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Wydawać by się mogło, że motyw bohatera walczącego ze złowrogim imperium 

już tyle razy pojawiał się w powieściach, filmach i komiksach fantasy, iż kolejne dzieło 

oparte na takiej samej tematyce może jedynie powielić wcześniejsze pomysły i w najlep-

szym wypadku nie wzbudzić zbytniego zainteresowania u czytającego. Z mgły zrodzony 

nie jest powieścią uciekającą od utartych schematów, a jednak Brandonowi Sanderso-

nowi udało się z wdziękiem wprowadzić czytelnika w interesujące uniwersum i zatrzy-

mać go tam przez ponad sześćset stron. 

Uwagę zwraca przede wszystkim niezwykła atmosfera, budowana przez... zjawi-

ska atmosferyczne. Nie tylko tytułowa mgła niesie ze sobą wrażenie tajemniczości i me-

lancholii, ale także popiół padający z nieba i słońce o czerwonej barwie budzą skojarze-

nia ze światem, który zbliża się ku końcowi, z uczuciami bohaterów znających tylko ból, 

strach i głód. Specyficzna pogoda nie jest jedynie ozdobnikiem – autor konsekwentnie 

opisuje między innymi stan miasta regularnie przysypywanego popiołem i wpływ ta-

jemniczych zjawisk na mentalność społeczeństwa. 

Informacje na temat uniwersum są odpowiednio dawkowane – poznajemy je 

wraz z główną bohaterką, która stopniowo odkrywa tajemnice strzeżone przez różne 

grupy społeczne i uczy się zasad rządzących otaczającym ją światem. Takie rozwiązanie 

zapobiegło „zarzuceniu” czytelnika zbyt dużą ilością informacji zaraz na początku, pozo-

stawiło też wrażenie niedosytu – jakby autor dozwolił nam jedynie zajrzeć przez bramę 

prowadzącą do Ostatniego Imperium, równocześnie nie pozwalając przez nią przejść. 

Sanderson opisuje takie elementy jak: wierzenia, zabobony, ubiór, polityka, zwyczaje 

poszczególnych warstw społeczeństwa – nie robi tego w sposób bardzo szczegółowy, 
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jednak zadowalający dla odbiorcy szukającego odpowiednio dopracowanego tła dla roz-

grywających się wydarzeń. 

Niewątpliwie oryginalnym pomysłem autora są allomancja i feruchemia – nad-

przyrodzone zdolności, którymi obdarzeni są główni bohaterowie. Opierają się one na 

wykorzystywaniu metali, przypominają połączenie magii z alchemią. Zasady korzystania 

z tych zdolności są ściśle określone, co nie pozwala na utknięcie w jakże częstej fabular-

nej pułapce „nieskończonej mocy”. Szczególnie allomancja sprawia wrażenie bardziej 

nauki lub umiejętności ograniczonej prawami fizyki, aniżeli niewytłumaczalnego cudo-

twórstwa. „Nie jesteśmy niezwyciężeni” – mówi główny bohater, jeden z najlepszych al-

lomantów. Istotnie – postaciom obdarzonym tą zdolnością daleko do wyidealizowanych 

herosów, choć ich wyczyny i tak są spektakularne. 

Jak już wspomniałam, Z mgły zrodzony nie ucieka od utartych schematów, co cza-

sem widać w kreacji bohaterów. Nie widać tu skomplikowanych charakterów czy głębo-

kich konfliktów wewnętrznych – co oczywiście nie oznacza, że postaci są pozbawione 

trójwymiarowości. Każdemu z członków „szajki” poświęcona jest osobna historia, każdy 

posiada szczególne cechy, wypowiada się w charakterystyczny sposób, zachowuje się 

zgodnie z wyznawanymi przez siebie zasadami. Najwięcej miejsca poświęcono przemia-

nie głównej bohaterki – szesnastoletniej złodziejki Vin. Dziewczyna wraz z rozwojem 

akcji rzeczywiście zmienia nie tylko swoje zachowanie, lecz także sposób myślenia. Lek-

tura Z mgły zrodzonego daje czytelnikowi okazję do przyjrzenia się życiu przedstawicieli 

różnych warstw społecznych: są więc bohaterowie należący zarówno do wysoko posta-

wionej arystokracji, jak i drobni szlachcice usiłujący wkupić się w łaski dworu; są gangi 

złodziei, ciemiężeni robotnicy fabryk, żebracy, niewolnicy skazani na przymusową pra-

cę; są  i zabójcy, żołnierze, kapłani, wreszcie – Ostatni Imperator. Taka różnorodność po-

staci nie pozwala na znużenie – intrygi, pościgi i walka mają miejsce zarówno w szemra-

nych dzielnicach, jak i w eleganckich rezydencjach. Bohaterowie niewątpliwie wzbudza-

ją sympatię, można się do nich przywiązać i przez całe sześćset stron kibicować ich po-

czynaniom.  

Styl Sandersona jest lekki, dzięki czemu z zapartym tchem można śledzić prze-

bieg akcji, która z każdą stroną nabiera tempa. Wydarzenia są do pewnego stopnia 

przewidywalne, a jednak autor potrafi zaskoczyć i przydać popularnym rozwiązaniom 

fabularnym nieco świeżości. Lektura sprawia dużą przyjemność, za co słowa uznania 

należą się również autorce polskiego przekładu.  
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Pisząc o wznowieniu Z mgły zrodzonego, nie można nie wspomnieć również 

o stronie graficznej książki – a zwłaszcza idealnie pasującej do klimatu powieści ilustra-

cji na okładce.  

Z mgły zrodzony mile zaskakuje pod względem specyficznej atmosfery w powie-

ści, nowego pomysłu na nadprzyrodzone moce, a także różnorodności świata rządzone-

go przez Ostatniego Imperatora. Powieść ma wszystkie cechy, które są tak lubiane przez 

fanów fantastyki – ukazuje wybitne jednostki, które wypowiadają wojnę złu, opierając 

się nie tylko na nadnaturalnych mocach, lecz także na sile charakteru i poczuciu wspól-

noty; pokazuje odmienną rzeczywistość, w której ludzie mają dostęp do od zawsze 

upragnionych darów, takich jak spoglądanie w przyszłość czy przedłużanie młodości; 

pojawia się w niej kilka przerażających i niezwykłych fantastycznych stworzeń. To 

wszystko, w połączeniu z lekkim stylem autora, wartką akcją i dającymi się lubić bohate-

rami, czyni Z mgły zrodzonego pozycją wartą uwagi. Można ją polecić nie tylko fanom 

powieści Sandersona, lecz przede wszystkim tym, którzy zaczynają swoją przygodę z 

jego twórczością – ci na pewno nie poczują się zniechęceni. 

 

 

 

 

 

 


