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Skutki rewolucji 

 

Debiuty literackie mają w sobie coś ze świętowania urodzin. Chwytanie pierwszej 

powieści nieznanego autora jest jak otwieranie prezentu lub wchodzenie na imprezę 

niespodziankę. Mamy nadzieję na dobrą zabawę i miło spędzony czas, jednak nie zawsze 

nasze oczekiwania pokrywają się z rzeczywistością. Podobne uczucie niewątpliwie 

budziła Obietnica krwi, która pomimo pozytywnych opinii za oceanem, w Polsce była 

niewiadomą. Przyszła pora, aby podsumować czas spędzony z pierwszym tomem 

trylogii Magów Prochowych. 

McClellan zabiera nas do uniwersum będącego hybrydą świata fantasy i 

industrialnej Europy. Jednak trudno doszukiwać się tutaj elementów steampunku, gdyż 

poziom technologii nie wykracza poza XVIII w. Punktem wyjścia dla autora była 

alternatywna wersja rewolucji francuskiej. Samo Ardo, państwo, w którym rozgrywa się 

akcja, przypomina za to bardziej Wielką Brytanię z początku rewolucji przemysłowej niż 

Francję. Efekt tego połączenia jest dość intrygujący. 

Były inspektor policji Adamant, obecnie prywatny detektyw, zostaje wezwany w 

środku nocy do siedziby króla. Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że polecenia nie 

wydał nikt ze świty władcy, a marszałek polny Tamas – dowódca wojsk, który pod 

osłoną nocy dokonał przewrotu w Ardo. W trakcie eliminacji członków kamaryli, w 

której skład wchodzili magowie ochraniający monarchę, zdarzyła się jednak rzecz, która 

zaniepokoiła przywódcę rewolucjonistów. Każdy z Uprzywilejowanych1 w ostatnim 

tchnieniu wypowiadał zdanie: „Nie możesz złamać Obietnicy Kresimira”. Nie rozumiejąc 

znaczenia tych słów, organizator puczu zleca detektywowi odkrycie ich przesłania. 

 
 Recenzja książki: Brian McClellan, Obietnica krwi [Promise of Blood], przekł. Maciej Nowak-Kreyer, 

Dominika Repeczko, Lublin: Fabryka Słów 2015, ISBN: 978-83-7964-060-7, ss. 460. 

 
1 Uprzywilejowani to kasta magów o wyjątkowo silnych zdolnościach, szkolonych na straż przyboczną 
monarchów. 



2 

 

Pytanie brzmi, czy to tylko czcze gadanie, magiczna sztuczka czy kryje się za nimi realne 

zagrożenie? 

Wydarzenia z kart powieści poznajemy głównie z perspektywy trójki bohaterów: 

detektywa Adamanta, marszałka polnego Tamasa oraz jego syna Taniela. Rozdziały 

dotyczące poszczególnych postaci znacznie różnią się charakterem, mocno urozmaicając 

lekturę. Mamy więc perspektywę polityczno-gospodarczą pokazującą walkę marszałka o 

jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji w kraju. Śledztwo detektywa pozwala poznać 

mechanizmy rządzące życiem zwykłych ludzi rzuconych w wir wielkich wydarzeń. 

Taniel jest za to uosobieniem zbrojnej siły zamachu stanu – herosem, który musi zmagać 

się z wyzwaniami będącymi ponad siły zwykłych śmiertelników. Razem tworzy to 

niezwykły kolaż przyciągający uwagę już od pierwszych stron.  

Jakby tego było mało, fabułę można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich to 

swego rodzaju wstęp pozwalający czytelnikowi poznać realia nowego świata oraz 

rządzące nimi prawa. Większość wydarzeń ma wymiar lokalny, dotyczy samego Ardo – 

wojny domowej oraz wewnętrznych tarć na szczytach władzy. Gdy już się z tym 

oswoimy, autor zaczyna podawać nam nowe informacje, powoli pokazuje, że na świecie 

są jeszcze inne państwa oraz jak zmiana ustroju politycznego rzutuje na relacje z nimi. Z 

mroków przeszłości zaczyna również wychodzić na światło dzienne historia oraz religia. 

Rozpoczyna się gra o dużo wyższą stawkę. 

Interesująco prezentuje się sama koncepcja magii. Oprócz klasycznej wizji czarów, 

dostępnych dla magów mogących manipulować oplatającymi świat nićmi żywiołów , 

istnieją również inne formy nadprzyrodzonych elementów przejawiających się w 

postaci różnego rodzaju uzdolnień i talentów, takich jak: brak potrzeby snu, 

fotograficzna pamięć czy dostrzeganie aury innych osób. Obok tego wszystkiego 

funkcjonuje rodzaj mocy, będący pokłosiem postępu – reprezentowany przez 

prochowych magów. To kasta, uważana przez zwykłych magów za zwyrodnienie, 

ropiejącą narośl na zdrowym organizmie świata.  

Proch strzelniczy jest jedyną substancją, która nie ma swojej aury w planie magii. 

Manipulacja nim znajduje się poza zasięgiem Uprzywilejowanych, istnieją jednak ludzie, 

dla których jest on synonimem życia: Naznaczeni. Prochowi magowie potrafią 

kontrolować go siłą woli, spalać i przenosić jego energię na różne przedmioty, strzelać 

celnie na niewyobrażalne dla innych odległości czy zakrzywiać tor kul. Oprócz tego 

spożywając go, wchodzą w prochowy trans dający im nadludzkie zdolności: zwiększa 
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siłę, percepcję, odporność na obrażenia i umożliwia szybsze leczenie ran. Do tych ludzi 

należy marszałek polny oraz jego syn – to właśnie oni przeprowadzili zamach stanu, 

zbuntowali się przeciw staremu porządkowi świata. 

W dużej mierze w ten właśnie sposób można postrzegać Obietnicę krwi – jako 

zobrazowanie walki dwóch światów, konflikt między postępem a tradycją. Choć na 

początku nie jest to tak oczywiste, im więcej faktów poznajemy, tym wyraźniej zamazuje 

się granica między tym, co czarne, a tym, co białe. Zaczynamy poruszać się w skali 

szarości, początkowe wydarzenie i niektóre postacie przestają być tak jednoznaczne, a 

konsekwencje działań bohaterów okazują się dużo bardziej brzemienne w skutkach  niż 

początkowo się wydawało. Oczywiście nasza sympatia nadal znajduje się po stronie 

rewolucjonistów, jednak zaczynamy lepiej rozumieć motywacje ich adwersarzy.  

Sama końcówka powieści jest bardzo intensywna i praktycznie nie pozwala 

oderwać się od lektury. Droga, którą obrał dla Ardo nowy władca, robi się naprawdę 

wyboista i zmusza do działania coraz potężniejszych przeciwników, przez co walka staje 

się bardziej zażarta. Natomiast zakończenie daje czytelnikowi wiele satysfakcji, 

równocześnie wzmagając apetyt na więcej. 

Oczywiście pierwszy tom Magów Prochowych nie jest książką doskonałą. W trakcie 

lektury można zauważyć pewne potknięcia fabularne czy potraktowane zbyt po 

macoszemu wątki. Nie jest to jednak nic, co choćby w najmniejszym stopniu 

przeszkadzałoby w odbiorze powieści.  Trzeba przyznać, że jest to jeden z najlepszym 

debiutów, jakie powstały w ostatnich latach. Opisany na jej kartach świat oraz zgrabnie 

opowiedziana historia przypadnie do gustu prawie każdemu. Teraz nie pozostaje nic 

innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać premiery kolejnego tomu. 


