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Krzysztof M. Maj 

Wolność umiera w burzy oklasków 

Cykl Kampanie cienia DjangoWexlera przekonuje mnie do estetyki gunpowder czy 

też – jak ostatnio wolą autorzy blurbów – flintlock fantasy w stopniu znacznie większym 

aniżeli kolejne wymyślne etykiety gatunkowe usiłujące uchwycić specyfikę tego arcyin-

trygującego nurtu w literaturze fantasy. Co więcej, rzadko kiedy zdarza mi się czytać 

książkę tak łapczywie, by jednym haustem połykać dziesiątki stron – i wertować pospie-

sznie te, które dzielą mnie jeszcze do końca rozdziału. A tak właśnie zdarzyło mi się w 

przypadku Ceny męstwa – i pomimo że od zakończenia lektury dzieli mnie już kilka dni, 

wciąż nie jestem pewien, czy była to jej wada, czy zaleta.  

Jedno pozostaje bez wątpliwości: Wexler z tomu na tom coraz lepiej radzi sobie 

z balansowaniem światotwórstwa i charakterystycznej dlań dynamicznej fabuły, obfitują-

cej w gwałtowne zwroty akcji oraz utrzymujące wysoki poziom suspensu perypetie. Pro-

blem jednakże w tym, że owe perypetie nie pełnią w zasadzie żadnej innej funkcji – i do 

złudzenia przypominają konwencjonalne scenariusze zadań pobocznych w grach cRPG, 

które można pominąć bez wywierania większego wpływu na progresję głównego wątku 

fabularnego. W efekcie, czytając Wexlera, niejeden raz można złapać się na kartkowaniu 

drugoplanowych wątków oddalających czytelnika od napędzającej cykl od poprzedniego 

tomu intrygi – nabierającej tylko rozpędu wraz ze stopniowym ujawnianiem kulisów 

walki Kościoła Elizejum o zapanowanie nad magią Tysiąca Imion. Nie czyni to wprawdzie 

jeszcze z prozy Wexlera czytelniczej guilty pleasure – jednak zupełnie niepotrzebnie burzy 

równowagę całościowej kompozycji powieści, i bez tego dość rozchwianej pod względem 

kompozycji. Autor bowiem, chcąc kontynuować wszystkie ponapoczynane wątki, usiłuje 

balansować między retellingiem rewolucji francuskiej w Vordaniez ciągnącym się od 
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poprzedniej części wątkiem spisku koronacyjnego i kroniką wojennych kampanii Janusa 

bet Vhalnicha, poświęcając w dodatku równocześnie sporo czasu historii błyskawicznie 

awansującej w wojskowej hierarchii Winter Ihernglass, jej skomplikowanej homoeroty-

cznej relacji z „Szaloną Jane”, a także pozostawionemu na pastwę rewolucyjnych zapędów 

Vordanajów Marcusowi d’Ivoire.  

Wątek Vordanu i rewolucji pożerającej własne dzieci jest drugą najsłabszą stroną 

powieści – a irytującej dosłowności odniesień do tego okresu w dziejach Francji, w którym 

nad wolnością, równością i braterstwem górowała śmierć, bynajmniej nie pomaga pod-

mienianie gilotyny na szpikulec, Robespierre’a na przewodniczącego Mauriska i Dantona 

na Gilesa Durenne’a. Estetyka flintlock czy gunpowder fantasy, jak pokazała chociażby fe-

nomenalna trylogia magów prochowych Briana McClellana, nie wymaga tego rodzaju 

historycznej maskarady i w zasadzie nie wnosi nic ponad aluzyjkami oczywistymi dla 

każdego średnio wykształconego mieszkańca Starego Kontynentu. To, co sprawdzało się 

jeszcze w Mrocznym tronie, w Cenie męstwa testuje już tylko wytrzymałość czytelnika – 

i traci swój postmodernistyczny urok wobec rosnącej powtarzalności narracyjnego 

chwytu. Vordański plan fabularny ratuje szczęśliwie główny wątek cyklu, w miarę jak 

stolicę, pozostawioną pod pieczą tymczasowo zdegradowanego do roli szarej eminencji 

Marcusad'Ivoire, zaczynają infiltrować – brace yourself – Przeklęci Penitenci Kościoła Eliz-

jum. Koncepcja rzeczonych Penitentów, z niezrozumiałych dla mnie powodów rymują-

cych się w przekładzie polskim, jest jedną z najsilniejszych stron powieści. Django Wex-

lerowi zdecydowanie udało tu się sprostać oczekiwaniom rozbudzonym tajemniczym za-

kończeniem poprzedniej części cyklu i stworzyć antagonistów, których moce mają zadatki 

na bycie idealną przeciwwagą dla niemal (o, to jest jedno z tych pytań, które postawi 

powieść w końcowych swych partiach) nadnaturalnego geniuszu batalistycznego i polity-

cznego bet Vhalnicha. Gwarantuję, że każdy, kto upora się z lekturą Ceny męstwa, nie 

będzie się mógł doczekać przedostatniego – wedle zapowiedzi autora ze wstępu – tomu 

cyklu właśnie z uwagi na perspektywę konfrontacji tych dwóch potęg, z których w doda-

tku żadna nie może być postrzegana w jednoznacznie pozytywny sposób. I to zwłaszcza 

po tym, jak ostatnie partie powieści każą się raz jeszcze zastanowić nad nieznanymi 

motywacjami genialnego dowódcy, zyskującemu władzę porównywalną z tą, po którą 

sięgnął kiedyś w Galaktycznym Senacie pewien wybitny polityk partii republikańskiej. 

Pomijając już fakt, że o prozie Django Wexlera bardzo trudno pisać bez zdradzania 

kluczowych zwrotów fabularnych – zajęcie krytycznego stanowiska względem trzeciego 
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tomu Kampanii Cienia jest dużym wyzwaniem. Wexlerowi nie można bowiem odmówić 

tego, że jego powieści czyta się po prostu rewelacyjnie i Cena męstwa nie jest tu bynaj-

mniej wyjątkiem. Jakiekolwiek wybuchy zgorzkniałego krytycyzmu tłumi bowiem błyska-

wicznie szczery entuzjazm fana – tym bardziej zagorzały, im większe znajduje ktoś upodo-

banie w fabułach porywających raczej w wir akcji, niż wprowadzających stopniowo w re-

alia allotopijnego świata. Nazwać najnowsze dzieło Amerykanina czytadłem byłoby jawną 

krzywdą dla sprawnego warsztatu pisarza i jego gawędziarskiego talentu, niepotrzebnie 

mitrężonego na zbyteczne w konwencji militarystycznej fantastyki wybryki erudycji i po-

rywy intertekstualności. Jeśli więc Wexler podąży raczej drogą Briana McClellana niż 

Adriana Tchaikovskiego, ma realną szansę stworzyć cykl, który będzie mógł być wymie-

niany na jednym oddechu z Kronikami Czarnej Kompanii Glena Cooka czy – z polskiego 

podwórka – Opowieściami z meekhańskiego pogranicza Roberta M. Wegnera. Wszelkie 

ostateczne sądy będzie więc trzeba zawiesić do czasu premier czwartego i piątego tomu 

– na które jednak, wnosząc z braku zapowiedzi na oficjalnej stronie autora, przyjdzie pe-

wnie jeszcze trochę poczekać.  

Sukcesy serialowych adaptacji fantastyki pokazują, że wydłużanie czasu oczekiwa-

nia na kolejny odcinek serii (w przypadku Winds of Winter G.R.R. Martina już niemal 

rekordowe) i podporządkowanie narracji technikom montażowym filmowego scenariu-

sza jest nie wadą, lecz atutem wielu powieści, zyskujących wówczas niewątpliwie na sus-

pensie. Gawędziarski talent i solidny warsztat pisarski Wexlera pozwalają wprawdzie 

puścić w niepamięć to, że absolutnie każdy rozdział i każda część cyklu kończy się iry-

tującym cliffhangerem – jednak w sytuacji, w której kolejne tomy wychodzą rzadziej niż 

rokrocznie, a finał cyklu nawet nie jest zapowiedziany, pozostawienie czytelników w ta-

kiej niepewności, w jakiej niewątpliwie pozostawia Cena męstwa, jest decyzją niewątpli-

wie ryzykowną. Choć – o czym będzie się nam dane przekonać w najbliższych latach – 

z perspektywy całości pentalogii być może narracyjnie uzasadnioną. 

Reasumując: najnowszy tom Kampanii cienia polecam najgoręcej wszystkim mi-

łośnikom konwencji flintlock fantasy – równocześnie studząc zapał tych, którzy liczą na 

zmianę przyjętego dotąd przez Wexlera modus scribendi. Tak: wciąż kończy się lekturę 

z przemożnym uczuciem niedosytu, jednak dla wszystkich innych zalet powieści niewątp-

liwie warto się za nią zabrać. 


