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Słowa zapisane w stali* 

Tym razem zabicie głównego wroga i przejęcie rządów w stolicy imperium nie 

stało się definitywnym zakończeniem historii. Wręcz przeciwnie – Vin i jej przyjaciele 

dopiero po śmierci Ostatniego Imperatora stają w obliczu prawdziwego wyzwania. 

Utrzymanie władzy w mieście, potężne armie maszerujące na Luthadel, szpieg w ekipie i 

niewyjaśnione przypadki śmierci wśród skaa11 – to dopiero początek problemów, z 

którymi będą musieli się zmierzyć bohaterowie drugiego tomu cyklu Ostatnie Imperium. 

W Studni Wstąpienia w centrum uwagi znaleźli się Vin i Elend, a motywem 

przewodnim stały się ich moralne i emocjonalne rozterki. Jest to krok w tył w 

porównaniu z poprzednią częścią, w której dużo miejsca poświęcono również 

pozostałym członkom ekipy. Potężna Allomantka i król-filozof są co prawda 

interesujący, jednak przy tak obszernej powieści monotematyczność wątków może 

nużyć czytelnika. Wprawdzie bohaterowie znani z poprzedniej części ukazują nieznane 

oblicza, pojawiają się także nowi, jednak wciąż ich historie nie są rozwinięte na tyle, by 

na dłużej przykuć uwagę. 

Jak już wspomniałam, rozterki Zrodzonej z Mgły i młodego króla zajmują 

zdecydowanie najwięcej miejsca w powieści. Konflikt między sumieniem a zasadami, 

różnica między byciem dobrym człowiekiem a byciem dobrym władcą, konieczność 

dokonywania trudnych wyborów, dylematy uczuciowe – to wszystko jest dobrze 

przedstawione i mogłoby być atutem... gdyby tylko nie było rozwleczone na kilkaset 

stron. Niestety, konflikty wewnętrzne bohaterów nie są już w stanie poruszać, gdy takie 

 

* Recenzja książki: Brandon Sanderson, Studnia Wstąpienia [The Well of Ascension], przekł. Anna Studnia-

rek, Warszawa: Wydawnictwo MAG 2015, ISBN: 978-83-7480-555-1, ss. 800. 

 
1 Rasa chłopów-niewolników zamieszkujących Ostatnie Imperium.  
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same argumenty są powtarzane przez nich właściwie aż do ostatnich rozdziałów. Trochę 

lepiej wygląda to w przypadku drugoplanowych bohaterów – Sanderson świetnie 

pokazał, jak zmieniają się członkowie ekipy Kelsiera w obliczu odpowiedzialności, która 

na nich spadła.  

Drugi tom zawiera wiele nowych informacji dotyczących stworzeń 

zamieszkujących Scadrial (m.in. poznanych w poprzednim tomie kandra), a także sporo 

ciekawostek dotyczących Allomancji i Feruchemii. Opisy korzystania z tych zdolności są 

tak płynne i dynamiczne, że umiejętność „spalania” metali oraz magazynowania w nich 

atrybutów wydaje się czymś tak naturalnym jak oddychanie. Oparta na spójnym 

systemie zasad Allomancja traci niezwykłość i cudowność magii, za to idealnie 

wkomponowuje się w stworzone przez autora uniwersum.  

W Z mgły zrodzonym pojawiali się bohaterowie pochodzący z różnych klas 

społecznych, czytelnik mógł poznać wydarzenia z perspektywy m.in. arystokratów, 

kapłanów, członków złodziejskiej szajki, niewolników. W drugim tomie brakuje takiego 

ujęcia. Ponadto zabrakło indywidualizacji w pokazaniu najliczniejszej grupy społecznej – 

skaa, niedawno wyzwoleni spod władzy tyrana, przebywający w oblężonym Luthadel, 

sprawiają wrażenie anonimowej masy, a w momentach walki – mięsa armatniego. 

Śmierć ludzi na ulicach miasta wzbudza tyleż emocji, co utrata pionków podczas gry w 

warcaby, czego nie zmieniają nawet drastyczne opisy krajobrazu po bitwie. 

Rozpoczynając lekturę Studni Wstąpienia, czytelnik musi być przygotowany na 

mnogość intryg. Knowania czterech władców, kłamstwa, mistyfikacje, zagadkowe 

proroctwa i tajemnicze zapiski przeplatają się ze sobą – momentami pojawia się więc 

wrażenie, że autor nie do końca panuje nad fabułą. Lektura pozostawia sporo 

niedomówień, bohaterowie wydają się chwilami nie kojarzyć prostych faktów. Kilka 

zawiłości jednak Sanderson rozwiązał błyskotliwie – w tym tę najbardziej istotną dla 

fabuły.   

Akcja powieści rozwija się powoli i toczy umiarkowanie, by pod koniec nagle 

przyspieszyć i nie pozwolić czytelnikowi ani na sekundę oderwać się od lektury. Tak jak 

w pierwszym tomie, w Studni Wstąpienia czasem występują mało oryginalne motywy, 

jednak z całą pewnością nie można odmówić Sandersonowi pomysłowości w kreacji 

uniwersum. Nowe wątki związane z prawdziwą naturą mgieł i mrocznymi istotami 

zagrażającymi ludzkości doskonale komponują się z informacjami dotyczącymi historii, 

religii i kultury różnych nacji Ostatniego Imperium; pojawiają się plastyczne opisy 
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architektury Luthadel i Domu Modlitwy Seran – wszystko to daje barwne wyobrażenie 

świata, którym rządzą zasady Allomancji.  

Niestety, czytelnicze oko wyłapuje od czasu do czasu błędy w tekście, głównie 

literówki. Zdarzyły się jednak i takie potknięcia, które przeszkodziły w odbiorze 

powieści bądź kazały się uśmiechnąć tam, gdzie właściwsza byłaby inna reakcja, np. 

Zawiasy są na krawędzi wytrzymałości... pomyślał Breeze.  

— Nie mógłbyś Uspokoić tych kolossów? — spytał Breeze. — Uczynić ich mniej gwałtownymi? 

Breeze pokręcił głową. 

– przy czym nie mamy tu do czynienia z sytuacją, w której bohater w obliczu dużego 

stresu zaczyna mówić sam do siebie. Od strony graficznej Studnia Wstąpienia  (podobnie 

jak pierwszy tom cyklu) jest ucztą dla oka, a dodatki w postaci wykresu właściwości 

metali oraz słowniczka znacznie ułatwiają lekturę. 

Druga część cyklu Ostatnie Imperium pod wieloma względami różni się od Z mgły 

zrodzonego, jednak wciąż stanowi porcję dobrej rozrywki i czyta się ją z 

zainteresowaniem. Zapewniam, że warto zagłębić się w świat Allomantów i 

Feruchemików – główni bohaterowie pomimo swoich absorbujących problemów nadal 

dają się lubić, a niezwykłe uniwersum w dalszym ciągu urzeka i intryguje.   

 

 

 

 

 

 

 


