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Technicznie rzecz ujmując 

 

Schronienie jest kolejnym cyklem Davida Webera, który powoli przeistacza się w 

prawdziwego tasiemca. Wszyscy czytelnicy, którzy liczyli na względnie szybkie zakończe-

nie serii, z każdym tomem tracili związaną z tym nadzieję. Jeśli ktoś jeszcze zachował jej 

resztki, po skończonej lekturze siódmej odsłony zapewne straci ją całkowicie. 

Niczym potężna armia podejmuje opowieść dokładnie w miejscu, w którym poprzed-

nio rozstaliśmy się ze Schronieniem. Wojna w Republice Siddarmarku przeszła w kolejną 

fazę. Wojska Kościoła Matki nacierają na pozycje reformistów, starając się zająć przed ko-

lejną zimą jak największe terytorium. Jednak połączone siły Charisu i Siddarmarku nie 

mają zamiaru tylko się bronić, lecz chcą przejść do ofensywy. A nowa broń i posiłki, cały 

czas przybywające do Republiki, mają zrekompensować przewagę liczebną lojalistów ko-

ścioła. W międzyczasie księżniczka Irys Daykyn oraz książę Daivyn powracają do Cori-

sandu, powoli przygotowując grunt pod przyłączenie kolejnej domeny w skład zbunto-

wanego Cesarstwa. Kluczową rolą w owym planie jest ślub Irys z Hectorem Aplyn-Ahr-

makamem. 

Opasłe tomiszcze, jakim uraczył czytelników David Weber, nie odbiega w narracji 

zbytnio od schematu, który poznaliśmy wcześniej. Sporą część tekstu zajmują opisy pro-

cesów technologicznych, korzyści, jakie przynoszą, oraz efektów ich wdrażania w postaci 

nowej technologii. Fragmenty te nie należą do najciekawszych, czy szczególnie przykuwa-

jących uwagę. Nie chodzi tutaj nawet o język, jakim są przedstawione, ale o ich ilość. 

Wszyscy, których nie interesują tego rodzaju szczegóły, będą musieli uzbroić się w 

cierpliwość. Światełko w tunelu stanowi jednak coraz większy nacisk na ostateczny cel, 
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czyli wojnę z Gbaba, poruszany nie tylko przez Merlina, ale i pozostałych wtajemniczo-

nych w prawdziwą historię świata. Może to zwiastować względnie rychły koniec obecnej 

części opowieści i przygotowanie podwalin pod erę kosmiczną Schronienia. Niestety oba-

wiam się, że to tylko moje pobożne życzenia, a nie rzeczywiste plany autora.  

Następny aspekt powieści, tym razem w pełni przeważający nad pozostałymi, to 

wszelkiego rodzaju rzeczy związane z prowadzeniem wojny. Nie może to oczywiście 

dziwić nikogo, kto, po pierwsze, zna twórczość Webera, po drugie zaś czytał wcześniejsze 

tomy cyklu. Stanowią one kwintesencję tej tematyki. Bez względu na to, czy mowa tutaj o 

przygotowaniu linii zaopatrzeniowej, naradach wojennych poszczególnych dowódców, 

czy przebiegu konkretnych potyczek, należy spodziewać się dość szczegółowego opisu, 

dotyczącego obydwu stron konfliktu.  

Cały proces logistyczny jest jednak tylko preludium do przedstawienia przebiegu 

samych bitew. Właśnie w ten element narracji David Weber włożył najwięcej serca. Fani 

tego rodzaju prozy będą bardziej niż usatysfakcjonowani. Dokładne relacje dotyczą zaz-

wyczaj tylko początku potyczki oraz jej punktów zwrotnych. Dzięki temu pomijane są nad 

wyraz długie fragmenty monotonnych rzezi, krzyku konających i tym podobnych – szcze-

gólnie, że owe konfrontacje potrafią trwać wiele godzin. Na sam koniec oczywiście nas-

tępuje pełne podsumowanie wydarzeń, włącznie z podaniem statystyk strat oraz osiąg-

niętych przez jedną lub drugą stronę celów. 

Już samo to dla miłośnika militariów jest wielką zachętą do sięgnięcia po Niczym po-

tężną armię, jednak największą zaletą jest przybliżanie słabych i mocnych stron poszcze-

gólnych jednostek wojskowych oraz możliwości wykorzystania ich na polu bitwy. W owe 

opisy często wplecione są odnośniki do konkretnych wydarzeń z naszej przeszłości, które 

były natchnieniem dla autora. 

Niestety czytelnicy nielubujący się w wojskowości mogą poczuć się wręcz przytłocze-

ni ilością tych informacji, które łącznie stanowią trochę mniej niż ¾ objętości książki1. 

Sfera polityczno-obyczajowa została bardzo mocno ograniczona. Przez większość czasu 

opisywane wydarzenia nie zaskakują nas zupełnie niczym i poza dosłownie dwoma moc-

nymi akcentami, z czego jeden przypada na samo zakończenie, całość realizuje z góry 

ustalony harmonogram i nie zamierza odstąpić od niego ani o jotę.  

 
1 Bez uwzględnienia ponadstustronicowego spisu postaci oraz pojęć. 
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Za plus należy uznać wprowadzenie nowej postaci, która może zdynamizować inter-

akcję między poszczególnymi bohaterami związanymi z wewnętrznym kręgiem oraz ich 

otoczeniem. Co zaś tyczy się pozostałych graczy, trudno jest mówić o zbyt wielkim roz-

woju ich charakterów. Brakuje tutaj odpowiedniej ilości czasu oraz szczególnie mocnych, 

czy różnych od zwyczajowych, sytuacji, aby mieli ku temu sposobność.  

Główni bohaterowie w pewnym sensie zostali odsunięci na bok. Owszem, nadal pla-

nują kolejne posunięcia i komentują to, co się dzieje, ale praktycznie nie biorą udziału 

w głównych wydarzeniach. Z drugiej strony trudno liczyć na to, że cesarz oraz ludzie z je-

go otoczenia znajdą się na pierwszej linii frontu – w końcu, pociągając tylko zakulisowo 

za sznurki, sami nie mogą wejść na scenę wydarzeń. Należy mieć nadzieję, że w kolejnym 

tomie proporcje między poszczególnymi elementami fabuły zostaną trochę lepiej zbalan-

sowane, a podwaliny pod wydarzenia inne niż stricte militarne dużo lepiej wykorzystane 

i rozwinięte. 

Gdy spojrzymy na ten tytuł od strony czysto technicznej, wszystko wygląda całkiem 

nieźle. Stosunkowo lekki styl Davida Webera został zgrabnie oddany w naszej mowie. Ca-

łość pomimo wielu technicznych szczegółów czyta się płynnie i bez większych przeszkód. 

Jedyną uwagą, jaką można mieć, to pewne niezręczności językowe, które dało się od czasu 

do czasu zauważyć. Na szczęście były na tyle rzadkie, że nie psuły odbioru. 

Koniec końców Niczym potężna armia wpisuje się idealnie w schemat dotychczaso-

wych książek Davida Webera, coraz mocniej zbliżając się do stylu militarnego sci-fi, tak 

dobrze znanego fanom uniwersum Honor Harrington. O ile same realia świata nie pozwa-

lają jeszcze na pełne użycie tej nazwy, o tyle czuć ową zmianę w powietrzu. Niestety jest 

to powód, dla którego dla wielu osób będzie to bardzo ciężkostrawna pozycja. Jeśli ktoś 

czytał dotychczas Schronienie, aby poznać kolejne przygody Merlina i spółki, zawiedzie 

się. To bowiem przede wszystkim mocna, solidna książka wojenna, przeznaczona głównie 

dla fanów takiej właśnie prozy. 


