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Dawno, dawno temu był sobie miecz, który według legendy posiadał magiczne 

właściwości - mityczny artefakt, pożądany przez najpotężniejszych władców tego świata. 

Był on bronią okrytego sławą bohatera, później zaś zaginął w niewyjaśnionych okoliczno-

ściach. Nosił nazwę... Taming Sari. 

Jak widać po powyższym opisie osnowy powieściowej intrygi, tytuł Malajski Exca-

libur może okazać się nieco zwodniczy dla miłośników legend arturiańskich. Fabuła 

opiera się bowiem nie na przeniesieniu motywów i postaci na grunt powieści sensacyjnej, 

której akcja rozgrywa się w Azji, lecz na porównaniu malajskiego krisu do arturiańskiego 

miecza. Od czasu do czasu pojawia się wzmianka o tym, że bohater czuje się momentami 

jak rycerz króla Artura – i na tym nawiązania się kończą. 

Sam pomysł na historię jest dobry. Tajemniczy artefakt, międzynarodowa afera, 

zagrożenie wojną, szczypta nowoczesnych technologii, terroryści, gangi i tajne organiza-

cje, bohater ratujący świat wraz z piękną kobietą u boku - brzmi jak scenariusz większości 

hollywoodzkich filmów akcji. Autor stosuje wypróbowane motywy – i dobrze, bo skoro 

sprawdzają się one od dawien dawna w powieściach szpiegowskich, mogły się sprawdzić 

także w przypadku Malajskiego Excalibura, zwłaszcza, że pokazane z tak egzotycznym 

tłem nabrały świeżości. Największe brawa należą się właśnie za niesztampowe miejsce 

akcji – azjatyckie miasta, a zwłaszcza barwnie przedstawione Kuala Lumpur, w którym 

spotykają się różne kultury i narody. Widać, że autor wie dużo na temat opisywanych 

przez siebie rejonów i bardzo chce podzielić się tą wiedzą z czytelnikami. 

 
* Recenzja książki: Daniel Nogal, Malajski Excalibur, Bydgoszcz: Genius Creations 2015, ISBN: 978-83-7995-
020-1, ss. 256. 
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Niestety, dobrze zapowiadającą się historię rujnuje sposób jej opowiadania. Zdania 

są krótkie, opisy miejsc, wydarzeń historycznych i polityki nieproporcjonalne do informa-

cji dotyczących przeżyć samego bohatera i jego przemyśleń na temat rozgrywających się 

wypadków (podczas gdy narracja jest pierwszoosobowa!). Te ciekawostki mówiące o hi-

storii i polityce Malezji, niewątpliwie pomocne w wyobrażeniu sobie przedstawionego 

świata, często nie są potrzebne dla rozwoju akcji – i trudno się nie zdenerwować, gdy 

otrzymujemy długi na całą stronę opis czegoś, co w danym momencie interesuje nas naj-

mniej. Tak niestety jest z całą budową powieści – w samym jej środku akcja przenosi się 

w przeszłość głównego bohatera, niezbyt pasjonującą w porównaniu z przerwanymi dra-

matycznymi wydarzeniami. Wychodzi z tego nieudany cliffhanger, który zamiast trzymać 

w napięciu, irytuje.  

Podobnie jest z innymi tego typu zabiegami. Często pojawia się taki oto schemat 

zdarzeń: dzieje się coś nieoczekiwanego (ktoś wyważa drzwi, pada strzał etc.), następuje 

urwanie akcji i pokazanie, co stało się później (bohater znajduje się nagle w zupełnie in-

nym miejscu i nie wiadomo, o co właściwie chodzi), na końcu wyjaśnione zostaje, co się 

wydarzyło i jak doszło do sytuacji, w której obecnie znajduje się protagonista.  

To jednak byłoby do przełknięcia. Najbardziej zastanawiają i jednocześnie wypro-

wadzają z równowagi pytania, które narrator nieustannie zadaje... nie wiadomo, komu. Na 

przykład, kiedy tłumaczy nazwę walijskiej organizacji terrorystycznej, mówi: „Czemu 

smoki? Głupie pytanie, wystarczy spojrzeć na walijską flagę.” Kto zatem zadał to głupie 

pytanie? Narrator sam sobie? Nieznany nam słuchacz opowieści? Głos w głowie głównego 

bohatera? Jego druga jaźń?  

Gdyby w całym tekście  pojawiło się tylko kilka pytań retorycznych, nie byłoby w 

tym nic rażącego. Podczas lektury ma się jednak wrażenie, że czyta się zapis rozmowy, z 

której wycięto wypowiedzi jednego interlokutora.  

Po przebrnięciu przez wszystkie rozdziały doszłam do wniosku, że po prostu przy-

jęłam złą strategię interpretacyjną. Od początku należało sobie wyobrazić, że jest się wy-

żej wspomnianym drugim rozmówcą, najlepiej mężczyzną (bo kobiety w tej powieści 

dzielą się na: a) atrakcyjne, b) nieatrakcyjne, c) Babcię Wong), niezbyt oczytanym (kimś, 

kto nie wie, że na fladze Walii znajduje się smok, a Kipling to „ten od Księgi Dżungli”), 

przyzwyczajonym do mało eleganckiego sposobu wysławiania się („Odwracam się i spie-

przam.”; „Przywitałem się z sekretarką – australijską blondyneczką z cycami jak z rozkła-
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dówki (...)”), niemającym nic przeciwko modzie na wplatanie do wypowiedzi obcojęzycz-

nych zwrotów („Po drugie – i to już jest zupełny hardcore – obrzucono koktajlami Moło-

towa posterunek policji (...).”).  

Być może taki sposób opowiadania miał stylizować całość na pewien rodzaj ga-

wędy, pozyskać sympatię odbiorcy, pokazać, że główny bohater to „równy koleś”, zapre-

zentować sposób mówienia ludzi z przestępczego światka. Częściowo się to udało, czytel-

nik ma okazję poczuć się jak przyjaciel narratora. Niezbyt rozgarnięty przyjaciel. 

Malajski Excalibur jest słodko-kwaśny jak niektóre orientalne potrawy. Ma poten-

cjał, z wyjątkową wnikliwością prezentuje egzotyczny, obcy naszej kulturze świat, poka-

zuje alternatywną przyszłość z innej, niezwykłej perspektywy. Historia nie zaskakuje ory-

ginalnością, ale dostarcza dobrej rozrywki. Szkoda, że sposób opowiadania i podejście do 

potencjalnego czytelnika zakłócają jej odbiór.  

 

 

 

 

 

 

 


