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Drugi tom wznowionej przez Wydawnictwo Mag klasycznej epic fantasy o Bastar-

dzie Rycerskim Roztropnym, pt. Królewski skrytobójca, czyta się pod wieloma względami 

lepiej, aniżeli tom rozpoczynający cykl Skrytobójcy. Pensjonarska stylistyka Robin Hobb 

i przewidywalna trajektoria fabuły, na którą mogli zasadnie narzekać bardziej wyrobieni 

czytelnicy na poziomie pierwszego tomu cyklu, w tomie drugim nie razi już tak bardzo – 

choćby wobec faktu, że ma się już za sobą trudny etap aklimatyzacji w ckliwie opisywa-

nym świecie książąt Rycerskich, królów Roztropnych i królewien Cierpliwych. Zdecydo-

wanie szybciej prowadzona akcja i szerszy plan narracyjny nie zmieniają jednak 

uporczywego wrażenia, że spisek księcia Władczego nazbyt przypomina (nie dorównu-

jąc jej jednakże) intrygę demonicznego Steerpike’a u Mervyna Peaka, a stworzony przez 

Hobb świat dzieli podejrzanie wiele cech wspólnych zarówno z Osten Ardem Tada 

Williamsa, jak i Ziemiomorzem Ursuli le Guin, zwłaszcza w zakresie mitologii i koncepcji 

magii. A to sprawia, że prozę Hobb można ponownie polecić przede wszystkim miłoś-

nikom gatunku, zwłaszcza tym mającym za sobą lekturę fantasy lat 60., 70. i 80., albo po 

prostu tym, którzy chcą odpocząć od zgiełku współczesności bez roszczenia sobie 

pretensji do wysokoartystycznego światotwórstwa.  

Królewski skrytobójca rozpoczyna się nieśmiertelnym prawem kontynuacji tam, 

gdzie skończył się pierwszy tom cyklu, a zatem w momencie, gdy staje się oczywiste, że 

panujący ród Roztropnych będzie musiał szukać ratunku dla Królestwa Sześciu Księstw 

– okrutnie naznaczonego już samą swą nazwą – u szkolącego się na asasyna bękarta 

 

* Recenzja książki: Robin Hobb, Królewski skrytobójca [Royal assassin], Warszawa: MAG 2014, ISBN:978-

83-7480-451-6, ss. 765. 
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księcia Rycerskiego. Trzeba przyznać Robin Hobb, że umiejętnie prowadzi wątek 

konfliktu surowych, postfeudalnych praw Królestwa, piętnujących wszystkie rzadkie 

talenty Bastarda Roztropnego, z wyższą koniecznością w postaci potrzeby radzenia 

sobie z ich właśnie pomocą z nasilającymi się atakami Zawyspiarzy na księstwa 

nabrzeżne. Osią tego konfliktu staje się bowiem nic innego jak magia – zarówno ta 

zakazana, pierwotna siła Zrozumienia, pozwalająca tworzyć podprogowe więzi między 

ludźmi a zwierzętami, jak i elitarna, unikatowa Moc. Ta wszelako pozostaje bezradna 

wobec szerzonej przez Zawyspiarzy zombiefikującej zarazy, zwanej kuźnicą: od miejsca, 

w którym rozprzestrzeniła się ona po raz pierwszy1. W miarę rozwoju fabuły staje się 

oczywiste, że to właśnie stygmatyzujący Bastarda talent Rozumienia, cementujący 

kształtującą się w drugim tomie relację między nim a odratowanym przezeń z niewoli 

wilczkiem Ślepunem, bierze górę nad elitarną Mocą w walce z hordami zarażonych 

kuźnicą ludzi. Co ciekawe, właśnie Moc jest w powieści przedstawiona jako bezpośred-

nie przeciwieństwo kuźnicy. Jakkolwiek bowiem choroba ta zaciera w ludziach zdolnoś-

ci empatyczne, tak Moc w sposób szczególny na nie wyczula, nie tylko umożliwiając poz-

nanie czyichś emocji, ale także kształtowanie ich podług własnych intencji. Jak stwierdza 

szkolący Bastarda Cierń w jednym z rozpoczynających każdy rozdział fragmentów swe-

go dziennika, Moc obdarza człowieka nadmiarem tego, czego dotkniętemu kuźnicą brak. 

I tym samym nie może być ona na nią lekarstwem, ponieważ obydwie te siły znoszą się 

nawzajem w doskonałej równowadze. Rozwinięcie tego akurat wątku przez Hobb jest 

znakomitym posunięciem, ponieważ broni koncepcję magii rozwiniętą w Królewskim 

skrytobójcy przed zarzutem o zbytnie podobieństwo względem psychologicznej wykład-

ni zdolności magicznych u Ursuli le Guin – a poza tym otwiera pole do interesującej 

reinterpretacji mitu zombie.  

Poza znanymi już z pierwszego tomu cyklu intrygami dworskimi i misjami skry-

tobójczymi, tu wzbogacanymi polowaniami z oswajanym przez Bastarda Ślepunem, tom 

drugi wyróżnia położenie większego nacisku na opis zmagań wojennych Królestwa 

Sześciu Księstw z armadą szkarłatnych okrętów Zawyspiarzy. Nie należą one do najłat-

wiejszych, jako że najeźdźcy prowadzą wojnę totalną – a więc coś, co nie mieści się 

 

1 Czyli Kuźni – i tu brawa dla tłumaczki, która nie poszła po linii najmniejszego oporu w przekładzie The 

Forged Ones jako właśnie ludzi zarażonych kuźnicą, a nie – dajmy na to – wykutych albo sfałszowanych.  
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w głowie pokojowego, feudalnego ludu, rozumiejącego zarówno wojnę sprawiedliwą, 

jak i niesprawiedliwą, ale pozostającego bezradnym wobec wojny totalnej, napędzanej 

nie trybami polityki, a zwierzęcą żądzą mordu. Kuźnica staje się w tej perspektywie 

alegorią okrutnych poczynań Zawyspiarzy i smutną diagnozą antropologiczną, przebija-

jącą się z mocą na pierwszy plan powieści i tonującą przewidywalne rozwiązanie intrygi 

księcia Władczego – która jedynie potwierdza znaną prawdę o wyższości prywatnej 

vendetty nad dobrze pojętym interesem ogółu. Być może to nie dość wiele, by zaspokoić 

potrzebę obcowania z prawdziwie wysokoartystyczną fantastyką, ale nie sposób Kró-

lewskiemu skrytobójcy odmówić tego, iż mimo relatywnie sporej objętości (765 stron), 

czyta się go wartko i nie bez satysfakcji. Zwłaszcza po przyzwyczajeniu się do manieryz-

mów stylistycznych Robin Hobb i przywyknięciu do ignorowania irytujących ozdobn-

ików typograficznych w polskiej reedycji.  

Cykl Skrytobójcy, czytany ostatecznie w dwadzieścia lat po premierze, wciąż broni 

się jako godna rekomendacji fantastyka – ale głównie w ochronnych barwach prozy ga-

tunkowej, zaskarbiającej sobie zainteresowanie odbiorców, potrafiących wybaczyć auto-

rowi nawet najbardziej ewidentne potknięcia narracyjne i sprzyjających wykorzystywa-

niu konwencjonalnych rozwiązań fabularnych. Królewski skrytobójca jest niemniej jed-

nak wielokrotnie lepiej napisaną powieścią, aniżeli tom poprzedzający – i dzięki temu 

daje co bardziej sceptycznym czytelnikom asumpt do tego, by przemóc się i rozpocząć 

lekturę cyklu, jeśli tylko ci nie mieli po temu okazji w radosnych latach dziewięćdzie-

siątych.  


