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David Weber powraca... Tym razem mamy jednakże możliwość zapoznania się 

z innym obliczem twórczości pisarza znanego głównie jako twórcę space opery. Choć 

właściwie to różnica jest na tyle niewielka, że łatwa do przeoczenia. Cóż bowiem z tego, 

iż statki międzyplanetarne zastąpione zostały wierzchowcami, zaś lasery mieczami, sko-

ro istota opowieści pozostała niezmienna? Wciąż chodzi (jakżeby inaczej) o ratowanie 

świata, honor i uczucie – tyle że w zmienionym entourage’u. A czy to będzie Honor (op-

cjonalnie Stephanie) Harrington, czy Bahzell Bahnakson? Różnica, doprawdy, pozostaje 

znikoma... 

Oczywiście admiratorzy militarnego nurtu prozy Webera gotowi są zaprotesto-

wać i z pewnością będą mieli rację, wskazując na inklinację do umieszczania przez niego 

fabuły w scenerii inspirowanej konwencją hard science fiction. Jeśli jednak wzięlibyśmy 

pod uwagę nie rekwizytornię, lecz struktury fabularne, wykorzystywane przez autora, 

zauważylibyśmy, iż pozostają one jednakie, niezależnie od obranej konwencji; co więcej 

– twórczość ta nie spełnia aksjomatu Stanisława Lema, toteż de facto pozostaje nie tyle 

fantastyką, co zaledwie ufantastycznioną opowieścią inspirowana „literaturą gatunków” 

(dla Wyboru wojowniczki najistotniejszym punktem odniesienia będzie awanturnicza 

powieść płaszcza i szpady). 

Tym, co najbardziej przeszkadza podczas lektury powieści, to nie tyle spiętrzenie 

wątków, z których część zapewne zostanie rozwiązania dopiero w kolejnych tomach, co 

zawikłany styl autora. intencjonalnie ma on współtworzyć mroczną atmosferę, trudno 

jednakże oprzeć się wrażeniu, iż de facto pozostaje wypadkową nikłej wrażliwości na 
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brzmienie frazy i małej inwencji tłumacza; reprezentatywne dla owej właściwości utwo-

ru pozostaje zdanie inicjujące opowieść: „Rozgałęzienia bladoniebieskiej błyskawicy, 

splątane węzłami jaskrawej zieleni, uderzyły z hebanowych niebios, tworząc na ziemi 

krąg, który skrzył się wokół budowli o wielu wieżyczkach”1. 

Nie miejsce tu oczywiście, by udzielać lekcji stylu; należy zresztą pamiętać też 

o maksymie „Tak krawiec kraje, jak mu materii staje”, wskazującej na ograniczenia 

przekładającego właściwościami przekładanego utworu. Tym bardziej jednak czytelnik 

(będący przecież również potencjalnym nabywcą) powinien zastanowić się nad tym, czy 

warto inwestować czas (nie mówiąc o pieniądzach) w tak chybiony artystycznie, skon-

wencjonalizowany utwór, skoro na rynku wydawniczym nie brak opowieści o wiele 

bardziej zasługujących na jego uwagę; w tej samej oficynie ukazała się przecież znacząca 

powieść Andrzeja Zimniaka Władcy świtu (2014). 

Oczywiście czytelnik ma niezbywalne prawo do własnych decyzji dotyczących 

doboru lektur, toteż postarajmy się – sine ira et studio – przyjrzeć się temu, co Weber 

oferuje na kartach Wyboru wojowniczki. Jest to kolejny tom cyklu, zapoczątkowanego 

niegdyś przez Przysięgę mieczy (1995; wydanie pol. 2001), którego kolejne części to: 

Zaprzysiężony bogu wojny (1998; wydanie pol. 2002) oraz Przysięga Wietrznego Jeźdźca 

(2004; wydanie pol. 2005); gwoli ścisłości dodajmy, iż oryginalna edycja omawianej tu 

powieści ukazała się w 2012 roku2. Spójrzmy przede wszystkim na daty – tak pierwo-

druków, jak i polskich przekładów. Pomiędzy pierwszą opowieścią a najnowszą upłynę-

ła zatem bez mała dekada, co w wypadku rynku literatury fantasy nie pozostaje bez zna-

czenia. W latach tych rodzimy miłośnik opowieści spod znaku „magii i miecza” miał oka-

zję zapoznać się z wieloma celnym realizacjami fantasy, pośród których nie zabrakło 

opowieści tej klasy, co Malazańska Księga Poległych Stevena Eriksona (1999-2012; wy-

danie pol. 2000 2012) we wzorcowym przekładzie Michała Jakuszewicza, jak i Pieśń Lo-

du i Ognia Gerge’a R.R. Martina (1996-; wydanie pol. 1998-). Zmieniła się zatem sytuacja 

komunikacyjna, w której funkcjonują opowieści fantasy Webera; niemała w tym rola 

przypadła również rodzimej twórczości, dzięki której polski czytelnik zaczął doceniać 

nie tylko bezrefleksyjne powielanie schematu fabularnego, ale i poszukiwania własnych 

 

1 Tamże, s 7. 
2 Jak to w twórczości autorów fantastyki ukierunkowanej (mniej lub bardziej) ludycznie – nie tylko zresztą 
pióra Webera – bywa, cyklowi towarzyszy opowiadanie; jest to W pajęczej sieci oszustw (2004; wydanie 
pol. 2004). 
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dróg twórczych przez pisarzy (świadczy o tym estyma, jaką otoczone są Inne pieśni” Jac-

ka Dukaja, 2003). Tymczasem Weber zdaje się nie zauważać owych przemian, zaś swoje 

opowieści tworzy tak, jakby przez lata, które upłynęły od rozpoczęcia dziejów Bahzella 

Bahnaksona, konwencja fantasy nie ewoluowała... 

Czy w tej sytuacji, zwłaszcza że – przeciwnie do przywołanych tu cyklów Erikso-

na i Martina – Przygody Bahzella Bahnaksona mają szansę na renesans zainteresowania? 

Tym bardziej, iż poprzednie tomy nie zostały wznowione, toteż obecnie mają status nie-

jako „białych kruków”. Bez znajomości ich treści lektura Wyboru wojowniczki nie ma 

jednak większego sensu. 

Na okładce powieści widnieje slogan: „Diabeł tkwi w szczegółach...”. Jest to – bo-

daj czy nie najtrafniejsze – podsumowanie lekturowych zmagań z kilkusetstronicową 

opowieścią, po zakończeniu których pozostaje jedynie gorzka świadomość, że ich ciąg 

dalszy (oby dopiero za kolejną dekadę) nieuchronnie nastąpi... 


