
 
1 

 

CreatioFantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. XII, 2016, nr 1 (52) 

 

 

Anita Całek 

Początek końca, czyli dlaczego Matharu  

nie zostanie nowym Tolkienem. Oczywiście 

Po pierwszy tom Zaklinacza [Summoner], zatytułowany Początek, sięgnęłam z za-

ciekawieniem. W zapowiedziach mnożono bowiem superlatywy (Taki fenomen zdarza się 

raz na dekadę!; Oryginalna historia, budząca sentyment wśród fanów Władcy Pierścieni; 

Najbardziej ekscytujący debiut 2015 roku, Niezwykle obiecująca propozycja fantasy), a pol-

skie redaktorki w liście do czytelników zamieszczonym na początku pisały o hicie, euforii, 

fenomenie i braku tanich marketingowych chwytów u młodego, debiutującego autora fan-

tasy1. Cóż, rzeczywistość jak zwykle okazała się nieco inna i zdecydowanie mniej radosna. 

Być może zatem autorzy wyżej zacytowanych pochwał nie wytrwali do końca powieści 

albo też lubią czytać to, co już dobrze znają. 

Fabuła powieści Tarana Matharu, 24-letniego początkującego pisarza z Londynu, 

nie jest bowiem ani zbyt skomplikowana, ani też zaskakująca. Młody chłopiec Fletcher, 

syn kowala Berdona, oczywiście przybrany (jak, nie szukając daleko, Harry Potter i cał-

kiem spore grono innych dobrze znanych fantastycznych sierot), odnajduje – oczywiście 

przypadkowo – tajemnicze zaklęcie i oczywiście je wypowiada, oczywiście skutecznie. 

Dzięki temu oczywiście zdobywa tajemniczego, oczywiście silnego i niezwykłego demona 

(jak Eragon smocze jajo, by przywołać pierwsze skojarzenie). Oczywiście ma wrogów (od-

powiedników Dudleya Dursleya i jego kolegów), zatem oczywiście musi uciekać, wyru-

szając w podróż (jak Frodo z Pierścieniem Jedynym) i rozpoczynając jakże typowy quest 

 

Recenzja książki: Taran Matharu, Zaklinacz. Początek[Summoner. The Novice], przekł. Grzegorz Komerski, 

Warszawa: Wydawnictwo Jaguar, ISBN: 978-83-7686-307-8, ss. 424. 
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(tu każdemu pozostawiam miejsce na ulubioną lekturę fantasy do uzupełnienia, propozy-

cji można wstawić wiele). 

Uciekając i równocześnie rozpoczynając nowe życie, musi radzić sobie z licznymi 

przeciwnościami: napadnięty oczywiście spotyka wybawiciela, równocześnie i oczywi-

ście najzupełniej przypadkowo (czemu chyba nie dziwi się żaden wytrwały czytelnik, jeśli 

udało mu się po trudach lektury dotrzeć do tego miejsca) nauczyciela najważniejszej 

szkoły magii, do której też oczywiście trafi. Rzeczony mag Arcturus oczywiście okaże się 

dla niego kimś więcej niż tylko przypadkowo napotkanym podróżnym (jak chociażby 

w Mrocznych Materiach Pullmana). Z tą ostatnią powieścią można też powiązać motyw 

demonów, które są stałymi towarzyszami czarodziejów w świecie wykreowanym przez 

Tarana Matharu, chociaż lista innych możliwych lektur, w których to rozwiązanie się po-

jawiło, jest długa (co tylko świadczy o próbie wpisania się w najbardziej dominujące na 

rynku i przynoszące konkretne zyski wątki fantastyczne). 

W Akademii Vocanów (odpowiedniku Hogwartu) oczywiście Fletcher nie będzie 

prymusem, lecz przyjdzie mu się zmierzyć z arystokratycznymi, oczywiście źle wychowa-

nymi uczniami (to szlachetnie urodzone bliźnięta, rodem jakby z Pieśni lodu i ognia, nieco 

z charakteru podobnedo DracoMalfoya, tak dla urozmaicenia). Dalszy ciąg akcji pozosta-

wiam domyślności czytelników (proszę oczywiście sięgnąć po najprostsze rozwiązania 

fabularne, bo z pewnością wystarczą), nie wspominając o otwierającej powieść scenie po-

lowania rodem wprost z I tomu Igrzysk Śmierci czy imieniu głównego bohatera, które 

przywołuje niesławnego Mundungusa Fletchera, złodzieja i oszusta z Zakonu Feniksa2. 

A może jednak warto spojrzeć na problem zapożyczeń życzliwiej? W zasadzie da-

łoby się ocalić tę powieść, sięgając po znaną i często cytowaną wypowiedź Jima Jarmu-

scha:  

Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją 

wyobraźnię. (…) Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio 

do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest 

bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa 

 

2 Zainteresowanych tym wątkiem odsyłam do encyklopedii opisującej świat Pottera (https://www.potter-
more.com) lub jej wikipedycznego, polskiego odpowiednika (http://pl.harrypotter.wikia.com/wiki/Mun-
dungus_Fletcher). 

https://www.pottermore.com/
https://www.pottermore.com/
http://pl.harrypotter.wikia.com/wiki/Mundungus_Fletcher
http://pl.harrypotter.wikia.com/wiki/Mundungus_Fletcher
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– obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc 

Godard: „Nie chodzi o to, co skąd zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz3. 

Zatem niech wada stanie się cnotą, bo może jest to ukryta perła, modna powieść postmo-

dernistyczna, rodzaj intertekstualnej gry z dobrze znanymi konwencjami, lektura dla am-

bitnych i wymagających czytelników, których preferencje estetyczne wymagają od pisa-

rza poruszania się po transfikcjonalnych światach, zbudowanych z elementów dobrze 

znanych w całkowicie nowy, imitujący efekt autentyczności sposób? Odpowiedzi trzeba 

poszukać w konstrukcji świata, bo tam właśnie jest ona ukryta, jeśli zapożyczanie się jest 

zabiegiem świadomym (jak sugerowałyby niektóre przytoczone fragmenty pochwalnych 

recenzji, w rodzaju: Autor bawi się konwencjami fantasy, tworząc rozrywkową opowieść, 

która spodoba się miłośnikom gatunku). Wnikliwa lektura jednak i tego tropu raczej nie 

potwierdza, a intertekstualne wycieczki okazują się zarówno nieoryginalne, jak i nieau-

tentyczne. Chodzi bowiem o to „gdzie zabierasz” – w tym przypadku pomysł docelowy nie 

dorasta niestety do źródeł zapożyczeń, choćby tych wyrywkowo wspomnianych powyżej. 

 W wędrówce po Hominium (zatem – etymologicznie rzecz ujmując – krainie domi-

nacji człowieka), tak bowiem autor nazwał wykreowaną przez siebie allotopię, pomaga 

zamieszczona na początku mapa, a raczej jej fragment, przedstawiający świat, do którego 

zaproszeni jesteśmy w tomie pierwszym. Zasadniczo dzieli się on na trzy główne krainy: 

elfów na północy (Kraina Elfów), ludzi – w środku (potem okaże się jednak, że pośród nich 

mieszkają też krasnoludy) oraz orków na południu (Dżungle Orków). Z orkami toczone są 

krwawe boje (opowieść o nich ma zapełniać zapowiadany już, wobec sukcesu debiutanta, 

tom drugi trylogii), z elfami i krasnoludami ludzie żyją natomiast we względnym pokoju, 

chociaż jest to równowaga chwiejna i w każdej chwili mogąca ulec zmianie.  

Nic więc dziwnego, że główną drużynę stanowić będą przedstawiciele trzech ras: 

chłopak z mocą przywoływania demonów, księżniczka elfów oraz przepełniony goryczą kra-

snolud4, a istotnym wątkiem stanie się ponadgatunkowa przyjaźń wyrażająca się w zaw-

sze udanych akcjach ratunkowych Fletchera, któremu w związku z tym i Othello Thorsa-

ger (pierwszy krasnoludzki zaklinacz), i księżniczka Sylwa będą dużo zawdzięczać. A to 

zapewne, jeśli wolno mi zaryzykować pewną przepowiednię, spowoduje, iż w kolejnych 

 

3 Przekład za: https://pl.wikiquote.org/wiki/Oryginalno%C5%9B%C4%87, dostęp: 12.01.2016.  
4 Cytuję oryginalne charakterystyki z okładki powieści. 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Oryginalno%C5%9B%C4%87
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tomach główny bohater będzie z kolei korzystał z ich umiejętności. Zapowiedzią tego jest 

już pomoc podczas końcowego turnieju czarodziejów (stanowiącego połączenie Głodo-

wych Igrzysk z Turniejem Trójmagicznym). 

 Zatem nawet konstrukcja świata, a tym bardziej – analogiczna do modelu Harry-

Hermiona-Ron „drużyna”, wpisana zresztą w dość nieudolną próbę ograniczenia siedmiu 

lat zdobywania wiedzy w Hogwardzie do roku studiowania w Akademii Vocanów, nie 

ocala tej powieści. Może doceni ją zaprojektowany w tekście odbiorca, zapewne nastola-

tek w okresie „burzy i naporu”, ale wyłącznie wówczas, jeśli lubi to, co już kiedyś przeczy-

tał. Bo jeśli będzie szukał świeżości, zaskakującej fabuły, ciekawych i nietuzinkowych po-

staci – powinien pójść dalej, a stojący na półce w księgarni Początek ominąć szerokim łu-

kiem. Co zdecydowanie radzę uczynić wszystkim, którzy czas adolescencji mają już za 

sobą. 


