
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 4 (51) 

 

 

Mateusz Kozieł 

Dzieci cesarza 

Brian Staveley, człowiek, spod którego pióra wyszły Miecze cesarza, jest kolejnym 

debiutującym pisarzem, wziętym przez wydawnictwo Rebis pod swoje skrzydła. To-

miszcze wraz z niezachęcającą do sięgnięcia po pozycję okładką było nie lada przeprawą 

(przynajmniej dla mnie). Nie wyprzedzając jednak faktów, rozpocznijmy tak, jak należy. 

Od okładki. 

Ginie cesarz Annuru, zamordowany przez nieznanych wrogów. Jego córka i dwaj 

synowie, rozrzuceni po świecie, robią, co w ich mocy, żeby pozostać przy życiu i zdema-

skować zdrajców. 

Taki oto fragment znajdujemy na odwrocie książki. Niestety, jak to często ostat-

nio bywa, ten nawet nie trzylinijkowy tekst sprawia, że czytanie pierwszych dwustu 

stron teoretycznie mija się z celem.  

Wróćmy jednak do początku. Prolog, jak to zazwyczaj prolog, jest jedną niezbyt 

jasną sceną. Dwie postaci, które się w nim pojawiają, to władca Tan’is, najstarszy z rodu 

Csestriimów, i jego córka. Owa kobieta zostaje zamordowana przez własnego ojca po-

nieważ jest zepsuta – posiada emocje. Csestriim twierdzi, że jego rasa jest długowieczna 

i nie potrzebuje takich dziwnych słów jak: miłość, smutek czy rozpacz. Można by go po-

równać ze stoikiem. Dodatkowo, jest to postać arogancka i pozbawiona wszelkich skru-

pułów.  

Wspomniałem, że przez tekst na okładce teoretycznie możemy sobie podarować 

około jedną trzecią książki. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ jednak faktem jest, iż przez 

te kilkaset kartek poznajemy, przynajmniej częściowo, każde z dzieci zamordowanego 

cesarza Annuru. 

 

 Recenzja książki: Brian Staveley, Miecze cesarza [The Emperor’s Blades], przekł. Jerzy Moderski, Warsza-

wa: REBIS 2015, ISBN: 978-83-7818-693-9, ss. 632. 
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Pierwszym z nich jest Kaden. Chłopak, a w zasadzie młody mężczyzna, od ośmiu 

lat przebywa w Zakonie Mnichów służących Niememu Bogowi – Shinów. Shinowie są 

bardzo rygorystycznymi nauczycielami. Wymagają perfekcji w każdym calu i wymierza-

ją kary nawet za drobne przewinienia. Są jednak przy tym sprawiedliwi, co dostrzegamy 

za każdym razem, gdy pojawia się problem lub niecodzienna sytuacja. Mają surowy styl 

życia, nie pysznią się, nie otaczają bogactwami i dobrobytem. Każdy z nich, czy to Opat, 

czy uczeń, mieszka w takich samych warunkach, dostaje porcję strawy odpowiednią dla 

jego wieku i jest traktowany tak samo, nieważne, czy był synem cesarza, złodziejem czy 

rybakiem. 

Kadena poznajemy w momencie, kiedy dzień chyli się ku końcowi, a on wraca do 

klasztoru razem z powierzoną mu kozą. Niestety, zwierzę ginie w niewyjaśnionych oko-

licznościach, a młodzieniec odnajduje jedynie rozerwane ciało i wyczyszczoną z mózgu 

czaszkę nieszczęsnego rogacza. Mając coś na kształt pamięci fotograficznej, jak każdy 

Shin, zapamiętuje szczegółowo scenę, by donieść o tym fakcie swemu umialowi, komuś, 

kto jest nauczycielem i osobą odpowiedzialną za jego rozwój i naukę. 

Drugi z braci to Valyn. On również ostatnie pół życia spędził poza pałacem. Przez 

ten czas szkolił się na jednego z żołnierzy elitarnej jednostki Kettralu pod czujnym 

okiem doświadczonych wojowników. Ten również nie miał taryfy ulgowej. Ciągłe docin-

ki ze strony rówieśników oraz szydercze i pełne kpiny słowa trenera nie raz niemal wy-

prowadzają go z równowagi. Nazywanie go „Światłem Imperium” przez przełożonego 

jest często punktem zapalnym. Na szczęście zawsze w odpowiednim momencie zostaje 

pohamowany przez bardziej rozważną przyjaciółkę, Ha Lin, i nie kończy się to katastro-

fą. 

Tutaj inaczej niż w Ashk’lanie, wśród odległych gór, nie ma miejsca na medytację. 

Szkoleni w efektywnym i szybkim zabijaniu, nie wszyscy kadeci pałają do siebie sympa-

tią, mimo że należą do jednej frakcji. Istnieje grupa odmieńców, którym przyjemność 

sprawia torturowanie i odbieranie życia, co było powodem ich wstąpienia do armii. 

Ostatnia postać z rodzeństwa jest kobietą. Niestety, na początku niewiele o niej 

wiemy i nie zmienia się to wraz z rozwojem akcji. Adare, tuż przed tajemniczą śmiercią 

ojca, została wybrana przez niego na stanowisko ministra. 

Jak wspomniałem, Adare nie jest ciekawa. Może wynika to z faktu, iż utarty sche-

mat – dwóch mężczyzn i jedna kobieta – przestał być czymś nowym, a może z prostego 

powodu, że autor nie miał na nią żadnego pomysłu. 
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Z całej trójki najbardziej przypadł mi do gustu Kaden. Nie jest rozwydrzonym ba-

chorem, rozkapryszonym żołnierzem ani zaślepioną żądzą krwi kobietą. Sądzę, że autor 

wiele czasu poświęcił na kreowanie postaci braci, a siostra przyszła mu do głowy nieco 

później i postanowił też ją jakoś umiejscowić w powieści. Być może odegra ona ważniej-

szą rolę i będzie nieco lepiej przedstawiona w kolejnych tomach. Póki co jednak jest tyl-

ko słabo zarysowanym wątkiem powiększającym objętość powieści, jak Sakura Haruno 

w mandze Naruto Masashiego Kishimoto. Akcja mogłaby się toczyć równie dobrze bez 

niej, a i tak nikt nie zauważyłby różnicy. 

Jeśli chodzi o koncepcję powieści, również nie jest ona zaskakująca. Spisek mają-

cy na celu obalenie władcy, a następnie zabójstwo wszystkich, którzy mogliby po nim 

zasiąść na tronie i się zemścić, był przerabiany setki razy. Fabularnie także nie dzieje się 

nic zaskakującego. Tak zwane zwroty akcji, które w zamiarze miały się pojawiać, byłyby 

dobre, gdyby nie to, że autor kilka razy powtarza jeden i ten sam fakt, przez co czytelnik 

ma uczucie, że jest traktowany jak bezmózga kukła, której trzeba wszystko podstawić 

pod nos i wyjaśnić, co dostała. 

Język i nazwy używane przez Briana Staveleya stają się znośne i rozróżnialne do-

piero po kilkunastu, kilkudziesięciu stronach. Niemniej są dość dobrze sformalizowane i 

czytelnik nie myli co chwilę pojęć. 

Książka jest pierwszym tomem otwierającym trylogię Kronik Nieciosanego Tronu. 

Wiele portali poświęconych temu gatunkowi literackiemu wyraźnie zaznaczyło, że Mie-

cze cesarza spełniają wymagania szczególnie odbiorców, którym do gustu przypadła 

twórczość G. R. R. Martina (Gra o Tron). Niestety, we mnie ta pozycja wywołała pewien 

niesmak. Zbyt wiele zbędnych opisów mogłoby zostać zamienionych na bardziej wartką 

akcję i nawet jeśli objętość dzieła zmalałaby o sto, sto pięćdziesiąt stron, to nie utraciło-

by swej atrakcyjności, a być może nawet nieco zyskało. 

Ta recenzja napisana została w sposób nieco przypominający język i styl książki. 

Dużo chaotycznie rozmieszczonych informacji pokazuje, z czym przyszły czytelnik może 

mieć do czynienia, biorąc do ręki Miecze cesarza. 

Ostatecznie zachęcam jednak do sięgnięcia po debiut Briana Staveleya. Mimo mo-

jego osobistego zdania i dość cierpkiej opinii na temat pierwszego tomu, polecam prze-

czytanie każdemu, kto zastanawia się nad wyborem książki na kilka jesiennych wieczo-

rów czy do poczytania w autobusie w drodze do szkoły lub pracy.  
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Ja sam zapewne będę chciał zajrzeć do drugiego tomu pt. Boski ogień, którego 

premiera planowana jest na listopad tego roku, gdyż mam nadzieję, że Miecze były jedy-

nie wprowadzeniem do ciekawej i bardzo intrygującej powieści o rozwiniętej i niepro-

stolinijnej fabule.  


