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A imię jego jest Legion

 

Tysiąc Imion Django Wexlera reprezentuje ten osobliwy gatunek historical fanta-

sy, który jedyny związek z monotonnymi relacjami kronikarzy z krańcowo pospolitych 

dziejów trzeciej planety od Słońca zachowuje już nie nawet w przetworzonym na fantas-

tyczną modłę przekazie historycznym, lecz estetycznej konwencji, określanej intuicyjnie 

jako gunpowder fantasy – czyli, rzec by można było, fantasy prochu i muszkietu. W tym 

momencie należałoby się zastanowić, dlaczego coraz częściej mamy skłonność etykieto-

wać powieści tematycznie podług tego, czy pojawia się w nich wiktoriański świat pary 

bez elektryczności (steampunk), albo postapokaliptyczny świat zakurzonych automobili 

bez benzyny (dieselpunk) – ale urok debiutanckiej powieści Django Wexlera kryje się w 

tym, że całkowicie i skutecznie zniechęca on do przeciągłych deliberacji nad swą przyna-

leżnością gatunkową, w zamian skłaniając do prostodusznej zgody na panujące obecnie 

tendencje w nazewnictwie i tworzeniu światów.  

Recenzenci zagraniczni słusznie porównali Tysiąc imion Wexlera do Kronik Czar-

nej Kompanii czy (mniej, nawiasem mówiąc, udanej) sagi o Imperium Grozy Glena Cooka. 

Tutaj też bowiem, w wirze walki, w biegu wydarzeń i w żywcem wyjętym ze strategii 

czasu rzeczywistego systemie kampanii, uzależniającym eksplorowanie kolejnych partii 

świata od progresu w jego systematycznym podboju – nie ma po prostu czasu na głębsze 

zastanawianie się nad tym nawet, co intuicyjnie bierze się za przewodnią myśl historical 

fantasy, tj. nad historią fantastycznego świata. A jest to świat niemal tak płaski i 

przeciętny, jak wyjątkowo nieudana mapa dołączona na początku powieści, niepokojąco 

przypominająca topografię Egiptu, z Nilem i – pustynnym, a jakże – kawałkiem półwys-

pu Synaj włącznie. Mamy otóż bliżej niezidentyfikowaną północ, zasiedloną przez so-
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wicie doposażone w muszkiety, armaty oraz niezmąconą wiarę w zgodny ze zwycięską 

racją stanu porządek rzeczy imperium vordanajskie oraz dzikie i stworzone wyłącznie 

do kolonizowania khandorskie południe, z Desolajami w roli Arabów-nomadów i Ashe-

Katarionem w roli trudniejszego do zapamiętania odpowiednika Kairu. Ponieważ zaś 

korzystanie z mapy, zorientowanej w taki sposób, by usunąć poza krawędź lokacje wys-

tępujące w 2/3 powieści, mija się z celem, staje się ona takim samym estetycznym dodat-

kiem, jak wszystkie atrybuty gunpowder fantasy i traci cenioną w fantastyce funkcję po-

zafabularnego uzupełniania fikcyjnego świata. Ten sam problem pojawia się w onomas-

tyce: próżno szukać wzorca, podług którego Django Wexler sklecił niemożliwe do zapa-

miętania imiona, jak Yatchik-dan-Rahks, niektóre w dodatku złośliwie nadając pierwszo-

planowym postaciom, jak Janusowi bet Vhalnich Mieranowi, a inne, brzmiące niemal 

identycznie, rezerwując dla protagonisty, Marcusa d’Ivoire’a, i całkowicie drugorzędne-

go porucznika Antona d’Vriesa. Pod koniec powieści wciąż ma się kłopoty z rozróżnia-

niem d’Ivoire’a od d’Vriesa, a na żadnej z 633 jej stron próżno szukać jakichkolwiek 

wskazówek wyjaśniających, z jakiej przyczyny w tym świecie miało dojść do fuzji pier-

wiastka galijskiego z rzymskim, druzgoczącej niemal wszystkie wnioski wyciągnięte w 

dzieciństwie z kreskówek o Asterixie i Obelixie. Oczywiście, można sarkać, że szczegóły 

te są nieistotne wobec epickości rekonkwisty imperium vordanajskiego pod przywódz-

twem ekscentrycznego geniusza taktyki Janusa, widzianej z połączonych perspektyw 

d’Ivoire’a lub d’Vriesa oraz wywołującej mimowolne skojarzenia z Potwornym regimen-

tem szeregowej Winter Iven… Ivorn… Ihernglass – ale jednak z jakichś powodów praw-

dziwie pełnokrwiste postaci to te znane czytelnikowi pod pseudonimami, jak chociażby 

Kaznodziei czy Piekielnika, nadanych odpowiednio: zdewociałemu artylerzyście i zapal-

czywemu dowódcy harcowniczych kirasjerów. Być może na taką ocenę wpływają Kroni-

ki czarnej kompanii, ale jednego wszak Cookowi odmówić nie można: otóż wyczuł on 

znakomicie, że opowiadana z perspektywy szeregowych wojaków military fantasy brzmi 

znacznie lepiej, gdy postaci nie są tytułowane jak na balu u ambasadora, ale tak jak w 

hałaśliwej kantynie. I dlatego trudno się dziwić, że prędzej w pamięć czytelnika Tysiąca 

imion zapadną właśnie dobrze dobrane charakterologicznie przydomki, aniżeli odęte 

nieachajskich wrzaskiem personalia.  

A jednak… mimo dość chaotycznej, obliczonej na dozowanie w głodowych daw-

kach przez kilka tysięcy stron (cykl planowany jest na pięć tomiszczy), wiedzy o świecie, 

Tysiąc imion czyta się rewelacyjnie. Akcja jest prowadzona wartko i sprawnie, fokaliza-
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cja (czyli technika prowadzenia narracji z perspektywy bohatera, w najbardziej znanej 

postaci obecna u G. R. R. Martina w konstrukcji słynnych point-of-view-characters w Pieś-

ni Lodu i Ognia) nie wywołuje frustracji niepotrzebnym dzieleniem materiału fabularne-

go między odległe partie świata, a choć powieść wieńczy typowe dla sążnistych sag na-

głe cięcie, to zapowiedziany w tytule quest główny kończy się powodzeniem i kojącą 

perspektywą nadchodzącego sequela.  

Głównym atutem powieści Wexlera jest jednakże przede wszystkim imponująca – 

na tyle, na ile może to ocenić człowiek czerpiący całość swej wiedzy o sztuce wojennej z 

gier RTS i szachów – znajomość batalistyki. Podczas gdy wydarzenia z Tysiąca imion 

podzielić można na (1) przybycie pułkownika Janusa, (2) wymarsz wojsk kolonialnych z 

fortu Valor, (2) podbój Ashe-Katarionu, (3) pościg za uciekających z magicznym artefak-

tem Desolajów w głąb Wielkiej Desol i (4) finałową walkę z bossem-nekromantą oraz 

Postacią-Którą-Od-Początku-Każdy-Podejrzewa-O-Zdradę – opowiadać o skrupulatnie 

opisywanych bitwach, wykorzystywanych w nich formacjach, taktycznych manewrach i 

ryzykownych posunięciach strategicznych można byłoby godzinami, wypełniając przes-

trzeń co najmniej dwóch recenzji. Dla autora Tysiąca imion opis strzału z muszkietu czy 

formacji czworoboku jest wielokrotnie cenniejszy od jakiejkolwiek pogłębionej charak-

terystyki postaci, a udział kobiet nieudających mężczyzn pozwala na zaaranżowanie jed-

nej tylko sceny erotycznej, kulącej się w prawdziwie wiktoriańskim wstydzie na dwóch 

stronach przed wielusetstronicową przewagą opisów taktyki artyleryjskiej, ustępują-

cych swą dokładnością może jedynie dykteryjkom stryjaszka Toby’ego o fortyfikacjach z 

Życia i myśli J. W. Tristrama Shandy’ego Sterna. Dzięki temu jednak paradoksalnie Django 

Wexler odrabia lekcję pisarza historycznego, a powieści udaje się z nawiązką zarobić na 

miano gunpowder fantasy, pomimo iż fabularnie jest ona w stanie zaoferować mniej 

więcej tyle, co kolejne gry z uniwersum StarCrafta – a więc mimo wszystko wciąż zbyt 

mało, by móc wiedzą o świecie zapełnić większą encyklopedię, ale wystarczająco dużo, 

by trzymać czytelników w niepewności aż do ukazania się kolejnego tomu.  

Któremu będzie się warto przyjrzeć choćby z tej racji, by się przekonać, czy 

umiejętności prozatorskie Django Wexlera wykraczają poza niekwestionowany talent w 

oddawaniu ducha walk na osiemnastowiecznym polu bitwy. 

 


