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"Cz,1rnohiitżnik z Archipelagu" nalez~ do klasycznych 
pozycji g;Hunku "fantas> ". Ursul..l K. Le Guin jc:>t 
1ednym tchem cytowana obok takich gig;lntÓ\.\ 
literatury fantastycznej jak Tolkien czy Lem. 
Sw1is!Jw Lem w poslowiu do wydani;J ksiqiki z 1976 
roku pi al: jest to jedyna po:::ycj,1 timeryka1iskicj f.mtc1sy. 
która w:::bud:::ila mój s:::actt11ek. " Czamoksię:,11ik 
z Arc/J1pel,1f{u" to o/mw1eśc· o naukach pobieranych prze::. 
111lodzie1ica ::. wymyślonej kr.Iiny 11 fikcy111ych mędrców 
wladajqcych /antastyc:.nym k11ns:::te111 czarnoksięskim. 
Przcdsuwicnie eksponuje problem od pm\ iedzialno~ci 
za podejmowane przez człowickJ \\ybor} i działani;1. 
Błędy popelni:mc przez bohatera stają się źró<llem 
cierpienia i obscs) jnego lęku doprowadzając do 
krawędzi sn111oun1ce tw1enia. 'a1bardzie1 dojmującym 
doznaniem bohatera jest uświadomienie sobie, iż tylko 
on ~am, poprzez indywidualny wy„iłck, może odwrócić 
wlasny Io„. To gorzka lekcja prze trogi i rozwagi. 
Historia Gt:da jest przykładem przrjęcin na siebit: 
pelncJ odpowicdzinlno'c1 za własne życic 

i zrozumienia, ze prawdziwe, pełne czlowieczeń m ·o 
je-;t bez tego niemożliwe. Ged, to starszy brat Harry' ego 
Pottera. Problemy, z którymi ię zmaga dotyczą 111nego, 
trudniejszego etapu rozwoju osobowości. Etapu, 
w kt<>rym osiąga !>it; dojrz:i.lość. O~i•U:~.ijqc ją, zaczyna „ię 
dostrzegać złożoność świata i poznawać prawdziwe 
znaczenie podejmowanych dt:cyzji. "Czarnokc;iężnik 

z Archipelagu" to spektakl o ~ · 
i odpow1e<lzialnej dojrzało 
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