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Pomimo iż ostatni tom cyklu o Bastardzie Rycerskim autorstwa Robin Hobb, pod 

samowyjaśniającym się tytułem Wyprawa skrytobójcy, liczy niespełna tysiąc stron, stając 

się w efekcie najobszerniejszą częścią trylogii, po zakończeniu lektury wciąż ma się 

wrażenie, że narracja mogłaby się snuć dalej przez tomów co najmniej kilkanaście. Jest 

to znany mankament tekstów, których łuk narracyjny jest zaprojektowany z iście gotyc-

kim rozmachem, przez co prędzej czy później musi się skończyć masywną, przysadzistą 

przyporą. Rolę przypory w Wyprawie skrytobójcy spełnia zakończenie, które na ośmiu 

stronach rozwiązuje większość kluczowych wątków ponaddwutysiącstronicowego cy-

klu, a na jednej wyjaśnia największą zagadkę, z jakiej rozwikływaniem czytelnikowi 

przychodzi się na tej rozległej przestrzeni fabularnej zmierzyć. Narracja Robin Hobb 

przypomina wyprawę alpinisty, który mozolną wspinaczkę na niebosiężny szczyt górski 

przedsiębierze po to tylko, by po zdobyciu dwutysięcznika rzucić się z wrzaskiem w 

przepaść, rekompensując trudy powrotnej wędrówki płonną próbą wygrania w nierów-

nym wyścigu z czasem.  

Wyprawa skrytobójcy, podobnie jak dwa pierwsze tomu cyklu, spełnia się w ga-

tunkowej konwencji Entwicklungsroman1, czyniąc punktem kulminacyjnym osiągnięcie 

przez Bastarda wieku dojrzałego i zerwanie ze starannie kształtowaną przez jego mi-

strzów przeszłością. W istocie rzeczy bowiem Bastard Rycerski miał być kolejno: sta-

 

* Recenzja książki: Robin Hobb, Wyprawa skrytobójcy [Assassin’s Quest], przekł. A. Ciepłowska, Warszawa: 

MAG 2014, ISBN: 978-83-7480-459-2, ss. 992. 

1 Entwicklungsroman — tzw. powieść rozwojowa, opisująca rozwój i kształtowanie się osobowości bohate-

ra od dzieciństwa do wieku dojrzałego. 
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jennym, skrybą, dworakiem, skrytobójcą, szermierzem, zielarzem, magiem, minstrelem – 

a finalnie okazało się, że ze wszystkich tych ról upodobał sobie najmniej emocjonującą, 

jednak wyjaśniającą obecność ustępów kronikarskich otwierających każdy rozdział try-

logii. Podobnież Rozumienie, potępiane w Królestwie Sześciu Księstw jako przeciwna 

naturze więź psychofizyczna człowieka i zwierzęcia, okazuje się być ostatecznie najwię-

kszym atutem Bastarda, zaś negatywne odium na nim ciążące – podszytym strachem 

zabobonem, wypaczającym istotę pierwotnej siły pradawnej krwi. Padająca jednakże w 

pewnym momencie powieści deklaracja, iż cokolwiek więcej na temat natury owej 

pradawnej krwi padnie, zwodzi tylko czytelnika na manowce. Ostatecznie przychodzi 

mu się dowiedzieć jedynie, iż „w tamtym czasie Ślepun i ja wiele nauczyliśmy się o 

istotach pradawnej krwi”2 – i to naprawdę wszystko, co Robin Hobb ma na ten temat do 

powiedzenia. Sam obraz Mocy z kolei okazuje się być powtórką wszystkiego, co znane z 

prozy Ursuli le Guin, na czele ze związkiem magii z Najstarszymi, którymi okazują się 

być – nie, to nie jest spoiler, to  oczywistość wiadoma wszystkim od początku trylogii – 

smoki. 

I tu wbrew pozorom nie jest tak źle, jakby być mogło. Z jednej strony Robin Hobb 

niezaprzeczalnie nie radzi sobie z narracyjnym okiełznaniem smoków. W momencie, 

w którym wchodzą na scenę, wszystko przed nimi pierzcha tak prędko i raptownie, że 

nawet walka z Zawyspiarzami kończy się przedwcześnie, a wojna domowa księcia 

Władczego nie ma szans na jakiekolwiek rozwinięcie. Ba, także biały statek, najskrytsza 

tajemnica Zawyspiarzy i potencjalne źródło kuźnicy – choroby wywołującej u mieszkań-

ców Sześciu Księstw niedowład człowieczeństwa – idzie na dno zanim czytelnik się w 

ogóle zdąży zorientować, że to jednak nie była legenda, tylko realne zagrożenie i okręt 

dowodzenia najeźdźców. Smoki, jednym słowem, przerastają nie tylko realia pseudome-

diewistycznego świata Robin Hobb, ale i samego jego stwórcę. Wskutek tego budowane 

od drugiego tomu napięcie znika jakoby sen jaki złoty i pozostawia czytelnika bez jed-

nego bodaj dłuższego opisu krwawej a ognistej vendetty Najstarszych na zamorskich 

agresorach. Z drugiej jednak strony, opis powstawania smoka jest jednym z ciekaw-

szych, na jakie można natrafić w fantasy (z wyłączeniem Smoka Griaule Luciusa Shepar-

da) i bez wątpienia uatrakcyjnia przydługą i nużącą lekturę Wyprawy skrytobójcy. No bo 

 

2 Robin Hobb, dz. cyt., s. 988. 
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właśnie: skoro pomiędzy Kozią Twierdzą a Królestwem Górskim i Krainą Miedzi, do 

których los gna Bastarda Rycerskiego, leży cała mapa znanego u Hobb świata, to 

naturalną rzeczą jest oczekiwać, że przed czytelnikiem otworzy się w końcu perspek-

tywa eksploracji bogatego świata, odwiedzenia obcych miast, poznania egzotycznych 

kultur czy po prostu chwilowego oderwania od głównego wątku. Tymczasem poza 

Kupieckim  Brodem, stolicą Królestwa Górskiego, Stromym, oraz bodajże jednym fortem 

i kamieniołomem, próżno szukać na kartach Wyprawy jakichkolwiek nowych lokacji czy 

liczyć na to, że zaznaczone na mapie Równiny Lodowcowe czy Miasto Wolnego Handlu 

staną się celem wędrówki którychkolwiek, bodaj najbardziej pobocznych postaci. W 

konsekwencji, zwieńczeniu trylogii skrytobójczej Robin Hobb można postawić poważny 

zarzut zaniedbania zarówno fabuły, jak i konstrukcji świata, co negatywnie rzutuje na 

ocenę całości książki. Zwłaszcza wobec faktu, że Wyprawa skrytobójcy nie spełnia ocze-

kiwań tych czytelników, u których niedosyt wywołuje rozwiązywanie kluczowych wąt-

ków narracji na przestrzeni mniejszej niż jeden procent całkowitej objętości powieści. 

Mimo wszystko jednak Wyprawa skrytobójcy Robin Hobb nie jest powieścią złą 

i pozwala się umiarkowanie cieszyć z doprowadzenia do szczęśliwego końca historii 

dojrzewania Bastarda Rycerskiego i dzielącego z nim dar Rozumienia wilka Ślepuna. Być 

może kulminacyjny punkt narracji mógłby być trochę bardziej przesunięty w kierunku 

środka ciężkości fabuły. Być może sam protagonista powieści mógłby być mniej mlaz-

grawy i niewyrazisty, a przynajmniej choć trochę inteligentniejszy. Być może polityczno-

dynastyczne zatargi księcia Szczerego z Władczym mogłyby mniej przytłaczać historię 

stajennego Brusa czy mistrza skrytobójców Ciernia, obydwu odznaczających się nie 

tylko względną normalnością imion w świecie książąt Sumiennych i księżnych Cierpli-

wych, ale i darem  szybkiego pozyskiwania sobie czytelniczej sympatii. Być może cienis-

ty kształt za Bastardem na okładce książki mógłby bardziej przypominać smoka, a mniej 

łabędzia. Być może konflikt Królestwa Sześciu Królestw z Zawyspiarzami mógłby być 

przedstawiony nieco mniej postkolonialnie, a godna pochwały próba jego zrelatywizo-

wania być opisana nieco szerzej i na przykład gdzie indziej niż akurat w lakonicznym 

zakończeniu, w którym czas fabuły przyspiesza co najmniej czterdziestokrotnie w sto-

sunku do całości narracji. I być też może, że zgromadzone tu uwagi krytyczne są prze-

sadzone jako wynikłe przede wszystkim z krańcowej niechęci do rozwiązywania nawar-

stwiających się splotów fabularnych sposobem aleksandryjskim. Być może. Jednak to, że 
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George R. R. Martin przyrównał powieści Robin Hobb do brylantów w morzu cyrkonii – 

to już nie może być. Bowiem pisarstwo Hobb jest właśnie dokładnie takie jak cyrkonia – 

świeci i połyskuje dopóty, dopóki ktoś mu się z bliska i z uwagą nie przyjrzy.  


