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Jak być lepszym samurajem niż wszyscy Japończycy  

razem wzięci i nawet się nie spocić  

 

Pierwsza część cyklu Wojownicy Shingan. Mistrzowie zła autorstwa Macieja Ma-

ciejskiego wywarła na mnie piorunujące wrażenie. Wystarczyło, że zerknęłam na okład-

kę, a dostrzegłam wszystkie grzechy główne i inne występki przeciwko dobremu gusto-

wi. Wprawdzie na szczęście nie powoduje to-to oczopląsu z powodów kolorystycznych 

(przeciwnie, barwy są stonowane, ba, nawet eleganckie), za to grafika, a raczej nałożone 

na siebie przypadkowo fotografie oraz tryskające z oczu płaczącego malucha upiorne  ni 

to krwawe, ni to szare  łzy, przepraszam, z braku trafniejszego określenia dla ich wielko-

ści - łziszcza, są po prostu makabryczne. Gorzej, bo nieistotne, czy do góry nogami, czy 

we właściwym ułożeniu, wyraziste oczy jakiejś niewiasty wpatrują się uporczywie i na-

trętnie w Bogu ducha winnego czytelnika. Rzuciłam to cudo na łóżko, nie patrząc na 

okładkę, zajęta konwersacją telefoniczną. Kilkanaście minut później wróciłam i narobi-

łam wrzasku, albowiem COŚ na mnie patrzyło z mojej własnej pościeli (a przysięgam, 

królik był zamknięty w klatce). Tak makabryczna jest ta okładka.  

Treść niestety razi w równym stopniu. Fabuła jest dramatycznie infantylna, kore-

spondująca ze wszystkimi najbardziej tandetnymi i kiczowatymi wyobrażeniami o ja-

pońskich wojownikach i sztukach walki. Postaci są jednowymiarowe, a nawet jeśli autor 

próbuje stworzyć im jakąś historię, rodzaj psychologicznego zaplecza, nie wystarcza mu 

wyobraźni, by uczynić to nieschematycznie. W ten sposób owo docelowe „pogłębienie” 

rysu charakterologicznego bohatera zwieńczone zostaje rzewnym tudzież niestrawnym 

(bo powtarzanym po raz milionowy w takiej konfiguracji) rezultatem. Interakcje między 

protagonistami są – delikatnie rzecz ujmując – nieautentyczne, a dialogi są tak płaskie i 

 
 Recenzja książki: Maciej Maciejski, Wojownicy Shingan. Mistrzowie zła, t. 1, Gdynia: Novae Res 2014, 

ISBN: 978-83-7942-421-4, ss. 322. 

 



2 
 

wyzute z emocji, że przypuszczam, iż pisała je gumowa kaczuszka na potrzeby scenariu-

sza do filmu porno. Fabuła zresztą rządzi się zbliżonymi do tego gatunku regułami, re-

dukując interakcje bohaterów do niezbędnego minimum, które prowadzić ma do jedne-

go rezultatu, a mianowicie do opisu frymuśnych ćwiczeń (nie, nie piszę już o pornografii! 

Skupcie się, piszę o powieści Maciejskiego) i w założeniu spektakularnych scen walki. 

Wszystko po to, by pokazać, jak heroiczni i niesamowici są młodzi wojownicy. Czy mu-

szę kontynuować? No właśnie chyba nie powinnam, a jednak się skuszę, albowiem… 

…niezbyt fortunnym pomysłem wydaje się zderzenie wprost, bez żadnej próby 

stworzenia misterniejszej intrygi, kultury polskiej z japońską, już choćby dlatego, że nie 

ma to żadnego fabularnego uzasadnienia. Boleśnie przaśna japońskość zderza się z – 

niestety zbyt dobrze pokazaną – polską rzeczywistością i jest to tak sztuczne, tak tea-

tralne, że nawet jeśli godzimy się na przyjęcie podobnej konwencji, czynimy to nie bez 

oporu. Powieść czyta się jak zapis kiepskiej przygody w RPG, gdzie przypadkowo zebra-

na drużyna gra w scenariusz niespecjalnie kreatywnego Mistrza Gry. Wszystko po pro-

stu „się dzieje”, nikt nie ma żadnych wątpliwości co do autentyzmu obietnic Japonki, któ-

ra pojawia się znikąd, włada biegle językiem polskim i przysięga, że reprezentuje tajną, 

starożytną organizację, której celem jest… Właściwie to nawet ów cel wyłożony jest na-

der mętnie, podobnie, jak uzasadnienie dla faktu, że nowych wojowników rekrutuje się 

już nie z Azji, lecz Europy i tak się wybitnie składa, że właśnie z Polski. No bo to przecież 

oczywiste, że w Polsce mamy najlepszych samurajów! 

Odnotować też trzeba, iż powieść napisana jest, delikatnie mówiąc, ubogim języ-

kiem, a wszystkie te zdania, które miały wydawać się pełne erudycji i potoczystości, 

brzmią po prostu sztucznie, są wyjątkowo niezdarnie skonstruowane i z trudem byłam 

w stanie wytrwać w lekturze. Autor ma nieznośną predylekcję do detalicznych opisów, 

pełnych kwiecistych sformułowań. Czyni to jednak zbyt uporczywie i gorliwie, a także 

zdecydowanie za często (co czytelnika obchodzi, w jaką koszulę i spodnie odziany był 

przypadkowy jegomość, którego wpływ na akcję jest znikomy?). Potworki logiczne wy-

skakiwały co kilka stron, a ewidentne błędy gramatyczne i stylistyczne raziłyby mnie, 

nawet gdybym czytała z zamkniętymi oczami (recenzencka desperacja nie zna granic!). 

Żeby nie być gołosłowną: „Ma to pozwolić w ewentualnym znalezieniu Dziedzica poza 

Japonią”1; „wciąż nie mógł poruszać palcami swej lewej dłoni”2 (no bo cudzej to by mógł, 

 
1 M. Maciejski, dz. cyt., s. 19. 
2 Tamże, s. 215. 
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tak) „bardzo tęsknił za swoją przyjaciółką […],  z którą dzieliła go odległość niemal po-

łowy kuli ziemskiej”3; „Przypominały one przeźroczyste strzały, nad którymi roztaczała 

się łuna, przypominająca Maćkowi poruszające się na ogniskiem powietrze”4; „Była to 

trzydziestokilkuletnia kobieta, której uroda wskazywała, że ma ona jednak o wiele mniej 

lat niż w rzeczywistości”5 (doprawdy? W ilu wymiarach tej rzeczywistości, skoro jedno-

cześnie ma trzydzieści kilka lat, ale jednak ich nie ma??!!). I nawet niezdarna rymowanka 

się pojawiła: „narażając się na co najmniej tydzień wypominania jego „niedopuszczalne-

go zachowania”, wymusił, by zawiozła go na miejsce spotkania”6. 

Powstaje tutaj oczywiste pytanie… Wróć. Dwa oczywiste pytania: gdzie był re-

daktor? Gdzie był autor, bo zakładam, że po redakcji autor miał okazję zapoznać się 

z sugestiami zmian. Prawda? Błagam, powiedzcie, że miał! Chociaż jeśli miał i nie zoba-

czył… O rety, doradzałabym ciężką pracę nad warsztatem pisarskim. Każdą umiejętność 

można wyćwiczyć, a jakiś zalążek talentu jednak tu dostrzegam, choć. pisze to kobieta, 

która uważa, że każdy przejaw twórczości należy przynajmniej zauważyć i docenić samą 

próbę podjęcia wysiłku kreacyjnego. Czasem jednak nawet ja mówię: basta! 

 
3 Tamże, s. 46. 
4 Tamże, s. 272. 
5 Tamże, s. 14. 
6 Tamże, s. 27. 


