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Jako człowiek, który lekturę kryminałów zaczął i skończył na powieściach sygno-

wanych przez Agathę Christie i zawierających postać Herkulesa Poirota, omijałem dotych-

czas dużym łukiem wydawnictwo Sonia Draga. Rzecz musiała ulec zmianie, gdy natkną-

łem się na opublikowane pod jego szyldem książki, które spełniały dwa warunki wyklu-

czające się na polskim rynku wydawniczym: (a) reprezentowały gatunek fantasy i (b) nie 

odstręczały po pierwszym rzucie oka na okładkę. Wiem, wiem, nie należy oceniać książki 

po okładce – ale trzeba pamiętać, że powiedzenie to powstało w tych samych czasach, 

w których książki czytało się jeszcze od deski do deski. Dlatego też do lektury Czarodzie-

jów i Króla magii – a jeśli tendencja się utrzyma, może i ostatniego tomu trylogii, Magi-

cian’s Land – okładki zachęcają stanowczo i za to samo należy się już duży plus wydaw-

nictwu.  

Drugi duży plus ze skromnej puli plusów czytelnika rozczarowanego twórczością 

Lva Grossmana może powędrować do tłumacza – nawet pobieżne zestawienie z wersją 

angielską pozwala stwierdzić, że uniknął on karygodnych błędów i osiągnął pożądany 

efekt płynności narracji, jaką odznacza się oryginał Grossmanowski (który zaskarbia 

sobie w ten sposób również jakiś jeden pomniejszy plusik). Pierwszy minus pojawia się 

jednak już w przypadku blurbu, mylnie sugerującego, jakoby książki Grossmana były 

przeznaczone dla wielbicieli pisarstwa Clive’a S. Lewisa czy (zawsze zastanawiają mnie 

takie zestawienia) Joanne K. Rowling. W rzeczywistości bowiem książki Grossmana 

przeznaczone są dla zagorzałych krytyków pisarstwa Clive’a S. Lewisa i bezkrytycznych 

wielbicieli Joanne K. Rowling, względnie dla tych wszystkich, którzy koszmarne Igrzyska 

śmierci Suzanne Collins uznają za lepsze od ich filmowej adaptacji i którzy z wszystkich 
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tych powodów powinni zaprzestać dalszej lektury tej złośliwej recenzji. Skala szkód, jakie 

Lev Grossman wyrządził literaturze fantasy, eksplorując jej popularne ostatnimi czasy 

rejony urbanistyczne, daje się bowiem porównać tylko z tym, co Michael Bay zrobił 

w świecie Transformersów, gwałcąc wspomnienia z dzieciństwa i tak poszkodowanym 

już przez system pokoleniom lat 80. Albowiem: 

1) Jeśli u Grossmana pojawia się dobry bóg, rokujący na jakąś pomniejszą inkar-

nację Aslana – wkrótce okaże się, że jest nim baran i to zarówno z przyrodzenia, 

jak i intelektu. 

2) Jeśli u Grossmana pojawia się jakakolwiek kobieta przed trzydziestką – wkrót-

ce okaże się, że robi to tylko po to, by zaspokoić seksualnie smętnego protago-

nistę i nieśmiertelny wymóg fan-serwisu. 

3) Jeśli u Grossmana pojawia się fantastyczna szkoła magii i czarodziejstwa – 

wkrótce okaże się, że jej absolwenci mogą liczyć najwyżej na dożywotnie alibi 

w postaci kierowniczego stanowiska w korporacji, pozwalającego na bezreflek-

syjne rżnięcie w Counter-Strike’a w godzinach pracy (czyli, dajmy na to, na ro-

bienie dokładnie tego, co robi się na kierowniczych stanowiskach w korpora-

cjach bez uprzedniego uczęszczania do szkoły magii i czarodziejstwa). 

4) Jeśli u Grossmana pojawia się cokolwiek interesującego – wkrótce okaże się, że 

jest to bezczelny plagiat Narnii Lewisa, jako to: Ni-Tu-Ni-Tam (Las Między 

Światami), Fillory (Narnia – serio, są tam nawet krasnoludy, chytrzy arystokra-

ci i centaury obsadzeni w identycznych rolach społecznych), Zamek Białosz-

czytny z czterema pustymi tronami czekającymi czterech młodocianych królów 

(Ker-Paravel z pustymi tronami czterech królów), Grób Embera (kopiec Aslana, 

zakładam się o trzeci tom trylogii, że o identycznym układzie przestrzennym), 

guziki pozwalające na natychmiastową teleportację do Fillory (magiczne pierś-

cienie z Ucznia czarodzieja) i wreszcie podróż statkiem na koniec znanego 

świata celem uratowania wszelkiego istnienia od pewnej zguby (Podróż Węd-

rowca do Świtu – tu jedna różnica: Grossman daje czytelnikowi podążyć za pro-

tagonistą tylko na dwie wyspy, całą resztę świata z egzotycznym biotopem opi-

suje w jednym akapicie po tym, jak w interfejsie protagonisty pojawia się błąd 

krytyczny, a czytelnika wywala do pulpitu zwanego nikogo nieinteresującą do-

czesnością). 
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5) Jeśli w zdominowanym przez skutecznych mężczyzn świecie Grossmana poja-

wia się element żeński niezwiązany z seksualnym zaspokojeniem protagonisty 

– wkrótce okaże się, że jego natura chtoniczno-telluryczna przesądza o pogańs-

kim rodowodzie tak uprawianej magii, przesuwającym parające się trzystokroć 

potężniejszą magią kobiety w sferę empireum jako nieprzynależne już do po-

rządku czarnoksięskiego, tylko boskiego (czyli porzućmy nadzieję o trzęsącej 

światem wielkiej polityki Loży Czarodziejek). 

6) Jeśli smętny protagonista w końcu uratuje świat i zrzeknie się w akcie 

paranoidalnego altruizmu należnych mu apanaży – wkrótce okaże się, że to po 

to tylko, by znów łudzić czytelnika brakiem perspektywy powrotu do Fillory, 

co jest o tyle bezczelne, że na przestrzeni dwóch tomów twardy reset do 

racjonalnej rzeczywistości występuje co najmniej kilkadziesiąt razy, każąc się 

zastanowić nad tym, czy Grossman istotnie chciał napisać powieść fantasy, czy 

może raczej nowelę pozytywistyczną. 

7) I wreszcie jeśliktokolwiek oczekuje po Grossmanie sprawnego rozwiązania 

akcji, w pierwszym tomie doczeka się skoku bezimiennego w czytelniczej 

pamięci bohatera z okna korporacyjnego biurowca na podobieństwo Mary 

Poppins i Piotrusia Pana, w drugim zaś – kiepsko naśladowanej za Bursztynową 

lunetą Pullmana podróży do zaświatów i pseudogigantomachii z udziałem 

samowładnych bogów oraz opuszczających ziemskie rzeki smoków, o których 

słuch ginie, zanim zabiorą się do jakiejś efektownej walki. 

Kanoniczna liczba grzechów głównych jest poważnym ograniczeniem przyjętej 

konwencji skrytykowania Lva Grossmana. Zarówno bowiem Czarodzieje, jak i lepszy 

nieco, bo głębiej zakorzeniony w żyznym dorobku Lewisa, Król Magii są ucieleśnieniem 

wszystkiego tego, czym nie powinna być nowoczesna urban fantasy. Zamiast świetnej 

powieści w rodzaju Amerykańskich bogów Neila Gaimana czy Rivers of London Bena 

Aaranovitcha czytelnik dostaje tu bowiem sztampową opowiastkę o podróży z Tu do Tam 

(wiodącej przez Ni-Tu-Ni-Tam na wypadek, gdyby przekaz był nie dość czytelny), którą 

mógłby napisać Clive S. Lewis w latach 80., jeśliby sam nie wpadł na pomysł wielokroć 

ciekawszyod tego, na jaki stać było absolwenta literaturoznawstwa na Uniwersytecie 

Harvarda i dziennikarza kulturalnego „New York Timesa” (o czym na zgubę Grossmana 

przypominają mu wszyscy recenzenci). Czarodzieje, Król magii, a zapewne i zapowie-

dziany na sierpień 2014 Magician’s Land ucieszyć mogą jedynie masochistycznego 
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tropiciela oczywistych intertekstualności bądź kogoś, kto z musu lub wobec braku 

ciekawszych rozrywek pragnie zabić kilka godzin, łudząc się, iż czyni to z pożytkiem dla 

erudycji i intelektu. Jeśli bowiem po Grossmana sięgnie ten, kto chce uciec od dojmującej 

beznadziei doczesności – winien liczyć się z tym, że prędzej czy później wyląduje razem z 

protagonistą na bruku, szukając drogi powrotnej do jakiegoś lepszego, fantastycznego 

świata. 

 

 

 

 


