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Nie ma co się oszukiwać: proza Trudi Canavan przejawia wszystkie charak-

terystyczne cechy pisarstwa mierzącego pierwszorzędnie w szczyty list bestsellerów, a 

dopiero drugo-, czy może nawet trzeciorzędnie w wyrafinowane gusta znużonych kolej-

nymi trylogiami fantasy1 czytelników i krytyków. Coś jednak sprawia, że — począwszy 

od Trylogii Czarnego Maga — Canavan działa na mnie hipnotycznie i zachęca do pochła-

niania kolejnych tomów (pochłaniania, gdyż żadnego nie czytałem dłużej niż dwa dni) 

jej powieściowych cykli (Era Pięciorga, Trylogia Zdrajcy), a także dopełniających je stand 

alone’ów (Uczennica maga) czy zbiorów opowiadań (Szepty Dzieci Mgły). Rzecz, oczywi-

ście, bierze się z tego, że Trudi Canavan jest absolutną mistrzynią w wiarygodnym opi-

sywaniu natury magii.  

Tak jak w Trylogii Czarnego Maga i jej późniejszych kontynuacjach Canavan fe-

nomenalnie rozegrała problem związku pomiędzy ograniczeniami cielesności a wykra-

czającą poza nie mocą magiczną, tak też w Aniele burz, tomie drugim najnowszej trylogii 

Prawo milenium, postanowiła się ona przyjrzeć temu, w jaki sposób magia w ogóle może 

narodzić się w świecie i jakie mogą być konsekwencje jej wykorzystywania — lub, w 

zależności od obowiązującej wykładni, kradzieży. Źródło i natura magii zarówno w Anie-

le burz, jak i poprzedzającej go Złodziejskiej magii są otóż ściśle powiązane z całym kon-
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1 Dygresja: dlaczego to zawsze muszą być albo trylogie, albo sążniste, niekończące się sagi? Z całej literatu-

ry fantasy potrafiłbym ad hoc wymienić jedną dylogię, Sarantyńską mozaikę Guya Gavriela Kaya, no, może 

jeszcze Zmrok i Świt Tima Lebbona – przeważająca większość natomiast występuje w układzie trójkowym 

lub po prostu seryjnym, przy czym w obydwu przypadkach często się zdarza, że autorzy nie radzą sobie z 

prawidłowym skonstruowaniem łuku narracyjnego, który zapada się gdzieś po drodze pod ciężarem ga-

tunkowym fabuły 
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ceptem światotwórczym, opierającym się na modelu multiwersum: galaktyki wielu 

światów, połączonych ze sobą mniej lub bardziej utartymi szlakami, po których poru-

szać się mogą jedynie potężni magowie. Problem tkwi jednak w tym, że podróżowanie 

między światami to pilnie strzeżona wiedza, przekazywana albo na zasadzie dwustron-

nego paktu z Władcą Światów, tytułowym Aniołem Burz, Raenem alias Valhanem (jak w 

przypadku nomadycznej frakcji Podróżników, cieszącej się tym przywilejem z przyczyn 

ekonomicznych), albo w akcie jawnego sprzeciwu wobec ustanowionego przez jedyno-

władcę prawa (jak w szkole Liftre, zmuszonej z tego względu do zamknięcia swoich po-

dwoi). Autorytarne i opresywne rządy Raena, oparte na reglamentacji wiedzy i central-

nej kontroli całego ładu ekonomiczno-politycznego multiwersum, noszą w sobie jednak 

etyczną dwuznaczność wszystkich utopii. Raen, osiągnąwszy nieśmiertelność i pozyska-

wszy mądrość i doświadczenie tysiącletniego życia, stawia bowiem podstawowe pytanie 

wszystkich autokratów: co jeśli zagłada tysięcy istnień może doprowadzić do szczęśli-

wego bytowania milionów? Czy życie jednego człowieka w jednym świecie z tysięcy w 

ogóle ma w takiej makroperspektywie znaczenie? A życie całego narodu? Przegrywając z 

tego rodzaju rachunkiem makroekonomicznym, Anioł może uciekać się jedynie do pro-

stego rozrachunku przywilejów i przysług, z pomocą których wiąże skomplikowaną sie-

cią relacji innych potencjalnie zagrażających jego hegemonii magów, ich sieci wpływów 

z kolei wykorzystując do kontroli prawie całej populacji multiświata. Temu prześwietnie 

— bo nienachalnie i raczej aluzyjnie — opisanemu mechanizmowi odpowiada sama na-

tura magii, która jest rodzajem rezerwuaru czy zbiornika retencyjnego, napełniającego 

się w danym świecie niezmiernie wolno, a wyczerpywanego wraz z każdym użyciem 

magii. Utrzymanie zbalansowanej rezerwy magii we wszystkich dominiach jest więc w 

zasadzie zarówno racją stanu, co racją bytu — przynajmniej tak długo, jak u władzy 

znajdują się właśnie magowie.  

W tej arcyciekawej sytuacji geopolitycznej, starannie rozplanowywanej przez Ca-

navan już od pierwszego tomu cyklu, jednak ujawniającej się w pełni dopiero w tomie 

drugim, przychodzi czytelnikowi śledzić krzyżujące się losy byłej akolitki, Rielle Lazuli, 

oraz maga-wynalazcy Tyena Ironsmeltera (tłumaczka szczęśliwie zrezygnowała z prze-

kładu nazwiska). Obydwoje protagonistów zmaga się tu — co uzasadnia irytującą zwy-

kle u Canavan manierę do dzielenia perspektywy narracyjnej między dwa odległe światy 

— z dwoma niecodziennymi fenomenami magicznymi. U Rielle jest to stopniowo od-

krywana zdolność do uzupełniania wyczerpanych rezerw magii aktywnością artystycz-
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ną, a u Tyena — próba odwrócenia zaklęcia Roporiena, które przemieniło pochodzącą 

sprzed co najmniej tysiąca lat Vellę w księgę (nawiązanie w rdzeniu imienia do vellum 

jest więc absolutnie nieprzypadkowe), odnalezioną przezeń jeszcze podczas wyprawy 

archeologicznej opisanej w Złodziejskiej magii.  I jakkolwiek w zasadzie od pierwszego 

rozdziału staje się oczywiste, że prędzej czy później właśnie postać Raena połączy oby-

dwa wątki narracyjne wspólną perspektywą poszukiwania dawno utraconej wiedzy o 

naturze obydwu tych zjawisk magicznych, tak od samego początku do końca Canavan 

potrafi utrzymywać uwagę czytelnika wartko prowadzącą akcją i starannie dozowanymi 

porcjami informacji na temat tego nadzwyczaj (zwłaszcza jak na obecne standardy fan-

tasy) oryginalnego świata.  

Czego brakuje w Aniele burz? Przede wszystkim tego, po czym zazwyczaj poznaje 

się powieść fantasy, a więc mapy — której nieobecność jest szczególnie dotkliwa wobec 

multiwersalnego charakteru świata trylogii Prawo Millenium, bardzo utrudniającego dy-

namiczne lokalizowanie poszczególnych bohaterów na podstawie samych tylko opisów 

poszczególnych światów. W drugiej kolejności można byłoby na pewno wymienić brak 

tezaurusa, którego przydatność w narracjach lubujących się w allonimii2 nie podlega ra-

czej dyskusji — a Canavan wprowadza na tyle dużo nowych i ciekawych allonimów (np. 

aerowóz), że dołączony do powieści słownik mógłby posłużyć lepszej konkretyzacji fan-

tastycznego świata. Wreszcie można byłoby ponarzekać na rezygnację z zamieszczenia 

streszczenia poprzedniego tomu na początku powieści, które ułatwiłoby być może po-

wrót do canavanowskiego świata po ponad roku od premiery Złodziejskiej magii. I z tym 

też wiąże się największa wada Anioła Burz: a mianowicie świadomość, że przynajmniej 

tyle właśnie przyjdzie znów czekać na finał cyklu, który znów się pochłonie w czasie 

krótszym niż potrzebny do wypowiedzenia zdania „zdecydowanie warto sięgnąć po try-

logię Prawo millenium Trudi Canavan”. 

 

 

 

 

 

 

2 Tu w znaczeniu fantastycznych neologizmów. 


