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Syndrom wyczerpania?  

 

Początki to zbiór opowiadań osadzonych w stworzonym przez Davida Webera 

cyklu o przygodach Honor Harrington. Co bardziej zahartowani w zmaganiach ze stale 

rozrastającym się cyklem wojenno-miłosno-polityczno-ekologicznych perypetii 

protagonistki cyklu (tudzież jej antenatki, Stephanie) i sześcionogiego quasi-kota-

doradcy o zdolnościach empatycznych, pamiętają zapewne spektakularne wzloty i 

równie widowiskowe upadki artystycznych wizji Webera. Nie obca jest im również 

świadomość, iż autor współtworzył „Honorversum” wraz z innymi innymi twórcami, 

toteż nie będą z pewnością zaskoczeni, że na pięć historii, które zawiera tom Początki, 

zaledwie dwie są autorstwa pomysłodawcy cyklu. Już przecież uprzednio pisarz 

zapraszał do współpracy kolegów po piórze. Przykładem służy zbiór Więcej niż Honor 

(1998; wydanie pol. 2002), w przygotowaniu którego — prócz Webera — wzięli udział 

David Drake i Stephen Michael Stirling; z kolei w stworzeniu Wojny Treecatów 

wspomogła go Jane Lindskold. 

Jednakże najnowszy zbiór opowiadań ma szczególny charakter. Całkiem możliwe, 

iż – biorąc pod uwagę różne notki bibliograficzne, zamieszczane w sieci internetowej – 

mamy do czynienia z chwilowo ostatnim tomem (i tak przecież aż nazbyt 

rozbudowanego) cyklu, obejmującego ponad trzydzieści tomów powieści i krótkich form 

prozatorskich oraz rozproszone opowiadania i przewodnik po świecie przedstawionym 

cyklu (2013; brak przekładu pol.). Wskazywałaby na to tematyka zbioru, ukazującego – 

zgodnie z tytułową formułą – przeszłość zarówno bohaterów, jak i ustrojów prawno-

politycznych. Oczywiście taki zwrot ku minionym dziejom nie jest równoznaczny z 
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definitywnym zakończeniem „awantur w Kosmosie”  à la Weber, bowiem potencjalnych 

niepocieszonych rozstaniem z Honor Harrington redaktorzy tomu uspokajają: już 

niebawem poznamy wczesne dzieje Królestwa Maticore dzięki przygotowywanej przez 

Webera i Zahna trylogii (czy nadzieje, iż pozostanie ona jedynie trylogią, okażą się 

płonne, czas pokaże). 

Tymczasem zaś cieszmy się lekturą Początków. Tom składa się, jak wspomniano 

wyżej, z pięciu opowiadań. Pozostają one różne tematycznie; zróżnicowane też jest ich 

usytuowanie na osi czasu „Honorvesum”. Łączy je natomiast położenie akcentu uwagi na 

genezę status quo, zobrazowanego w głównym cyklu, zapoczątkowanym Placówką 

Basilisk (1993; wydanie pol. 1993).  

Spójrzmy jednak na tom opowieści nie tyle jako kolejny zbiór, adresowany do 

zagorzałych zwolenników space opery i Weberowskiej fantastyki militarnej, a projekt 

(re)konstruujący społeczne uwarunkowania przyszłych relacji społecznych jako 

odzwierciedlających rzeczywistość pozatekstową. Pomocna w tym będzie krytyka 

retoryczna, umożliwiająca odtworzenie nie tylko intencji autora, lecz – przede 

wszystkim – wyobraźni społecznej, w której funkcjonuje odbiorca. Odczytywane z 

zaproponowanej tu perspektywy opowieści składające się na tom Początki ujawniają 

niespodziewanie dość ponure oblicze amerykańskiego ładu. Toteż czytając 

Obowiązkową służbę wojskową Joelle Presby dane nam będzie zrozumieć nie tylko 

mizoginizm, z jakim styka się bohaterka w fikcyjnym świecie przedstawionym, ale też 

iluzję poprawności politycznej w amerykańskich strukturach wojskowych.  

Oczywiście nadużyciem byłoby odczytywanie wszystkich opowieści w 

zaproponowany tu sposób. Trudno przecież traktować je inaczej niż jak kontynuację 

sprawdzonej artystycznie (ale i marketingowo) strategii obu utworów Webera. Piękna i 

bestia to  podbudowana poppsychoanalizaą wariacja na temat baśni, która pozostaje 

najlepiej znana w opracowaniu Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1757); w wersji 

Weberowskiej mamy do czynienia z bestią wewnętrzną; i ona jednak zostaje ujarzmiona 

mocą miłości. Z kolei Idealny plan, mimo iż opowiada o perypetiach nastoletniej Honor 

Harrington, równie dobrze mógłby rozgrywać się w czasach jej antenatki, Stephanie. To 

prosta koncepcyjnie i banalna fabularnie opowiastka o początkach emocjonalnego 

związku człowieka i treecata; jeśli warto zwrócić na coś uwagę, to chyba jedynie na 

niejednoznaczny charakter owej relacji... Kto jest w niej stroną dominującą? Kto zyskuje 
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więcej? Jest to zresztą potraktowany bez należytej uwagi aspekt funkcjonowania dwu 

inteligentnych ras w całym cyklu. Być może dla miłośników fantastyki awanturniczo-

militarnej pozorny dialog cywilizacyjny ziemskich kolonistów i autochtonów pozostaje 

dalece poza horyzontem oczekiwań i nad takie subtelności przedkładają oni dynamiczną 

akcję. Niemniej należy wyrazić żal, iż kwestia ta nie doczekała się rozwinięcia w cyklu; 

zawarte głównie na kartach podserii Królestwo Manticore – na którą składają się: Piękna 

przyjaźń (2011; wydanie pol. 2012), Czas ognia (2012; wydanie pol. 2013) i Wojny 

Treecatów (2013; wydanie pol. 2014) – pojedyncze sugestie nie mogą zaspokoić 

ciekawości co bardziej dociekliwych czytelników. Pozostałe utwory, pióra Zahna i 

Gannona, nie odbiegają od innych ani poziomem, ani konceptem literackim. 

Dla kogo zatem przeznaczone są Początki? Z pewnością największą satysfakcję 

lekturową odczują czytelnicy, którzy zdążyli zapoznać się z poprzednimi tomami i 

zaakceptowali pojawiające się na ich kartach liczne nielogiczności. Mogą oni uzupełnić 

swą wiedzę na temat świata Honor Harrington (zapewne do nich jest też skierowana 

wkładka towarzysząca opowiadaniu Zahna, ukazująca plany dwu jednostek bojowych; s. 

200-201). Inni zapewne uznają czas poświęcony na lekturę za bezpowrotnie stracony... 


