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Mniej więcej gdzieś pomiędzy Spadkobiercami ostrza a Podniebną wojną saga Cie-

nie pojętnych Adriana Tchaikovsky’ego, skądinąd zasadnie uznawana za jeden z czoło-

wych współczesnych cykli new-weirdowych, zaczęła cierpieć na syndrom sztokholmski. 

Antagonistycznemu Imperium Osowców, siejącemu postrach w steampunkowym świe-

cie Nizin od Imperium Czerni i Złota aż po Ścieżkę skarabeusza, Tchaikovsky przeciwsta-

wił bowiem w miarę rozwoju serii taką ilość protagonistów, że przestało ono spełniać 

funkcję kluczowego dla każdego dłuższego cyklu fantasy arcywroga. Z tego też względu 

na żyjące w czasach rozkwitu rewolucji technologicznej owadopodobne rasy żukowców, 

pająkowców, mrówców, osowców, modliszkowców, skorpiońców, ciemców i ważkow-

ców paść musiał prędzej czy później cień starych czasów – w których pojętność techno-

logiczna była czymś nie do pomyślenia, maszyny zastępowała magia, a wrogowie skute-

czniej przerażali czytelników. A ponieważ w każdym steampunkowym świecie musi 

zaistnieć jakiś punkt dywergencji, który sprawi, że jego historia odchyli się od monoton-

nego continuum i wykształci realną alternatywę – Tchaikovsky wpadł na pomysł, by ce-

zurą w swoim uniwersum uczynić wojnę niepojętnych ras z Robakiem, którego praw-

dziwą naturę odsłoni zapewne w ostatnim tom cyklu, obiecując tytułem odpieczętowa-

nie Seal of the Worm. Wskutek tego wszystkiego tom przedostatni cierpi na wszystkie 

znane dolegliwości przedostatnich tomów naraz, zdradzając autorską wolę pospiesz-

nego domknięcia wątku imperialnego przed wkroczeniem w schyłkową fazę cyklu w 

postaci drugiej wojny z Robakiem – która tym razem toczyć się będzie już zapewne 

z dominującym udziałem ras pojętnych.  

 

* Recenzja książki: Adrian Tchaikovsky, Wrota Mistrza Wojny [War Master’s Gate], przekł. Jarosław Rybski, 

Poznań: Rebis 2014, ISBN: 978-83-7818-461-4, ss. 797. 
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Dlaczego należało o tym wszystkim wspomnieć we wstępie do recenzji? Przede 

wszystkim z tej racji, że Wrota mistrza wojny, choć są bez wątpienia najdłuższym tomem 

sagi, są zarazem powieścią najmniej zaskakującą, rojącą się od nużących klisz fabular-

nych i marnującą szansę rozwinięcia najciekawszych wątków serii. Wątek kampanii 

osowców, po raz kolejny wiodącej Imperium ku bramom do bólu oświeconego i demok-

ratycznego Kolegium, do złudzenia przypomina ten z Krwi modliszki i Klęski ważki, włą-

cznie z treścią pompatycznych oracji wolnościowych, zajmujących Kolegiackim wielok-

rotnie więcej czasu, aniżeli realne przygotowania do oczywistej dla wszystkich wojny. 

Wątek utraty pojętności i nabywania mocy magicznej przez Cheerwell Maker – oficjalnie 

bratanicę protagonisty pierwszych tomów cyklu, Stenwolda Makera, zaś nieoficjalnie je-

dno z najbardziej irytujących i zarazem najbrzydszych wcieleń Velmy Dinkley w popkul-

turze – tak silnie wyeksponowany w najlepszym jak dotąd Hołdzie dla mroku czy Ścieżce 

skarabeusza, tutaj zredukowany zostaje do tropu „Jest jeszcze jeden Jedi”. Wątek poszu-

kiwania pradawnych źródeł mocy przez Imperatorową Sedę rozwiązany jest mniej wię-

cej tak, jak historia arcymaga Ged w Tehanu, to znaczy co najmniej w konwencji parody-

stycznej, chyba że oczywiście ktoś jest w stanie potraktować poważnie odpieczętowanie 

lokalnego Underworldu przez wybuch mocy rykoszetujący z kłótni dwóch kobiet o jed-

nego kochanka. Wątek Żelaznej Rękawicy, czyli fantastycznie steampunkowego korpusu 

inżynieryjnego imperium, z sukcesem konkurującego w dziedzinie technologicznej inno-

wacyjności z Kolegium żukowców, znika jak kamfora, a na przestrzeni całej powieści w 

roli wynalazków pojawiają się wyłącznie lokalne odpowiedniki czołgu, pocisku EMP i 

wieżyczki automatycznej – wskutek czego we Wrotach mistrza wojny zapomnieć można 

o patentach doskonalszych od, znanych z poprzednich części, napędzanych sprężynami 

ortopterów czy miotających gwoździe pukołuków. A wątek główny gmatwa się w taki 

supeł, że rozwikłać go można tylko i wyłącznie sposobem aleksandryjskim – co też Ad-

rian Tchaikovsky nieustannie czyni, wypełniając ¾ objętości powieści bogatymi opisami 

najrozmaitszych bitew, walk, oblężeń, powstań, potyczek, pojedynków i podchodów.  

W świetle tej relatywnie długiej listy rozczarowań nasuwa się w zasadzie tylko je-

dno pytanie: czy w najnowszej powieści Tchaikovsky’ego jest w ogóle coś, co mogłoby 

kategorycznie przesądzić o tak jednoznacznej atrybucji gatunkowej, jak w przypadku 

dotychczasowych części Cieni pojętnych, niepozostawiających złudzeń co do faktu repre-

zentowania nurtu New Weird? Wszystkie znaki w Imperium i na Nizinach wskazują bo-

wiem, że Wrota mistrza wojny są raczej typową militarną fantasy, noszącą wciąż jeszcze 
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ślady kamuflującego malowania steampunkowego, ale rezygnującą już z wszystkiego 

tego, co czyniło cykl atrakcyjniejszym, powiedzmy, bardziej dla wielbicieli prozy Chiny 

Miéville’a czy Paula Bacigalupiego, aniżeli dla zwolenników stylu Glena Cooka czy Da-

vida Webera. I oczywiście, można próbować bronić Tchaikovsky’ego, wskazując, że nie 

powiedział jeszcze ostatniego słowa, a w każdym razie – że wzdragał się przed tym na 

tyle, by dołączyć do książki jeszcze siedemdziesięciostronicowe opowiadanie ze świata 

powieści, pełniące funkcję swego rodzaju repryzy wobec jej prologu – lecz mimo wszy-

stko nie da się powiedzieć, by 9. i przedostatni tom Cieni pojętnych był tym, czym 

Imperium kontratakuje dla pierwszej trylogii George’a Lucasa, a zatem godną zapowie-

dzią finału kultowej sagi.  

Pod tym względem bowiem Wrota mistrza wojny Adriana Tchaikovsky’ego o 

wiele bardziej przypominają Atak klonów. 

 


