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Jeszcze większe oczarowanie 

 

Orson Scott Card, amerykański prozaik, autor sagi o Enderze i Alvinie, wciąż udo-

wadnia, że można jeszcze czymś zadziwić czytelnika. Tym razem nie wprowadza go w 

świat pozaziemskich cywilizacji ani nie ukazuje alternatywnej wersji przeszłości. Zabiera 

za to do zwykłego amerykańskiego miasta, gdzie wśród suszłaków (mugoli, jak byśmy ich 

nazwali w uniwersum Harry’ego Pottera) żyją rodziny niezwykłych magów. Opuścili swój 

Westil już dawno i z powodu figla, jaki spłatał im nordycki mag wrót Loki, nie mogą wrócić 

do swojego świata. Pogodzeni z tym faktem, żyli spokojnie wśród swoich rodzin do mo-

mentu narodzin Danny’ego Northa – maga wrót. Chłopiec jest synem dwojga niezwykłych 

magów – Odyna i Gerd, którzy zaplanowali jego przyjście na świat, wierząc, że ich połą-

czone moce pozwolą na stworzenie kogoś wyjątkowego. Początkowo istnieje obawa, że 

Danny jest drekkiem – istotą pozbawioną magii (czyli, znów porównując do Harry’ego Po-

ttera – charłakiem). Jednak moce wreszcie się objawiają i Danny okazuje się kolejnym ma-

giem wrót. Od tego czasu kończy się spokojne życie magów… 

Złodziej wrót jest kontynuacją wydarzeń przedstawionych w pierwszej części – Za-

ginionych wrotach. Wtedy czytelnik poznał głównych bohaterów, historię magów i wrót 

do ich pierwotnego świata. Towarzyszył też Danny’emu, który, uciekając przed własną 

rodziną i grożącą mu z ich rąk śmiercią, próbuje schronić się w bezpieczniejszym, jego 

zdaniem, świecie suszłaków. Chłopiec nie zdaje sobie jednak sprawy, skąd może przyjść 

największe niebezpieczeństwo i że wcale nie udało mu się zniknąć swoim przeciwnikom 

z oczu. 
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W Złodzieju wrót akcja dużo wyraźniej toczy się w dwóch płaszczyznach. Jedną jest 

ziemia (Mittlegard), gdzie Danny pogłębia swoją magię wrót, ale życie wcale nie jest ła-

twiejsze, od kiedy ją odkrył, Przeciwnie – ilość niebezpieczeństw wzrasta. A grożą mu ze-

wsząd – nie tylko ze strony rodzin, które pragną przejścia do Westilu, i boga Bela, przed 

którym ostrzega go Loki, ale też ze strony zakochanych w nim i uwodzących go dziewcząt. 

Nie jest łatwo być utalentowanym nastolatkiem w szkole średniej. 

Drugi plan akcji przenosi czytelnika do Westilu. Tamtejszy świat pogrążony jest w 

intrygach, których celem jest – jakżeby inaczej – walka o władzę. Mało osób zdaje sobie 

jednak sprawę z poważniejszego zagrożenia, które może zniszczyć oba światy. Czy uda 

mu się zapobiec? I kto się tego podejmie? 

Po Oczarowaniu Card po raz drugi przenosi czytelnika w świat magii. Jak sam pisze 

w Posłowiu do pierwszej części, przygotowywał się do jego stworzenia wiele lat. Ten 

świat, jak zwykle u tego autora, wciąga i zachwyca, a jednocześnie – uderza oryginalnością 

i umiejętnością, tak charakterystyczną dla niego, powiązania wielu sprzeczności. Zawsze 

zachwyca mnie ukazanie świata ludzkiego i magicznego tak, by nie budziło to w czytelniku 

niedowierzania lub wątpliwości. Jest zarazem nawiązaniem – i to wyraźnym – do istnie-

jących już mitologii, głównie indoeuropejskiej (ale i egipskiej). Dwupłaszczyznowość akcji 

– świat ludzki i boski – przywołuje skojarzenia z takimi arcydziełami literatury jak Iliada 

czy Odyseja, choć z pewnością napisane są dużo przystępniejszym językiem. Przy okazji – 

to już kolejna książka Carda, w której udaje mu się o kwestiach wierzeń i wiary pisać w 

sposób, który nikogo nie uraża i nie prowokuje ostrych dyskusji światopoglądowych i re-

ligijnych. Za to pozwala niejako mimochodem zgłębić wiedzę na temat wierzeń różnych 

kultur i narodów – bez ich wartościowania. Przy okazji jednak można pomyśleć nad od-

wiecznym konfliktem dobra i zła w ludziach, wśród których rzadko kto okazuje się tym, 

za kogo go bierzemy. Wszyscy skrywamy w sobie tajemnice. 

Myślę, że książki Carda można śmiało polecić każdemu, niezależnie od wieku. 

Ważne, by czytelnik zgodził się na zaproszenie autora, by podążyć do innego świata, w 

którym wszystko może się zdarzyć. Chociaż to fantasy, a nie science fiction, to sam autor 

przyznawał, że pewne aspekty ukazanej przez niego magii budował równie uważnie, jak 

w przypadku świata s.f. Dzięki temu zyskujemy już całkowitą pewność – o ile ktoś jeszcze 

w to wątpił – że autor rzetelnie dopracował materiał i precyzyjnie przemyślał świat, który 

tworzy. Na pewno nie jest on do końca dla wszystkich zrozumiały, ale gdyby magię można 

było wyjaśnić do końca, przestałaby być tak interesująca. 


