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Wznowiony przez Wydawnictwo Mag pierwszy tom słynnego cyklu o Skrytobójcy 

Robin Hobb jest jedną z tych książek fantasy, którą zarówno zapalony miłośnik gatunku, 

jak i badacz musi poznać – i 3. już reedycja Ucznia skrytobójcy w Polsce jest po temu zna-

komitą okazją.  Podchodząc do lektury trylogii The Farseer (taki bowiem nosi ona tytuł 

w oryginale, a to dopiero pierwsza cierpka uwaga na temat tłumaczenia), trzeba mieć 

jednak na uwadze, że jest to typowa literatura gatunkowa. Jeśli więc Pamięć, Smutek i 

Cierń Williamsa, Mistrz Zagadek z Hed McKillip czy prototypowy dla – powiedzmy – me-

diewizującej odmiany fantastyki Gormenghast Mervina Peake’a nie należą do czyichś fa-

worytów – nadzieje pokładane w trylogii Robin Hobb należy na wstępie porzucić. Cykl o 

Bastardzie Królewskim jest bowiem tak samo prostodusznie pretensjonalny, jak imiona 

występujących w nim bohaterów: księżej Cierpliwej, księcia Rycerskiego, króla Roztrop-

nego i całej reszty zdumiewająco stypizowanych postaci, które będą odstręczać każdego, 

kto nie traktuje klasyki fantasy z dużą dozą wyrozumiałości i nie pała względem gatunku 

wiele wybaczającą a nieszukającą poklasku miłością.  

Pierwsze rzucające się w oczy cechy każdego wznowienia powszechnie znanej 

książki to szata graficzna i przekład – i tu należy się Magowskiej reedycji zarówno poch-

wała, jak i przygana. W ramach pochwały: okładka książki, autorstwa Dagmary Matu-

szak, jest bardziej dopracowana i najzwyczajniej w świecie ładniejsza od tej z kultowej 

serii „Andrzej Sapkowski przedstawia”, a nadto spójna estetycznie z droleriami zdobią-

cymi karty tytułowe rozdziałów i drażniąca najwyżej nazbyt dosłownym w bastardzkim 

kontekście rogaczem w górnej części okładki. Pod względem typograficznym reedycja 

również wypada dobrze, chociaż tworzące dziwaczny, eso-floresowaty dwuznak „st” jest 
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typowym przykładem przerostu formy nad treścią, ponieważ niesłychanie utrudnia le-

kturę – co warto zobaczyć na własne oczy na załączonym obrazku: 

Rzutującym nieco negatywnie na ocenę całości reedycji mankamentem najnow-

szego wydania Ucznia skrytobójcy pozostaje jednak mimo wszystko brak zasadniczych 

zmian w przekładzie, zwłaszcza w zakresie poprawy dość rażących błędów frazeologicz-

nych, z „zasypywaniem gruszek w popiele” ze strony 369 na czele. Oczywiście jest to 

detal, którego nie należałoby uwypuklać w recenzji każdej książki – ale zarazem też de-

tal, który nie powinien był umknąć w trzecim polskim wznowieniu powieści.  

Fabułę Ucznia skrytobójcy streszcza w zasadzie tytuł książki. Ot, pojawia się chło-

piec okazujący się nieślubnym synem księcia Rycerskiego, przygarnia go na dwór król 

Roztropny i – ponieważ w życiu za darmo można mieć co najwyżej kłopoty – zobowią-

zuje chłopaka do odpłacenia za swą dobroć służbą w szarży nadwornego skrytobójcy. 

Resztę powieści wypełnia niespieszny opis nauki niełatwego rzemiosła u surowych pre-

ceptorów w twierdzy Buckkeep (czytelnicy oryginału będą przecierać oczy ze zdumie-

nia, widząc w jej miejsce jakoś mniej wieloznaczną Kozią Twierdzę), snucia i rozwikły-

wania nużących intryg dworskich i pojawiającej się prawie pod koniec książki zombiefi-

kującej zarazy, której skala stanowi pretekst do wyposażenia Bastarda Królewskiego w 

profilaktyczny pakiet standardowych umiejętności magicznych. Jako się rzekło, lektura 

to dość prostoduszna, jednak na swój sposób urokliwa – ostatecznie między licznymi kli-

szami fabularnymi mimo wszystko nie brakuje dylematów etycznych związanych z pod-

wójną moralnością skrytobójcy czy manipulowaniem ewolucyjnie słabszymi umysłami 

zwierząt za pomocą sztuki Rozumienia. To wszystko jednak za mało, ażeby uznać Ucznia 

skrytobójcy za coś więcej, niż tylko część większej całości – choć wypada równocześnie 

przyznać, że znać jeszcze po Robin Hobb starą szkołę pisania cykli powieściowych w taki 

sposób, by poszczególne ich części nie kończyły się gwałtownym cięciem fabularnym, 

suspendującym ciekawość czytelnika do czasu wydania kolejnego tomu.  

Magowska reedycja Ucznia skrytobójcy jest zatem dobrą okazją do przypomnienia 

sobie, na czym polegał osobliwy urok niepokojąco odległych w czasie powieści fantasty-

cznych z lat 80. i 90. – a nowe wydanie, wyróżniające się graficznie jak i większość obe-



cnych książek Maga, przywdziewa powieść w szaty atrakcyjniejsze wręcz od prostolinij-

nego i miejscami nazbyt afektowanego stylu Robin Hobb. Niemniej jednak, błędem było-

by mniemać, że wśród niezaznajomionych z oryginałem bądź pierwszymi polskimi edy-

cjami trylogii The Farseer nie znajdą się tacy, którzy będą czerpać z niej przyjemność, 

ciesząc się możnością obcowania z narracją nieroszczącą sobie pretensji do rywalizacji z 

prawdziwymi mistrzami gatunku. Zwłaszcza, że w zestawieniu ze współcześnie pisany-

mi young adult fantasy twórczość Robin Hobb przedstawia się już jako absolutnie wybit-

na, nieodparcie oryginalna i całkowicie bezkonkurencyjna.   


