją się w 

kosmosie, natomiast akcja pozostałych, czyli właśnie Mrocznej Wieży, Niewidomego od 

urodzenia oraz Krainy Imitacji, rozgrywa się w Anglii. Ostatnie opowiadanie tomu, 

zatytułowane Po dziesięciu latach, i też niedokończone, przenosi nas natomiast do 

homeryckiej Troi: jesteśmy w środku walk o nią i towarzyszymy Menelaosowi w odbiciu jego 

prawowitej małżonki Heleny. Więcej nie zdradzę, bo byłby to paskudny spoiler z mojej 

strony… 

 Kilka słów o dwóch opowieściach z tomu, które najbardziej przypadły mi do gustu. Są 

to dwa kosmiczne teksty, szczęśliwie jednak dla czytelnika, mające zakończenia. Anioły 

opiekuńcze rozgrywają się na Marsie, gdzie co trzy lata wysyłana jest ekspedycja, mająca na 

celu badanie tajemnic czerwonej planety. Motywacje członków ekspedycji są różne: od 

głównie finansowych (trzy lata poza domem, ale za to za wynagrodzenie, które pozwoli na 

dostatnie życie po powrocie), poprzez prawdziwą naukową pasję zbadania planety, aż do 

chęci oddalenia się od ziemskich spraw. Załoga jest wyłącznie męska, co na dłuższą metę 



może rodzić różne konflikty. Jednak Ziemianie czuwają i postanawiają ulżyć swoim 

eksploratorom – wpadają więc na genialny w swej prostocie pomysł wysłania im kobiecego 

towarzystwa, bo przecież, czy to kosmonauta, czy żeglarz, wiadomo, że każdy z nich ma 

swoje potrzeby. Kandydatki zgłosiły się niestety tylko dwie i nie zdradzę już nic więcej, by 

nie psuć przyjemności z lektury. 

 W Nieznanych formach nie jest już tak kolorowo: kolejne ekspedycje na Księżyc 

przepadają bez śladu tuż po nadaniu pierwszego komunikatu po wylądowaniu. Znajduje się 

jednak śmiałek, który mimo tego chce się dowiedzieć prawdy. Podejrzewa, że załogi z jakichś 

przyczyn być może mordują się wzajemnie, dlatego postanawia polecieć sam. Czy dowie się 

tego, czego chce i czy wróci bezpiecznie na Ziemię? Motto opowiadania pochodzi z 

Perelandry, drugiej części trylogii międzyplanetarnej, i głosi, że to, co na Ziemi jest uważane 

za mit, na innych planetach może okazać się rzeczywistością. Może to nie tylko sugerować 

zakończenie utworu, lecz i wyjaśniać je. 

 Co wspólnego mają ze sobą tak różne teksty – oprócz oczywiście osoby autora? 

Przyjemność lekturową, to jasne. Czytelniczy podziw dla fantazji pisarza, co też oczywiste. 

Większość opowiadań pochodzi przecież sprzed lądowania Neila Armstronga na Księżycu 

(przypomnijmy: Lewis zmarł w 1963 r., a Armstrong zrobił ten wielki krok dla ludzkości, a 

mały dla człowieka w roku 1969), więc wszelkie opisy księżycowej fauny i flory 

zawdzięczamy wyłącznie wyobraźni C.S. Lewisa. Właśnie w hołdzie dla tej niezmierzonej 

fantazji warto sięgnąć po Mroczną Wieżę. I przy okazji dowiedzieć się czegoś nie tylko o 

odległych czasach i planetach, ale i o sobie samym. 
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