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Klątwa Smoka* 

Naomi Novik, amerykańska pisarka polskiego pochodzenia, znana jest przede 

wszystkim z serii powieści o smoku Temeraire i jego przygodach w alternatywnej rze-

czywistości początku XIX wieku. O tym cyklu pisałem gdzie indziej1 i, nie ukrywam, pisa-

łem niezbyt entuzjastycznie. W dużym skrócie: uważam smocze wojny napoleońskie za 

dobry koncept na formę krótką, może cykl opowiadań, ale nie kościec całej serii. Mam 

wiele zarzutów do kompozycji, stylu i oddania realiów alterhistorycznych w smoczych 

opowieściach Novik. Ale nie czas i miejsce, aby się nad nimi szczegółowo znęcać, gdyż 

wydana niedawno Wybrana to zupełnie inna bajka. 

Uprooted to niezależna opowieść autorki, umieszczona w nowym uniwersum, 

choć też historyczno-magicznym. Alternatywna Europa nowożytna (początki XVII wie-

ku?) różni się od naszej zabawnymi śmiesznymi zniekształceniami nazw własnych oraz 

istnieniem magii, ale to główne różnice. Powieść Novik przedstawia konflikt fantastycz-

nej Rzeczpospolitej z fantastyczną Moskwą z perspektywy kresowej wsi, atakowanej 

przez tajemniczy magiczny Bór, faktycznego wroga i najstraszniejsze zagrożenie dla 

mieszkańców Europy Wschodniej. 

Główni bohaterowie: młoda wiedźma Agnieszka oraz doświadczony mag, zwany 

Smokiem (ten pseudonim doprowadza chyba do szału fanów serii o Temeraire’u), pró-

bują razem zrozumieć tajemniczego przeciwnika, który chce pochłonąć rodzinną dolinę 

adeptki magii. Szybko nasi gieroje wplątują się w dworsko-czarodziejską intrygę, a sama 

Agnieszka poznaje szeroki świat, aby jednak nie pozbyć się tęsknoty do odległego i za-

grożonego katastrofą domu. To bajka, choć mroczna, więc wszystko kończy się – w mia-

 

* Recenzja książki: Naomi Novik, Wybrana [Uprooted], przekł. Zbigniew A. Królicki, Rebis 2015, ISBN: 
9788378187370, ss. 512 
 
1
 http://wtf.waw.pl/kacik_literacki/kwasna_napoleonka_naomi_novik_smok_jego_krolewskiej_mosci 
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rę – dobrze, jednak przedtem nasi ulubieńcy zostają wystawieni na najcięższe próby. 

Czytelnik zaś zostaje wystawiony na działanie ciekawego, choć niekonsekwentnie opi-

sanego systemu magii, interesującej, acz skandalicznie powierzchownej stylizacji historii 

na słowiańską baśń, bardzo niewprawnie opisanego romansu młodzieżowego oraz kilku 

śmiesznych wpadek tłumacza. Kiedy piszę tę recenzję, zastanawiam się, jakim cudem tak 

niedopracowana mieszanka literacka zadziałała. Bo, ku mojemu zdumieniu, zadziałała. 

Wybranej nie czyta się z wypiekami na twarzy, ale z przyjemnością. Opowiedzia-

na historia jest prosta, niezaskakująca, jednak spójna i dobrze rozplanowana. Postacie są 

sztampowe, ale jednocześnie dość plastycznie rozrysowane (choć im dalej „w tło”, tym 

lepiej, bo drugoplanowi bohaterowie powieści wzbudzili moje większe zainteresowa-

nie), tych kilka dynamicznych scen akcji (bitew i czarów) autorka skomponowała ze 

smakiem (czasem tak nieobecnym w podniebnych bataliach z serii smoczej). Wizja Boru, 

zergopodobnego, chaosoidalnego i molocholubnego zagrożenia, udała się Novik nad-

spodziewanie dobrze. Sceny, w których bohaterowie w panice szukają w sobie śladów 

skażenia, należą do najlepszych fragmentów książki. 

Kilka rzeczy autorce nie wyszło. Inspiracji baśniami słowiańskimi (ten aspekt 

bardzo reklamował wydawca) jest tu niewiele. Pewne niekonsekwencje w opisie magii 

oraz bardzo dziurawe tło historyczne alterświata nie pomagają w podchwyceniu opo-

wieści. Ale potem nadciąga Bór, ratując sytuację. 

Nie jestem wielbicielem tego rodzaju literatury – młodzieżowej, bajkowej fantasy 

– a mimo to przeczytałem Wybraną z przyjemnością. Co więcej, powieść zaszczepiła mi 

ciekawość, dotyczącą dalszych planów pisarskich Novik. Mam nadzieję, że autorka wyj-

dzie z „cienia smoka”, ograniczeń pierwszego i już dość wyeksploatowanego uniwersum, 

aby czerpać głębiej ze swojej wyobraźni. Uprooted to dobry przykład takiego fantastycz-

nego przebranżowienia. Wierzę jednak, że Novik jeszcze nie napisała swojej najlepszej 

powieści.  

 

 

 

 


