
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 2 (44) 

 

 

Adam Mazurkiewicz  

Koniec sagi 

 

Dwanaście lat, kilkanaście tysięcy stron, dziesięć tomów (nie licząc subcyklu o 

przygodach Bauchelaina i Korbala Broacha) oraz… nieprzeliczone ilości trupów, zdrad i 

spisków z udziałem istot śmiertelnych i nadprzyrodzonych ‒ oto (w największym skrócie) 

statystyki Malazańskiej Księgi Poległych Stevena Eriksona, której ostatni tom w edycji ko-

lekcjonerskiej niedawno trafił do polskich księgarń.  

Sam cykl stanowi, nawet biorąc pod uwagę właściwą literaturze fantasy „cykloma-

nię”, zjawisko szczególne ‒ i to nie tylko na rodzimym rynku wydawniczym. Owszem, ist-

nieją opowieści zawarte w większej ilości tomów (przykładem służy siedemdziesięcio-

dwutomowa „czarna seria” Oficyny Wydawniczej PiK i wydawnictwa Amber o Conanie, 

która ukazywała sie w latach 1991‒2000), jednak de facto były to opowieści tworzone 

przez różnych autorów i reprezentujące różny poziom artystyczny1. Można wprawdzie 

powołać się na casus Martinowskiej Pieśni Lodu i Ognia, jest to jednakże dzieło dotychczas 

niedomknięte, choć istotnie dorównuje rozmachem wizji opowieści Eriksona (podobnie 

niezakończony pozostaje cykl Naomi Novik o smoku Temeraire, 2006‒2013: powieść pt. 

League of Dragons zaplanowana została na 2015, jest to jednakże i tak ‒ w porównaniu 

do cyklu Martina i Eriksona ‒ opowieść nieomal kameralna). Trudno też będzie kolejnym 

autorom osiągnąć to, co udało się twórcy Malazańskiej Księgi Poległych: stworzenie w 

pełni spójnego świata o wyrazistej mitologii i aksjologii, w którym podziały na dobro i zło 

zostają rozmyte, a dylematy bohaterów wynikają nie z „potrzeby fabularnej”, lecz stano-

 
 Recenzja książki: Steven Erikson, Okaleczony bóg [The Crippled God], przekł. Michał Jakuszewski, War-

szawa: Mag 2014, ISBN: 978-83-7480-413-4, ss. 889 

 
1 Na temat serii zob. dyskusję pod adresem: http://forum.polter.pl/czarna-seria-conana-wydawnictwo-am-
ber-i-nquot-przyjacielenquot-vt65578.html [dostęp: 30 marca 2014]. 
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wią namysł nad konsekwencjami podejmowanych decyzji. Toteż ‒ powtórzmy ‒ Malazań-

ska Księga Poległych jest projektem unikatowym w skali literatury fantasy i trudno będzie 

znaleźć naśladowców, zdolnych do podjęcia literackiego wyzwania. 

W jakiej jednak relacji do całości sagi pozostaje jej zakończenie? Nie zawsze prze-

cież, o czym przekonuje nas choćby lektura wiedźmińskiego cyklu Andrzeja Sapkow-

skiego (1986‒1999), finis coronat opus; tym bardziej jeśli autor decyduje się ‒ jak w tym 

wypadku ‒ na dopisanie (całkowicie zbędnego) ciągu dalszego w postaci samodzielnej 

fabularnie opowieści (Sezon burz,2013). Odpowiedź na postawione tu pytanie jest pro-

blematyczna, bowiem wiąże się z koniecznością uwzględnienia dwojakiej perspektywy: 

Okaleczonego boga należy rozpatrywać zarówno jako zakończenie wielotomowej sagi, w 

którym winno znaleźć się rozwiązanie wielu wątków, nagromadzonych w poprzednich 

częściach, jak i ‒ zgodnie z poetyką całości ‒ osobną, zamkniętą fabularnie część. Trudno 

w tej sytuacji jednoznacznie oceniać utwór.  

Z pewnością Okaleczony bóg stopniem nagromadzenia wątków i ich skomplikowa-

nia dorównuje poprzednim częściom; równie wyraziści pozostają też bohaterowie opo-

wieści, spośród których wielu znamy z poprzednich tomów. Również wojna (osobną kwe-

stią pozostaje, czy to jedna wojna, czy też kilka splecionych z sobą) ‒ zgodnie z obrazowa-

niem jej w poprzednich częściach jako wir szaleństwa, który wciąga w siebie zarówno 

śmiertelników, jak i bogów. I mimo ukazania wielu spektakularnych kampanii i bitew jest 

ona przede wszystkim przerażającym aktem przemocy, nie zaś męską przygodą; trudno 

zresztą, aby było inaczej, skoro jej efektem pozostają jedynie pola zaścielone trupami wro-

gich armii, a zwycięzców od zwyciężonych odróżnia jedynie to, że nadal żyją.  

Trudno jednakże oprzeć się wrażeniu, że Erikson nie wykorzystał w pełni poten-

cjału tkwiącego tak w wielu postaciach ‒ zwłaszcza tych, które pojawiają się uprzednio ‒ 

jak i w fabule. Liczne wątki zostają domknięte w sposób nazbyt pospieszny, a wyjaśnienie 

wielu nagromadzonych podczas lektury tajemnic pozostawia wiele do życzenia. Czy jest 

to konsekwencja braku zapanowania autora nad (imponująco wprawdzie, ale może w 

skutek tego nazbyt) skomplikowaniem fabularnym, czy też ‒ jak sugeruje jeden z interne-

towych recenzentów ‒ ów pośpiech podyktowany został pragnieniem ostatecznego za-

kończenia opowieści2?  

 
2 Zob.: Sir Alexander [?], Recenzja książki „Okaleczony Bóg” [sic!], w: Gildia.pl, http://www.literatura.gil-
dia.pl/tworcy/steven_erikson/okaleczony-bog-1-szklana-pustynia/recenzja [wpis z dn. 08.12.2012]. Po-
mijamy tu pisarstwo Iana Camwerona Esslemonta, autora m.in. Nocy noży (2004; wydanie pol. 2007), który 
został wspomniany zarówno w dedykacji Eriksona dołączonej do Ogrodów Księżyca, jak i we wstępie pióra 
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Kwestia intencji autorskich winna pozostawać jednak na uboczu, bowiem i tak nie 

sposób dociec prawdy. W zamian skoncentrujmy się na sposobie, w jaki Erikson radzi so-

bie z finałowym starciem, które nabiera szczególnych znaczeń w konfrontacji z pierw-

szym tomem cyklu, Ogrodami Księżyca (1999; wydanie pol. 2000). Należy pamiętać, że 

przecież całość opowieści poznajemy z perspektywy minionych dziejów; w przedakcji do 

utworu  czytamy: „Popioły już ostygły i otwieramy starą księgę. (…) Te wciąż powracające 

opowieści mówią o nas wszystkich. Jesteśmy powtórką historii, niczym więcej, a ona trwa 

bez końca, który jest wszystkim”3. Tymczasem w postakcji ostatniego tomu czytamy: 

„Pora zamknąć księgę. (…) Pamiętajcie o nas”4. Sytuacja komunikacyjna, jaka powstaje, 

stwarza sugestię kolistości aktu lektury: zakończenie odnosi do jej początku. Czyż jednak 

nie inną rolę, niż sugestii funkcjonalnego „ronda”, pełni obraz targanej wiatrem chorą-

giewki, rozpoczynający i kończący fabułę opowieści?  

W skrócie: powieść, która godnie wieńczy opus magnum Eriksona, przeznaczona 

jedynie dla miłośników jego twórczości, których nie zrażają nihilistyczne przesłanie ani 

obraz świata pogrążającego się w nieuniknionym upadku. Zresztą prawdopodobnie nikt 

inny nie wytrwałby przy lekturze tylu stronnic ociekających krwią i dających świadectwo 

daremności ludzkich i boskich planów. 

 

 
tegoż pisarza do Nocy noży (zob.: S. Erikson, Wstęp, [do]: I. C. Esselmont, Noc noży,przekł. M. Jakuszewicz, 
Warszawa 2007, s. 5) jako współtwórca „uniwersum Malazu”. Twórczość Esselmonta pozostaje zresztą ra-
czej nieznana w Polsce i nie pojawia się jako kontekst interpretacyjny Malazańskiej Księgi Poległych. Wyjąt-
kiem pozostaje szkic Łukasza Bodurki Wadliwość rozgrzeszona („Esensja. Internetowy Magazyn Kultury Po-
pularnej” 2012, nr 8, http://esensja.stopklatka.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=14958 [dostęp: 28. 
Stycznia 014]). 
3 S. Erikson, Ogrody Księżyca, przekł. M. Jakuszewski, Warszawa 2012, s. 15. 
4 Tegoż, Okaleczony bóg, przekł. M. Jakuszewski, Warszawa 2014, s. 889. 


