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Déjà vu chaosu 

 

Terry Goodkind jest jednym z tych pisarzy, których trudno jednoznacznie ocenić. Z 

jednej strony, seria Miecz prawdy przyciągnęła miliony czytelników na całym świecie, z 

drugiej – mająca zwieńczyć ją trylogia była co najmniej rozmyta i przeciągana na siłę. 

Gdy w roku 2011 autor postanowił wskrzesić sagę, wielu fanów podeszło do tego z 

dużym dystansem. Wróżebna machina okazała się książką przeciętną, ale dającą 

perspektywę na coś więcej. Trzecie królestwo, choć nie powalało na kolana, w ogólnym 

rozrachunku zostawiało dość pozytywne odczucia, rozpalając nadzieję na ciąg dalszy. 

Teraz przyszedł czas na ocenę najnowszego tomu przygód Richarda Rahla. 

Podróż przed Mroczne Ziemie podejmujemy dokładnie w tym samym momencie, w 

którym poprzednio rozstaliśmy się z Lordem Rahlem i Matką Spowiedniczką. Armia 

półludzi i żywych trupów pod wodzę Hannisa Arca oraz Nieumarłego Króla ruszyła na 

Pałac Ludu. Richard i Kahlan coraz mocniej odczuwają skutki tkwiącej w nich skazy 

śmierci. Rozpoczyna się nierówny wyścig z czasem, którego stawką jest istnienie świata 

żywych. 

Inaczej niż w poprzednim tomie, wiodącą postacią jest Kahlan, która ponownie stała 

się prawdziwą przywódczynią i wojowniczką. Można odnieść wrażenie, że pierwsza 

połowa książki jest próbą wynagrodzenia fanom Matki Spowiedniczki jej całkowitego 

zmarginalizowania oraz postawienia w roli damy w opałach na kartach Trzeciego 

Królestwa. 

Niestety początek lektury nie napawa optymizmem – przez pierwsze 1/3 książki 

towarzyszy nam nieustanne uczucie déjà vu. Kolejne opisy walki, ucieczki czy oblężenia 

brzmią bardzo podobnie, różniąc się tylko drobnymi szczegółami. Odmieniane przez 
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wszystkie przypadki i czasy „rzeź”, „wycie”, „zgrzytanie zębów” czy „rzucanie się bez 

broni na uzbrojonych żołnierzy” potrafią wywołać chęć mordu zarówno na autorze, jak i 

tłumaczce. Niestety dotyczy to nie tylko częstych powtórzeń – część tekstu jest 

podręcznikowym przykładem lania wody. Pierwsze 150 stron spokojnie można skrócić 

o połowę bez najmniejszej straty dla czytelnika. 

Im dalej posuwamy się w naszej podróży, tym lepiej zaczyna to wyglądać, choć 

„lepiej” nie znaczy „dobrze”. Goodkind przesuwa środek ciężkości fabuły z chaotycznej i 

nużącej wersji Wielkiej Pardubickiej w stronę opowieści drogi, przynajmniej w pewnym 

sensie. Kolejne strony czyta się całkiem przyjemnie, zaczynają pojawiać się nowe 

postacie, na jaw wychodzą interesujące fakty, a sami bohaterowie odkrywają w sobie 

dodatkowe pokłady uczuć i zachowań. Niestety niewiele z owych elementów łączy się w 

logiczną całość i jest spójne z tym, co poznaliśmy wcześniej. Jedyną próbą 

usprawiedliwiania takiego stanu rzeczy może być fakt, że u Goodkinda prawie nic, co 

wiąże się z proroctwami, nie podlega prawom logiki. 

Można mieć również zastrzeżenia do niektórych zabiegów fabularnych. 

Teoretycznie jeden z największych zwrotów akcji był tak oczywisty, że mógłby zostać 

uznany przez niektórych czytelników za obrazę ich inteligencji. Da się również zauważyć 

lekki wpływ twórczości George’a R. R. Martina, zarówno w klimacie powieści, jak i w 

fakcie, że zaczynają umierać znaczące postacie – i to tak po prostu, bez większego sensu. 

Nie zawsze poddawanie się trendom wychodzi na dobre. 

Wątpliwości budzi też sposób, w jaki niektórzy bohaterowie reagują na 

poszczególne sytuacje. Część z nich przynajmniej raz, jeśli nie dwa, w trakcie podróży 

przez Mroczne Ziemie doznała pomroczności jasnej. Richard, Kahlan, Zed czy Nicci 

potrafili zachować się irracjonalnie i wbrew swojej naturze. Jest to szczególnie widoczne 

w przypadku Matki Spowiedniczki, która z tylko sobie wiadomych powodów w pewnym 

momencie z trzeźwo myślącej, głośno wyrażającej swoje wątpliwości i szukającej 

rozwiązania problemu władczyni zamienia się w milczącą, zamkniętą w sobie 

dziewczynkę. Owo rozdwojenie jaźni, którego jedynym wytłumaczeniem jest 

przeforsowanie pewnych wydarzeń fabularnych, nie przystoi autorowi z takim stażem. 

Na szczęście nie wszystko wygląda źle. Niektóre wydarzenia i jedna nowa postać, 

która pojawiła się na horyzoncie, wynagradza część potknięć w Skradzionych duszach. 

Pod pewnymi względami ponownie można było poczuć ten sam magiczny charakter 

podróży w nieznane, który urzekał nas w pierwszych dwóch tomach sagi. Dodatkowego 
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dreszczyku dostarczało obcowanie z mroczną, tajemniczą magią stanowiącą wielką 

niewiadomą zarówno dla bohaterów, jak i czytelnika (choć samo jej istnienie lekko 

wymyka się logice uniwersum1).  

Mieszane uczucia budzi również zakończenie, które trudno nazwać 

satysfakcjonującym. Z jednej strony jest przepełnione akcją i emocjami, z drugiej – 

ponownie część wydarzeń zdaje się lekko irracjonalna. Do tego całość kończy się w co 

najmniej perfidny, serialowy sposób, zostawiając całą masę dodatkowych pytań, nie 

odpowiadając praktycznie na żadne z poprzednich. Natomiast główni bohaterowie 

znajdują się w tak dramatycznej sytuacji, że trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek 

pozytywne rozwiązanie. 

Skradzione dusze są tak dziwną i nierówną powieścią, że momentami można odnieść 

wrażenie, że pisało ją kilku autorów.  Jeśli ktoś nie jest już zatwardziałym fanem Miecza 

Prawdy, nie powinien się do niej zbliżać. Uniknie dzięki temu niepotrzebnej irytacji. Z 

bólem trzeba przyznać, że Goodkind zaczął kolejną fazę odcinania kuponów i nie do 

końca ma pomysł, w jakim kierunku poprowadzić dalej fabułę. Miejmy nadzieję, że w 

kolejnym tomie się to zmieni – inaczej historia Imperium D’Hary urwie się nagle i 

odejdzie w niepamięć. 

 
1 W uniwersum Miecza Prawdy wszystko dąży do równowagi i teoretycznie istnienie magii równoważy 
istnienie mrocznych mocy, będących ich przeciwieństwem. Jednak we wcześniejszych tomach zostało 
jasno określone, że magia składa się z dwóch elementów będących swoimi przeciwwagami: życia i śmierci. 
Dlatego istnienie trzeciego rodzaju mocy, również powiązanego z zaświatami, zdaje się nielogiczne. 


