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To już jest koniec? 

Bohater Wieków to ostatnia część trylogii Brandona Sandersona, poświęconej lo-

som Allomantki Vin, arystokraty Elenda Venture oraz ich towarzyszy-rebeliantów. Naj-

większym atutem serii był doskonale wykreowany świat, oparty na spójnych zasadach 

specyficznego rodzaju magii – i trzeci tom również nie zawodzi pod tym względem. Do 

obrazu Scadrial, wyłaniającego się z pierwszych dwóch części, dokomponowane zostają 

nowe szczegóły, a elementy skomplikowanej układanki fabularnej stopniowo zaczynają 

układać się w całość.  

Pierwsza część była przede wszystkim opowieścią o przemianie głównej boha-

terki, jej dojrzewaniu do roli „pani Dziedziczki”. W drugiej najwięcej miejsca zajmowały 

opisy rozterek Vin i Elenda, a fabułę zdominowały polityczne intrygi. Dopiero trzeci tom 

w pełni pokazuje całe bogactwo świata Scadrial: rasy zamieszkujące rozległy kontynent, 

specyficzną kulturę każdej z nich, prawa rządzące uniwersum, geografię, historię... Boha-

ter Wieków jest szczególnie immersywną powieścią. Ponad siedemset stron wypełnio-

nych nazwami własnymi, opisami kilkunastu systemów religijnych, a przede wszystkim 

wyjaśnianymi stopniowo zasadami Allomancji i Feruchemii robi niemałe wrażenie.  

Brandon Sanderson nie skupia się jednak tylko na światotwórstwie. Bohater Wie-

ków jest powieścią doskonale zbudowaną – osią fabularną staje się w niej beznadziejna 

(jak mogłoby się wydawać) walka z metafizycznymi siłami, w której uczestniczą bohate-

rowie uwikłani we własne „małe” tragedie; ich wątki są przemyślane i przeplatają się ze 

sobą w sposób, który ani nie zanudza, ani nie pozwala pogubić się w fabule. Dawkowanie 

tajemnic, zawrotnej akcji i informacji na temat uniwersum jest dobrze wyważone – żaden 

z tych trzech składników nie dominuje nad pozostałymi. 
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Bohaterowie, którzy w poprzednich tomach byli raczej zepchnięci na bok, w Boha-

terze Wieków wychodzą na pierwszy plan. Szczególnie dotyczy to postaci Spooka, który 

przechodzi całkowitą przemianę. Rewelacyjnie poprowadzony jest także wątek Sazeda, 

szukającego pocieszenia po dotkliwej stracie we wszystkich religiach Scadrial i znajdują-

cego je wreszcie w zupełnie zaskakujący sposób. Główni bohaterowie, Vin i Elend, wydają 

się bardziej dojrzali i stanowią dobry duet ostatnich wybawicieli świata, potrafiących 

działać skutecznie zarówno razem, jak i osobno. Wyjątkowo poruszające są także losy 

Marsha, zmuszonego do zmagania się z samym sobą. Dużą rolę w historii odgrywa jedna 

z najciekawszych postaci serii, TenSoon. Dopiero w trzecim tomie możemy poznać zasady 

rządzące społecznością kandra, a więc zyskać pełen obraz tego, czym tak naprawdę był 

jego bunt i jak wielkie znaczenie miała jego misja. 

Trzecia część Ostatniego Imperium jest zdecydowanie mroczniejsza od pozosta-

łych, pojawia się w niej także więcej elementów metafizycznych. Pytanie o naturę mgieł 

i spowodowane przez nie zgony znajduje całkiem nieoczekiwaną odpowiedź, podobnie 

jak zagadka ducha mgieł. Działaniami bohaterów kierują tajemnicze siły, które (jako nie-

materialne) są prawie niemożliwe do pokonania. To sprawia, że Bohater Wieków wyła-

muje się ze schematu typowego heroic fantasy, w którym wystarczy potraktować antago-

nistę mieczem lub odpowiednim zaklęciem, by na zawsze się go pozbyć. Oprócz wspo-

mnianych metafizycznych sił głównym przeciwnikiem bohaterów staje się również zbli-

żający się koniec świata – walka toczona przeciwko takiemu wrogowi wydaje się z góry 

przesądzona, a opisy apokaliptycznego krajobrazu potęgują niesamowite wrażenie ponu-

rego heroizmu.  

Bohater Wieków jest mroczniejszy również dlatego, że przynosi wyjaśnienie 

wszystkich sekretów wspominanych we wcześniejszych tomach – Vin i Elend dowiadują 

się na przykład, w jaki sposób powstają Inkwizytorzy oraz czym tak naprawdę są kolossy. 

Krwawe rytuały i ich konsekwencje są jednak częścią systemu, któremu podporządko-

wane jest całe Scadrial – stają się jak gdyby rewersem Allomancji i pomimo pozornego 

braku harmonii nie rozbijają teorii skrupulatnie budowanej przez Sandersona od pierw-

szego tomu.  

Dramatyczne losy bohaterów, zaskakujące i często ponure wyjaśnienie wszystkich 

tajemnic, heroiczne decyzje oraz atmosfera zmierzchu świata splecione ze sobą prowadzą 

do spektakularnego zakończenia, którego właściwie nie można ocenić jednoznacznie jako 
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szczęśliwego bądź nie. Z pewnością nie jest ono rozczarowujące i stanowi wzniosłe za-

mknięcie historii buntowników, którzy postanowili obalić system i zabić boga. Wszyst-

kim, którzy ciekawi są, kim tak naprawdę jest Bohater Wieków i czy na ziemiach impe-

rium znów zakwitną kwiaty, z czystym sercem polecam Bohatera Wieków – najciekawszy, 

najlepiej skonstruowany i najbardziej wciągający tom Ostatniego Imperium. 

 


