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Stephanie jest dobra na wszystko (nawet gdy jej brak...) 

 

Po Weberowsko-Lindskoldowym Czasie ognia (2012; wydanie pol. 2013), w któ-

rym domorośli ekolodzy-detektywi wyjaśniają zagadkę wybuchających na planecie tree-

catów pożarów, nadszedł czas na kolejną opowieść o perypetiach Stephanie Harrington 

(a właściwie nie tyle jej samej, protagonistka bowiem przebywa na trzymiesięcznym 

kursie rangerów na Manticore)1... To była zła wiadomość, zwłaszcza dla zwolenników 

literatury, której autorzy mają ambicje wykraczające poza „awantury w Kosmosie”, re-

prezentujące fantastykę napisaną tyleż poprawnie, co bezrefleksyjnie. Dobrą wiadomo-

ścią natomiast jest, że Wojny treecatów to powieść stanowiąca zakończenie podserii o 

ekologiczno-miłosnych perypetiach Stephanie Harrington w ramach „Honorverse”2. W 

rzeczonej powieści najważniejszy – jak się wydaje, z uwagi na jego rozbudowanie – jest 

zresztą wątek miłosny i to jego różne oblicza będzie dane śledzić czytelnikowi z wypie-

kami na twarzy; tym bardziej że nie zawsze uczucie owo wiąże się z niewinnym uści-

skiem rąk (bądź pocałunkiem) zakochanych, spoglądających z nadzieją w przyszłość. Nie 

braknie bowiem i chwilowego zauroczenia innymi, zmiany obiektu młodzieńczych fa-

scynacji, a nawet wątków deklaracji o posmaku (czy intencjonalnie, to kwestia osobna) 

perwersji; oto jeden z bohaterów wyznaje protagonistce uczucia, zastrzegając jednocze-

śnie: „Ze mną jest coś chyba nie w porządku, że mam skłonność do dziewczyn, które są 

 

 Recenzja książki: David Weber, Jane Lindskold, Wojny treecatów [Treecat Wars], przeł. R. Kot, Poznań: 
Rebis, ISBN: 978-83-7818-468-3, ss. 366. 
 
1 Powyższa uwaga nie oznacza, iż Stephanie nie pojawia się na rodzimej planecie; spędza tam około 13 
procent objętości powieści.  
2 Nie jest to ostateczne pożegnanie rodzimego czytelnika z subcyklem, nie ukazał się bowiem jeszcze tom 
opowiadań, osadzonych w realiach serii „Królestwa Manticore” – Begginnings (2013). Zawiera on pięć 
utworów, napisanych przez Webera z wspólnie innymi autorami, m.in. Timothy Zanem i Charlesem E. 
Gannonem. 
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związane z treecatami” (s. 353). A na koniec uścisk przyjaźni, wymieniony przez byłych 

zakochanych na potwierdzenie dobrych intencji obojga. Cięcie!... I tylko brak cukierko-

watej muzyki, kształtującej niegdysiejsze pokolenie miłośników Beverly Hills 90210 (USA 

1990–2000, reż. Darren Star).  

Ale też, jako że powieść adresowana jest do współczesnej młodzieży (w oryginale 

owa kategoria odbiorców określana zostaje jako Young Adult3), nie brak akcentów zwią-

zanych z dojrzewaniem do odpowiedzialności za własne decyzje, a także proekologicz-

nej dydaktyki.  

Oczywiście należy pamiętać o specyfice literatury adresowanej do dzieci 

i młodzieży, w której prymarne pozostają tendencje pedagogizujące4. Toteż odbiorców 

Wojen treecatów nie powinny dziwić wtręty wychowawcze, realizowane w postaci 

wzorców zachowań, ale i przykładów niewłaściwych działań wraz z ich konsekwencja-

mi. Równie oczywiści są czarno-biali bohaterowie, których wybory życiowe pozostają w 

klarownej opozycji; można zresztą dość łatwo wyróżnić pary bohaterów będących w 

ideologicznym konflikcie: Stephanie Harrington i Karlowi Zivonikowi można przeciw-

stawić Oswalda Morrowa i Gwendolyn Adair. Oczywiście – jak to zwykle w baśniach by-

wa (nawet tych, których fabuła zostaje umieszczona w odległej przyszłości)– dobro zo-

staje nagrodzone, zło ukarane, protagoniści zaś zmieniają się pod wpływem przeżyć, 

dostępując wtajemniczenia w dorosłość. Trudno zatem traktować wykorzystany przez 

Webera i Lindskold schemat jako wadę. należałoby jednak oczekiwać bardziej satysfak-

cjonującej lekturowo jego realizacji. 

Tymczasem otrzymujemy kontaminację wątków znamiennych dla awanturniczej 

literatury młodzieżowej o wysokich aspiracjach, której uroku nie dodaje patetyczno-

pretensjonalny styl prowadzenia narracji, bez śladów dystansu odautorskiego; tym bar-

dziej jednak nieintencjonalnie śmiesznie brzmią wzniosłe nazwy treecatowych rodów, 

jakkolwiek nie sposób niektórych z nich nie uznać za poetyckie, aczkolwiek w nieco jar-

marcznym guście (np. Klan Rozkołysanych Paproci). Protagonistka, będąca wzorową 

uczennicą i zaangażowaną wolontariuszką, reprezentuje walory ducha niedostępne in-

nym bohaterom; doskonale zorientowana w ekologii rodzimej planety daje w trakcie 

 

3 Zob.: A. Furlong, Youth Studies. An Introduction, New York: Routledge 2013, ISBN: 978-0-415-56476-2, s. 

2 –3. 
4 Zob.: S. Frycie, M. Ziółkowska-Sobecka, W. Bojda, Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Piotrków Try-
bunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2007, ISBN: 8389935244, s. 217. 
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zajęć wykład na temat jednej z rodzin endemicznych roślin, by następnie kajać się przed 

przyjaciółmi za własną pychę, która nakazała jej popisać się wiedzą przed nauczycielem. 

Czyni to zresztą w sposób tak nieprzekonujący, że owa pokora zdaje się przejawem buty 

(oczywiście rozmówcy utwierdzają ją w słuszności postępowania, Stephanie zaś jawi się 

czytelnikowi – zgodnie ze współczesnymi tendencjami w pedagogice – jako osoba aser-

tywna). Tym, co potencjalnie mogłoby stać się interesujące, pozostaje (niestety, w sferze 

niezrealizowanej możliwości), konfrontacja mentalności reprezentantów różnych pla-

net, wchodzących w skład gwiezdnego Królestwa Manticore; również sama protagonist-

ka pojawia się w sytuacji – strawestujmy tytuł opowieści Marka Twaina [właśc. Samuela 

Langhorne’a Clemensa] – „prowincjuszki za granicą” (znanego sobie świata).  

Dlaczego autorzy Wojen treecatów nie wykorzystali tej szansy? Czyżby bali się, że 

niepewna siebie w nowym, obcym jej otoczeniu, Stephanie utraci sympatię czytelników? 

Przeciwnie, postać ta jawiłaby się jako bardziej pełnowymiarowa; tymczasem otrzymu-

jemy manekina, pozbawionego – wbrew deklaracjom – ludzkich uczuć (te zaś, które rze-

komo żywi, zdają się na miarę papierowości jej kreacji). Również inny wątek, związany z 

migracją klanów treecatów po wielkich pożarach (opisanych w Czasie ognia), zapowia-

dający się na bardzo atrakcyjny fabularnie, został sprowadzony do kilku bijatyk, po czym 

nastąpiło (Deus ex machine) szczęśliwe rozwiązanie. I tylko ostatnie refleksje Kopiącego 

w Ziemi nie zostały pozbawione dwuznacznej wymowy, kiedy rozważa on możliwości 

przed jakimi staje rasie treecatów dzięki ludzkości mogącej zabrać ją w międzygwiezdne 

podróże... O tym, czy owe nadzieje spełniły się – i w jaki sposób – dowiedzą się czytelni-

cy opowieści o perypetiach wnuczki Stephanie, Honor Harrington. 

Do powieści dołączono słownik objaśniający intencjonalnie trudniejsze pojęcia, 

zwłaszcza z języka treecatów. W jakim celu to uczyniono, nie sposób dociec, albowiem 

znaczenia większości z nich łatwo można domyśleć się dzięki kontekstowi, w jakim po-

jawiają się zarówno w omawianym tu utworze, jak i całej trylogii. Być może autorom 

wydawało się, że gest ten uczyni opowieść bardziej atrakcyjną lekturowo, tak się jednak 

nie stało.  


