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Pożegnanie Jesieni 

Wydana w Polsce nakładem Fabryki Słów Trylogia Magów Prochowych Briana 

McClellana jest rzadkim przykładem debiutu w szeroko pojętym gatunku fantasy, który 

nie razi konwencjonalnością i wtórnością – unikając zarazem, co mogę z satysfakcją oznaj-

mić po ukończeniu lektury finalizującej trylogię Jesiennej republiki, wszystkich błędów po-

czątkujących autorów Obowiązkowo Trzytomowego Cyklu Fantasy. Historia marszałka 

polnego Tamasa, jego syna Taniela (wciąż nie nauczyłem się rozróżniać ich imion), sza-

manki Ka’Poel i inspektora Adamata przez wszystkie tomy fenomenalnie łączy konwencje 

powieści fantastycznej, detektywistycznej i awanturniczej, nie rozchodząc się pod koniec 

w szwach i zachowując godną podziwu równowagę narracyjną, nieeksponującą nadmier-

nie roli narratora, lecz pozwalającą czytelnikowi śledzić przebieg wypadków z geograficz-

nie nieodległych perspektyw narracyjnych1. Sam Brian McClellan z kolei, przyznający się 

w biogramie do słabości względem „epickich powieści historycznych”, dba o allohisto-

ryczną2 wiarygodność trylogii nie za pomocą prostackich aluzji do wydarzeń historycz-

nych, lecz, bardzo podobnie jak Guy Gavriel Kay, nawiązując do uniwersaliów polityczno-

społeczno-historiozoficznych charakterystycznych dla każdego okresu postępującej de-

kadencji, konfliktu wartości i pełzającej rewolucji. 

 

 Recenzja książki: Brian McClellan, Jesienna republika [The Autumn Republic], przekł. Dominika Repeczko, 

Lubin: Fabryka Słów 2016, ISBN: 978-83-79641-37-6, ss. 460. 

1 Jeśli więc kogoś denerwuje wykorzystywanie cięć fabularnych do przeganiania czytelnika z jednej strony 
fantastycznego świata na drugą celem podprowadzenia równoległego wątku fabularnego, częstokroć też – 
jak w znienawidzonym przeze mnie z tego powodu powieściopisarstwie Trudi Canavan – spotęgowane zło-
śliwym wykorzystaniem chwytu cliffhangera, uspokajam: u Briana McClellana takich zabiegów znajdziemy 
jak na lekarstwo. 
  
2 Allohistoria — termin Gordona Chamberlaina użyty w eseju Afterword: Allohistory in Science Fiction na 
określenie nie tyle historii alternatywnej lub fikcji kontrfaktycznej, ile po prostu innej, odmiennej czy obcej, 
a więc także fantastycznej historii (przyp. red.). 
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Jesienna republika utwierdziła mnie w przekonaniu, że proza McClellana jest dobra 

z przynajmniej dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy, najbardziej subiektywny, wiąże 

się z tym, że autor zdołał przemóc moją osobistą awersję do absurdalnej nazwy kolejnego 

niepotrzebnego „subgatunku”, jakim staje się w obrębie ogólnoświatowej fantastyki tzw. 

gunpowder fantasy, będący tym mniej więcej dla sword & sorcery, czym dla przykładowych 

fabuł płaszcza i szpady mogłyby być te spod znaku płaszcza i miecza świetlnego. Awersja 

moja bierze się stąd, że krytycy fantasy, do znudzenia narzekając na postępującą konwen-

cjonalizację gatunków, jednocześnie nie widzą swojej winy w tym, że i l e k r o ć  marazm 

ten przerwie pojawienie się niekwestionowanie oryginalnego cyklu powieściowego, rzu-

cają się jak jacyś obłąkani łapacze motyli do klawiatur i przyszpilają go stworzoną na po-

czekaniu etykietką. I niech tylko ktoś ośmieli się zmusić ich do ponownego jej wykorzy-

stania do opisu dowolnej innej powieści, a znów dane nam będzie podziwiać roztaczaną 

przez nich uroborosowską wizję fantastyki przejawiającej niezaspokojony apetyt wobec 

własnego ogona. McClellan więc w istocie tworzy w estetycznym kodzie nietypowym dla 

większości powieści fantasy, bowiem nawiązującym – bardzo podobnie jak Django Wexler 

– do nieeksploatowanego dotąd okresu historycznego bliskiego naszej wiedzy o przeło-

mie osiemnastego i dziewiętnastowiecznego stulecia, jednak pamiętać należy, że bierze 

się to raczej z bliskości gatunkowej względem allohistorii (stąd wcześniejsze nawiązanie 

do Kaya), aniżeli wykorzystującej estetykę allośredniowiecza klasycznej fantasy. Co jed-

nak najbardziej godne podkreślenia, McClellan nie popada w samozachwyt i nie eksploa-

tuje pożytków wybranej konwencji ponad miarę, jak chociażby Mark Hodder, który w 

ostatnim tomie przygód Burtona i Swinburna doprowadził do przesytu estetyki steam-

punkowej i uczynił ze swej Wyprawy w góry księżycowe skrzyżowanie W pustyni i w pusz-

czy z Krainą grzybów. 

Drugim zasadniczym powodem wysokiej oceny finału trylogii Briana McClellana 

jest decyzja twórcy, by z magii – będącej zwykle dogodnym wytłumaczeniem absurdów 

fabularnych i niezdarności narracyjnej (na co zżymał się Jacek Dukaj w obydwu esejach z 

cyklu Filozofia fantasy) – lecz realny i wiarygodny komponent fantastycznego świata. Ma-

gowie walczą z ograniczeniami wiążącymi się z koniecznością czerpania mocy z eterycz-

nego planu Nieświata i katalizowania jej następnie w energię pięciu żywiołów, tytułowi 

prochowi magowie na własną rękę odkrywają moce nigdzie nieopisane i wykraczające 

https://www.youtube.com/user/krainagrzybowtv
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poza magiczny porządek ustanowiony przez Uprzywilejowane kamaryle magów, a bogo-

wie, których wprowadzenie od samego początku Trylogii magów prochowych uznawałem 

za nieszczęśliwy pomysł, koniec końców okazują się nie być nieśmiertelni i mieć o wiele 

więcej wspólnego z Predei (wybitnie utalentowanymi Uprzywilejowanymi, nazwijmy ich 

arcymagami), aniżeli można było to przypuszczać po lekturze Krwawej Kampanii. Opisy 

pojedynków magicznych czy ataków z użyciem magii całkowicie rewolucjonizujących sta-

tyczne pole bitwy z udziałem artylerii krótkiego zasięgu i regimentów muszkieterów, są 

absolutnie zniewalające, zaś sama wizja Nieświata, który w tym tomie odgrywa nieocze-

kiwanie istotną rolę, mile przypomina koncepcję magii znaną z uniwersum Gartha Nixa.  

W końcu, McClellana należy pochwalić za staranną, klamrową kompozycję trylogii, 

nieulegającą nazbyt pokusom cliffhangera, a jednocześnie niepozostawiającą wątpliwości 

co do perspektyw kryjących się za oszczędnie otwartym zakończeniem. Po tułaczkach 

Krwawej Kampanii, domykające się wątki doprowadzają wszystkich bohaterów do nazna-

czonego piętnem wojny domowej Adopestu, a inwazja wrogiego imperium Kezu wraz z 

machinacjami boga Kresimira okazują się być tylko częścią snutej w sercu Ardo politycz-

nej intrygi z niejednym morderstwem w tle. McClellanowi udaje się tym samym właśnie 

to, co zawsze było celem powieści Guya Gavriela Kaya: odwzorowanie faktycznych proce-

sów historycznych w zupełnie odmiennym, fantastycznym świecie, w którym roztrząsa-

nie konsekwencji konfliktu rewolucjonistów z rojalistami nie powoduje przypięcia poli-

tycznej łatki konserwatysty czy komunisty – tak jak chociażby w niedawnym sporze o 

Uległość Houellebecqa. 

Jesienna republika Briana McClellana jest fantastycznym zwieńczeniem fenomenal-

nej trylogii fantasy osadzonej w realiach (allo)osiemnastowiecznego świata, lekturą abso-

lutnie obowiązkową dla fanów Glena Cooka czy, z najnowszy autorów, Brandona Sander-

sona i Django Wexlera – i zarazem świetnym dowodem na to, że fantastyka może być nie 

tylko historyczna, ale także historiozoficzna.   

 

 

 

 


