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Eks-nerdka i eks-doktorantka w Instytucie Nauk o Kultu-
rze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. 
Byciu eks- zawdzięczam swobodę myśli i radosne lawiro-
wanie pomiędzy popkulturą, nauką a własnym punktem 
widzenia. Od dobrych sześciu lat analizuję i opowiadam  
o antropologicznokulturowych kontekstach w „Grze o tron”  
i nie tylko.

Justyna Iwaniszczuk

„Gra o tron”, czyli (nowa) opowieść mizogina

„Opowieść jest więc piątym żywiołem, który każe nam widzieć świat w taki, a nie inny 
sposób, rozumieć jego nieskończone zróżnicowanie i skomplikowanie, a także porządkować 
nasze doświadczenie i przekazywać je z pokolenia na pokolenie, z jednego istnienia w drugie” 
(Tokarczuk 2020, s. 23) Kiedy wiosną 2011 roku, wraz z premierą pierwszego odcinka seria-
lu „Gra o tron”, po raz pierwszy usłyszeliśmy charakterystyczną melodię intra, która do dziś 
wywołuje dreszczyk ekscytacji, otrzymaliśmy słodką obietnicę opowieści na miarę nasze-
go świata. Hipnotyzująca, fragmentaryczna historia wielu bohaterów, narracja bez centrum  
i bez zasad, rozpalała miliony widzów na całym świecie, wywołując fandomową gorączkę  
i bijąc kolejne rekordy oglądalności. Odpowiadając na uniwersalną, ludzką potrzebę snucia  
i słuchania opowieści (Barthes 1968, s. 327), zdawała się splatać fragmentaryczne doświad-
czenie współczesnego widza/człowieka w chaotyczną i nieregularną wprawdzie, lecz jednak 
spójną siatkę sensów. I tak na osiem długich sezonów „Gra o tron” przykuła miliony widzów 
do ekranów telewizorów i laptopów. Choć ostatnie odcinki serii niosły ze sobą coraz więk-
sze rozczarowanie wielu fanów, to biły także wszelkie dotychczasowe rekordy oglądalności. 
Dlaczego jednak opisuję pełen seksu i przemocy kasowy serial jako kulturotwórczą narra-
cję, odzwierciedlającą horyzont kulturowy współczesnego człowieka? Jakże przecież daleko 
wszystkim sezonom „Gry o tron” do wielkich narracji, które ukonstytuowały naszą kulturę 
i wyobrażenia o nas samych. Jak mogę przykładać powagę opowieści piśmiennego świata, 
które tworzyły intelektualne horyzonty poprzednich pokoleń, do ludycznego pędu, kompul-
sywnego pochłaniania odcinka za odcinkiem? W odpowiedzi przywołam Jacka Dukaja, który 
w swoim eseju o kondycji postpiśmiennego świata trafnie uchwycił dynamikę zmian w od-
biorze klasycznej, piśmiennej literatury a literatury wizualnej, jak nazywa on seriale. W myśl 
jego koncepcji wgląd w przeżycia wewnętrzne, które daje świat piśmienny, był pomostem do 
świata postpiśmiennego, do kultury bezpośredniego transferu przeżyć (Dukaj 2019, s. 317). 
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Czytając, nauczyliśmy się rozumieć motywacje i przeżycia oraz rekonstruować wewnętrzny 
świat bohaterów. Słowem, nigdy naprawdę nie poczulibyśmy wielości znaczeń i dramatycznej 
głębi serialowego You know nothing, gdybyśmy nie wyrośli w świecie ufundowanym na kla-
sycznej literaturze. Ukształtowała ona nasz sposób przyswajania opowieści tak, że w nowym, 
postpiśmiennym świecie przekazów audiowizualnych i bezpośredniego transferu przeżyć, se-
rial może stać się wielką opowieścią pokoleniową. 

Kiedy dziesięć lat temu głowa Neda Starka uderzyła o bruk Królewskiej Przystani, uwie-
rzyliśmy w śmierć patriarchalnego porządku, zahipnotyzowani niecodziennością, odwagą 
tego wyjątkowego widowiska. „Zabili głównego bohatera!” – szeptaliśmy z podziwem, niedo-
wierzaniem; „Nie, przecież nie tak kończą główni bohaterowie.” Wraz z głową Lorda Winter-
fell na westeroski bruk poleciał też obraz sprawiedliwego Ojca, w najgłębszym kulturowym 
sensie, twórcy i gwaranta społeczno-kulturowego ładu. Po nim został już tylko chaos, dym  
i popiół. Z tego zaś popiołu wynurzyła się naga kobieta z przystawionym do piersi smokiem. 
Daenerys Targaryen, (jak i cały szereg bohaterów „Pieśni lodu i ognia”) była wielobarwnym 
konglomeratem archetypicznych wyobrażeń o kobiecości, będąc przy tym prawdziwym czło-
wiekiem, wiarygodną postacią z krwi i kości. To właśnie ona, eksploatując fantazmatyczny 
obraz kobiety jako Wolności (Janion 2006, 5-13), niosła ze sobą obietnicę zmiany, szansę na 
rozkład starego ładu i nadzieję na stworzenie nowego. A wraz z nią – cały szereg prawdzi-
wych i wielowymiarowych bohaterek, które zdawały się z powodzeniem zajmować miejsca 
zarezerwowane w tradycyjnej kulturze dla mężczyzn. O tym równościowym potencjalne bo-
haterek „Pieśni lodu i ognia” pisałam szerzej w monografii poświęconej „Grze o tron” (Skrzyp-
nik 2017, s. 89-120). Nadzieja na nowe narracje o pełnokrwistych i wielowymiarowych 
kobietach, stanowiących zaprzeczenie klasycznych, opresyjnych obrazów kobiecości widocz-
na była również w nagłówkach artykułów i recenzji po szóstym czy siódmym sezonie „Gry  
o tron”. „Gwałcone i upokarzane w poprzednich sezonach bohaterki sięgnęły teraz po władzę 
i łatwo jej nie oddadzą”, głosił nagłówek tekstu poświęconemu „Grze o tron”, zamieszczonego 
w internetowym wydaniu Newsweeka. Już w po premierze pierwszych odcinków ósmego 
sezonu Tomasz Gardziński w portalu „Spider’s Web” napisał: „Nowy rycerz w »Grze o tron« 
to dowód na to, że kobiety triumfują i rządzą niepodzielnie w 8. sezonie”. Wszyscy ulegliśmy 
pozorom równościowej narracji o pełnokrwistych, prawdziwych bohaterkach. Do ósmego 
sezonu mówiliśmy tak samo. Miała być silna matka, mityczna dziewica, mądra starucha… roz-
poczynając przygodę z „Pieśnią lodu i ognia” nęciły nas obrazy innej niż dotąd kobiecości. 
Poznaliśmy patriarchalny świat w procesie rozpadu, towarzyszyliśmy w wewnętrznej drodze 
słabym dziewczynkom: ciosanej do roli małej damy Aryi, marzącej o księciu z bajki Sansie, wy-
korzystywanej Dany, wyśmiewanej przez chłopców Brienne, przerażonej złą wróżbą Cersei. 
W kreacjach postaci kobiecych dostrzegliśmy wielowymiarowość, siłę do kochania i zabijania, 
do tworzenia i niszczenia. Upór, żeby przetrwać, i siłę, by się zemścić. Krok po kroku, serial  
(i książka) tworzyły obraz kobiecości pełnej i wielowymiarowej, kobiet z krwi i kości, bez świę-
tej słodkiej, miłosiernej królowej, czy przeklętej diablicy. W końcowych scenach ósmego se-
zonu zamiast prawdziwych kobiet widzimy już tylko płaskie, wyświechtane obrazy. George 
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R.R. Martin kreślił obrazy prawdziwych, kompletnych kobiet, ale kończąc historię, twórcy se-
rialu opowiedzieli nam na nowo stare, mizoginistyczne historie. Zamiast wielowymiarowych, 
archetypicznych postaci, na deser zaserwowali powtórzenie wyświechtanych, mizoginistycz-
nych bajek.

Czy jednak to uproszczenie postaci i sprowadzenie ich do kalejdoskopu prostych typów 
było wynikiem mizoginistycznego spojrzenia scenarzystów, przejawem hollywoodzkiej ten-
dencji do taniej psychologizacji, czy konsekwentną grą z widzem, prowadzoną tak przez Geo-
rge’a R.R. Martina jak przez Davida Benioffa i D. B. Weissa?

W tradycji literatury fantastycznej szczególne znaczenie odgrywa symboliczno-mityczny 
porządek świata, przebłyski z przeszłości, wizje, przepowiednie, które tworzyły ramy opowie-
ści. Wypełniane były następnie losami bohaterów, zaprzeczając lub potwierdzając nakreślony 
wcześniej w wizjach i przepowiedniach obraz świata. I choć George R.R. Martin zdawał się 
niemal w każdym aspekcie dekonstruować zastane konwencje literatury fantasy, to i w przy-
padku jego twórczości wizje i sny mogą stanowić swego rodzaju klucz interpretacyjny do wy-
darzeń fabularnych. Dla nowej opowieści o upadku patriarchalnego świata, którą nakreśliłam 
na początku, taką symboliczno-mityczną ramę mogłaby stanowić wizja Daenerys w Domu 
Nieśmiertelnych:

W jednym pokoju piękna kobieta leżała naga na podłodze i obłaziło ją czterech maleńkich 
ludzików. Mieli spiczaste, szczurze twarzyczki oraz maleńkie, różowe rączki, tak jak sługa, który 
podał jej szklankę cienia wieczoru. Jeden z nich poruszał biodrami, wciśnięty między jej uda. Drugi 
rozszarpywał piersi, tarmosząc sutkę wilgotnymi czerwonymi ustami, gryząc ją i żując.

 
Wizja z Domu Nieśmiertelnych to oniryczny obraz przemocy i gwałtu, dokonanego przez 

maleńkich ludzików, istoty wykrzywione i karykaturalne, niepełne, śmieszne i żałosne. To ob-
raz na wskroś mizoginistyczny, przedstawiający przemoc seksualną i gwałt jako kompensa-
cyjny akt ustanawiania władzy. Gwałt maleńkich ludzików na pięknej kobiecie nie jest więc 
aktem sensu stricto seksualnym, ale aktem dominacji, ustanawiania władzy, upokorzenia  
i pozbawienia sprawczości. Dokładnie to stało się z domknięciem niemal wszystkich kobie-
cych wątków w ósmym sezonie „Gry o tron”. Ani sam Martin, ani scenarzyści nie mieli wpraw-
dzie litości dla swoich bohaterów, bez względu na płeć. Z jakiegoś powodu uznali jednak,  
że silną kobietę najpierw należy upokorzyć i złamać, a dopiero potem zabić.

Innym tropem świadczącym o mizoginistycznym charakterze symboliczno-mitycznej 
ramy „Pieśni lodu i ognia” może być opowieść o Azorze Ahai, który ukuł Światłonoścę, miecz 
do walki z wrogiem, zanurzając ostrze w piersi swej żony Nissy Nissy. U podstaw mitów we-
steroskiego świata leży więc przemoc wobec kobiet, gwałt i używanie ich niczym artefaktu, 
atrybutu władzy lub źródła mocy. Ten symboliczny porządek znalazł pełną realizację w seria-
lowym zakończeniu kobiecych wątków. Paralela pomiędzy historiami Azora Ahai i Nissy Nissy 
oraz Jona Snowa i Daenerys jest oczywista, ale jej symboliczne znaczenie obfituje w szereg 
wyświechtanych, mizoginistycznych tropów. Daenerys stała się w tej historii kobietą-symbo-
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lem, kobietą-fantazmatem, usnutą z bodaj najsilniejszych kulturowych wyobrażeń o kobieco-
ści i tęsknot człowieka patriarchatu. Jest nie tylko ukochaną, w której sercu należy zanurzyć 
miecz dla dobra sprawy, ale jest również kobietą-diablicą, złą królową (kadr, w jakim Daenerys 
została przedstawiona podczas przemowy w Królewskiej Przystani, wywołuje nader oczywi-
ste skojarzenia), kobietą-szaleństwem, Ewą, Lilith. Jest wypełnieniem nie tylko mizoginistycz-
nych mitów Westeros, lecz również odbiciem strachu przed kobiecością, będącego domeną 
patriarchalnej kultury zachodniego świata. Strachu, który przez wieki nakazywał łączyć ko-
biecość z szaleństwem, czarami, złem, grzechem, pokusą oraz nieczystością i w ten sposób 
konstruować obrazy kobiecości groźnej (Gilmore 2003, s. 98–99) dla mężczyzny, jego ładu  
i jego świata. Dotkliwą konsekwencją konstruowania i kultywowania mitów groźnej kobie-
cości było w naszej kulturze „skojarzenie kobiety z magią, szatanem, złem spowodowało jej 
odczłowieczenie w filozofii, teologii oraz twórczości literackiej” (Bogucka 2018, s. 65). Zakoń-
czenie kobiecych wątków w „Grze o tron” wpisuje całą narrację w gorzką tradycję odczłowie-
czania kobiety. Odczłowieczanie to odbywa się poprzez odświeżanie i ustanawianie na nowo 
mizoginistycznych mitów, lecz również, na poziomie symbolicznym, poprzez sprowadzenie 
postaci kobiecych to jednowymiarowych kalek. Postaci kobiece tracą swoją wielowymiaro-
wość i stają się pustymi konstruktami, wykorzystywanymi po to, by męska historia mogła się 
potoczyć. Daenerys przestaje być niosącą wyzwolenie Mhysą, kochającą opiekunką, przebie-
głą negocjatorką i mściwą królową. Zostaje już tylko emanacją demonicznej kobiecości, która 
w złości/zazdrości/odrzuceniu pali całe miasto. Jako postać archetypiczna traci swoją bipo-
larność, w rozumieniu jungowskim, i staje się potwierdzeniem szkodliwych, mizoginistycz-
nych mitów.

Maleńkie ludzki, używające na pięknej kobiecie, to już nie tylko nieporadni królowie, wal-
czący o dominację w Westeros. Są też czymś więcej niż symbolami męskiej kontroli i do-
minacji nad ciałem kobiety. Owe maleńkie ludziki to twórcy historii, którzy sprowadzając 
wielowymiarowe archetypy kobiecości, (w których, o zgrozo!, mogłaby przejrzeć się kobieta,  
z całą pełnią swojej kreacyjnej i destrukcyjnej siły) do poziomu wyświechtanych stereotypów, 
gwałcą ich wielowątkowość, pełnię i prawdę. Używają obrazów kobiety jako posągów/sym-
boli/alegorii, zabierając jej żywe ciało, psychikę i umysł, i czyniąc z niej materię do projekcji 
własnych znaczeń. Tak rozumiana „Gra o tron” nie jest już narracją oryginalną czy wyjątkową. 
Jest powieleniem starych jak nasza kultura narracji, które wykorzystują symbolikę kobiecości 
jako nośnik pożądanych znaczeń, niczym obraz Marianny, będącej motorem rewolucji fran-
cuskiej czy konstrukt Matki Polki, podtrzymujący ducha romantycznego patriotyzmu (Janion 
2006, s.9). Wzorce zostały powtórzone, a nadzieja na narrację o nowym świecie, ukutym na 
zgliszczach starego świata, umarła wraz z hieratycznym opadnięciem bramy za Mur, zamyka-
jącym ostatnią scenę serialu.
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Jestem absolwentką Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.  
W fandomie „Pieśni lodu i ognia” tkwię od 2013 roku, wiel-
biąc Sandora, Sansę i Jaimego, o których zrobiłam wiele 
prelekcji. Oczekując beznadziejnie na „Wichry zimy” zako-
chałam się w „Opowieściach z meekhańskiego pogranicza” 
Roberta M. Wegnera i wraz z grupą przyjaciół prowadzę jego 
oficjalny fanpage „Imperium meekhańskie” (również na In-
stagramie: @imperium_meekhanskie).
Cenię dobre memy i Klocucha.

Luiza Maćkowiak

Czy to miłość, czy to nienawiść? o bohaterach „Pieśni lodu i ognia” i ich 
odbiorze w fandomie słów kilka
Prelekcja prezentowana na Dniach Fantastyki 2018

Gdy zaczynałam moją przygodę z „Pieśnią lodu i ognia”, byłam niewinna, jak nieob… ekhm, 
jak dziecię dopiero z matki wyjęte. Serial miał dopiero jeden sezon, ale szybko przeczytałam 
wszystkie książki, polubiłam kilku bohaterów, kilku mi się średnio podobało, a do niektórych 
zapałałam czystą niechęcią. Czułam jednak potrzebę, aby porozmawiać o tym, co przeczy-
tałam. Na spokojnie i kulturalnie, oczywiście. Pewnego jesiennego wieczoru w 2013 roku 
zalogowałam się zatem na forum „Pieśni lodu i ognia”. Po miesiącu aktywnego czytania i po-
stowania mogłam jedynie ubolewać nad swoją niewinnością i powtarzać „you know nothing, 
my sweet summer child…” Spokój? Kultura? No, chyba tylko w offtopie!

Bohaterowie „Pieśni lodu i ognia” występują w wielkiej obfitości, prezentując szeroką 
gamę charakterów i czynów, które wzbudzają wiele emocji w szeroko pojętym fandomie. Na 
forum istnieją setki wątków, w których napisane zostały tysiące postów. Niektóre przeszły do 
legendy ze względu na wysoki poziom dyskusji, zażartość w obronie własnego zdania bądź 
głębokich analiz postaci. Każdy bohater ma swoich zwolenników i przeciwników, nawet ci, 
którzy wydają się absolutnie kryształowi („ZARAZ CI UDOWODNIĘ, ŻE NIE”),  lub absolutnie 
do szpiku kości źli („NO NIE WIEM, MOŻNA NA TO SPOJRZEĆ INACZEJ”). W niniejszym 
tekście chciałabym pochylić się nad kilkoma postaciami, które budzą najwięcej emocji w fan-
domie i mają zarówno swoich zażartych obrońców, jak i zdecydowanych przeciwników.

Na pierwszy ogień wzywam Starków, a właściwie dwie przedstawicielki tego rodu. Star-
kowie to protagoniści, przez ich pryzmat poznajemy sagę od samego początku. Są pierwszymi 
bohaterami, jakich poznajemy i do których szczególnie mocno się przywiązujemy. Szczególnie 
Ned Stark zaprojektowany jest z myślą, aby przeprowadzić czytelnika przez skomplikowane 
warstwy wewnętrznej polityki Westeros. Nic dziwnego zatem, że czytelnik przywiązuje się 
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do poglądów, sympatii i antypatii Neda Starka. A są one przedstawione dość jasno: Robert 
Baratheon jest cieniem potęgi, którą był niegdyś, ale mimo wszystko Ned czuje do niego przy-
jaźń i lojalność. Cersei, mimo wielkiej urody i obycia, to manipulantka, skupiona wyłącznie na 
sobie i potędze swojego rodu, co powoduje u Neda spory dyskomfort, szczególnie w obliczu 
pozostawienia Winterfell i wyprowadzki do Królewskiej Przystani. Jako czytelnicy jesteśmy 
zatem na pozycji, w której wszystko co „starkowskie”, „północne” jest pozytywne, a wszystko 
co „południowe”, „niestarkowskie” wzbudza antypatię. Trudno uwolnić się od tego przez całą 
sagę, nawet wtedy, gdy głowa Neda już dawno opuściła jego szyję. Powyższe rozważania 
pozwalają przypuszczać, dlaczego dwie członkinie rodu Starków, czyli Catelyn i Sansa, wzbu-
dzają najwięcej emocji i mają zdecydowanie najgorszą prasę wśród fandomu. Są po prostu 
najmniej „starkowskie” ze wszystkich członków rodziny.

Catelyn spełnia się jako dobra żona, wspaniała matka, ale nie pochodzi z Północy i ni-
gdy nie stała się ucieleśnieniem wszystkich twardych cnót, które wyznaczają ideał Starka.  
W fandomie obrywa się jej głównie za niechęć do Jona Snowa. Czytelnicy zarzucają jej, że 
przekłada swoje dzieci nad bękarta. Wskazują, że nie jest winą Jona, iż jest bękartem, nie 
pchał się na ten świat i nie powinien płacić za winy ojca. Z kolei obrońcy Cat replikują, że trud-
no jest emocjonalnie poradzić sobie z żywym dowodem na niewierność świeżo poślubionego 
męża. Męża, który dodatkowo wymaga, aby Jon był dopuszczany do wszystkich aktywności 
w życiu na zamku, wychowywał się razem z legitymizowanymi dziećmi, mimo że polityka 
wobec wysoko urodzonych bękartów była wówczas zupełnie inna (odsyłano ich z mamkami 
gdzieś daleko, a potem nadawano mało warte ziemię). Ponadto George R.R Martin (GRRM) 
wspaniale pogrywa sobie z czytelnikiem, czyniąc Jona Snowa „starkowskim” na jeszcze wyż-
szym poziomie, co, jak udowodniłam wcześniej, dodaje sympatii czytelnika. Poprzez kontrast  
w traktowaniu „dobrego, biednego” Jona Snowa, Catelyn wypada negatywnie i budzi niechęć. 

Wielu zarzuca jej też faworyzowanie Sansy na niekorzyść Aryi. Przeciwnicy Catelyn utrzy-
mują, że jej zachowanie pogłębiało różnice między dziewczynkami, gdyż promowała jedynie 
słuszny model kobiecości i nie mogła pogodzić się z tym, że Arya jest aż tak… oczywiście 
„starkowska”. Próbowała ugiąć ją, aby odpuściła rozrywki niegodne młodej damy. Replika jest 
jednak taka, że Catelyn sama była niegdyś wysoko urodzoną panną i wiedziała, że jej córki 
będą musiały spełnić pewną rolę – czyli wyjść za mąż za wysoko urodzonego mężczyznę  
i urodzić dzieci, które przejmą nazwisko rodu. Zwolennicy Cat przypominają, że jej narzeczo-
nym był przecież najpierw Brandon Stark, jednak, gdy zginął, bez szemrania spełniła swoją 
powinność i wyszła za jego brata, nigdy wcześniej go nie widząc. Cat pochodzi z Tullych,  
a dla Tullych najważniejsza jest rodzina i jej powinności. Family. Duty. Honor. I tym kieruje 
się w swoich działaniach. Dlatego jej niechęć wobec skłonności Aryi wynikały nie z tego,  
że chciała ograniczać jej indywidualizm, a z troski, aby jej córki były szczęśliwe w tym głęboko 
zhierarchizowanym społeczeństwie. A szczęście według Cat wynikało z dobrego i chętnego 
spełniania powinności.

Cat podpadła czytelnikom także głupią politycznie decyzją o wypuszczeniu Jaimego  
z niewoli Robba. Wskazywane jest, że tak cenny zakładnik był ogromną kartą przetargową  



10

w pertraktacjach z Lannisterami, a wypuszczenie go było po prostu głupie, niezależnie od 
motywacji. Motywacją Cat było jednak dobro jej dzieci, a Jaime przyrzekł, że je obroni. Dostał 
też niezłą ochronę w postaci Brienne. Trudno jednak bronić decyzji Cat, mimo że już wcze-
śniej wykazywała się niezłym zmysłem politycznym odradzając Robbowi wysłanie Theona na 
Żelazne Wyspy, lub doradzając, aby to jej brat zawarł pokój z rodem Freyów, żeniąc się z jedną 
z ich córek, co wyniesie ród na wyższą pozycję. 

Kolejną postacią sportretowaną w kontrze do „starkowości” jest Sansa Stark. Jest najbar-
dziej „południowa” ze wszystkich Starków, a dodatkowo Sansa była idealnym  przykładem 
młodej damy. Nie dość, że natura obdarzyła ją wszystkimi możliwymi atutami (urodą, pięk-
nym głosem, łagodnym, dziewczęcym usposobieniem), to dodatkowo Sansa była idealnym 
„odbiorcą” takich darów. Lubiła wszystko, to co miłe, ładne i słodkie, np. być czystą i schludną, 
ładnie się ubierać i czesać, elegancko się wypowiadać, a także przejawiała rozliczne talenty 
w dziedzinach, w których prawdziwa dama powinna się sprawdzać - potrafiła tańczyć, grać 
na harfie, wyszywać prosty ścieg, i tak dalej, i tak dalej. Była zupełnym przeciwieństwem sio-
stry – zbuntowanej chłopczycy. A to właśnie Arya przedstawiona była przez Martina jako „ta 
fajna”. Jej charakter, zainteresowania, silna relacja z Jonem (najbardziej „starkowskim”, mimo 
iż Snow) były opisywane pozytywnie. Dlatego też wszyscy, którzy Aryi się sprzeciwiali, byli  
z automatu traktowani przez czytelnika jako „zagrożenie” .

Na samym początku powieści do starkowego, twardego świata wdziera się świat królew-
ski – świat królewskiego przepychu, dworskich konwenansów i określonych zasad zacho-
wania. Widzimy, że obie córki Neda i Catelyn przyjmują wobec niego inne postawy. Sansa, 
jako piękna, kulturalna, pełna ogłady i obeznana ze wszystkimi dobrymi manierami czuje, że 
do tego nowego świata jest stworzona, że świetnie się w nim odnajdzie, że do niego pasu-
je, dlatego jej stosunek do królowej, księcia i całego dworu jest jak najbardziej pozytywny. 
Arya natomiast zdaje sobie sprawę, że nie jest typem damy. Wie, że do nowego świata nie 
pasuje, że ten najprawdopodobniej ją odrzuci (za jej zachowanie, upodobania i zupełne nie-
podobieństwo do siostry), dlatego postanawia odrzucić go pierwsza. Może o tym świadczyć 
chociażby fakt, że Arya stwierdza, iż nie lubi królowej, jeszcze przed całym zajściem z Jof-
freyem, Mycahem i Nymerią. Niestety, jej przeczucie było słuszne i obie Starkówny przeko-
nują się o tym w bardzo trudny sposób, oglądając egzekucję swojego ojca. W tym momencie 
świat Sansy załamuje się, wpajane jej od dziecka ideały upadają, a ona sama znajduje się  
w bardzo niebezpiecznym położeniu. Jak zaczyna sobie w tej sytuacji radzić? Wdziewa zbroję 
damy – uprzejmość. Wielu czytelników zarzuca jej bierność, bycie zależną od okoliczności, 
nietworzenie sobie własnej drogi, a podążanie ścieżką wytyczoną przez innych. Zwolennicy 
Sansy (na forum noszący dumne miano Frontu Obrony Sansy) utrzymują, że wytłumaczeniem 
takiego stanu rzeczy jest fakt, że aż do chwili śmierci Neda Sansa była zamknięta w złotej 
klatce przez rodziców i wcale nie chciała jej opuszczać. Było jej dobrze. Gwałtowne i brutalne 
otrzeźwienie przynosi zmianę – nienawiść do Joffreya, a nawet próba zabicia go, gdy zrozpa-
czona widokiem głowy swojego ojca, chce Króla zepchnąć z murów, co udaremnia Ogar. Od 
tamtej pory Sansa, mimo iż nadal grzecznie wykonuje swoje obowiązki, najpierw jako narze-
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czona króla, a potem żona Tyriona, nosi swoją uprzejmość jak zbroję i odczuwa w sobie coraz 
mocniej „starkowość”, o którą na początku powieści nikt jej nie podejrzewał. Znamy jej myśli, 
które koncentrują się na tym, aby przetrwać i uciec, najlepiej do Winterfell.

Gdy nareszcie jej się to udaje, Sansa trafia pod skrzydła Petyra Baelisha, człowieka-intry-
gi, który uczy ją, jak poruszać się w niebezpiecznym świecie. Sansa z pionka powoli staje się 
graczem, a ci, którzy uprzednio jej nie lubili, zyskują dla niej sympatię, gdyż „nareszcie zaczyna 
coś robić”. Niestety nie wiemy dokładnie co, bo GRRM trzyma od dekady trzyma nas w nie-
pewności… 

 Oczywiście nie tylko Starkowie i nie tylko kobiety budzą wiele ambiwalentnych od-
czuć wśród czytelników  „Pieśni lodu i ognia”. W sumie na palcach jednej ręki policzyć można 
postaci jednoznacznie znienawidzone (na myśl przychodzą mi tylko Gregor Clegane, Ramsay 
Bolton i być może Joffrey Baratheon) i są to osoby przedstawione jako poważnie zaburzone, 
psychopatyczne. Pozostali, nawet jeśli dopuszczają się karygodnych czynów, to ich zaple-
cze charakterologiczne i psychologiczne powoduje, że są czytelnicy, którzy pałają do nich 
sympatią. Jedną z takich postaci jest wspomniany już wcześniej Sandor „Ogar” Clegane. Na 
początku powieści przedstawiony jest jako typowy „rzeźnik”, koleś od brudnej roboty, który 
bez szemrania wykonuje wszystkie rozkazy swojego głęboko zaburzonego pana, czyli Jof-
freya. Później jednak, przez Sansę poznajemy bardzo smutną historię z dzieciństwa Sandora 
– wychowujący się ze znęcającym się nad nim bratem, poważnie poparzony mały chłopiec, 
który nigdzie nie mógł czuć się bezpiecznie. Podobnie jak Sansa przywdział więc zbroję, ale 
nie uprzejmości, o nie… Nienawiści, żalu i samotności. Szybka ucieczka z domu, gdy tylko wła-
dzę nad ziemiami Clegane’ów przejął Gregor, spowodowała, że dwunastoletni chłopak musiał 
sam o siebie zadbać, a jego przerażające rysy twarzy nie przysparzały mu ani popularności, ani 
sympatii ludzi wokół. Sandor nienawidził pojęcia „rycerskości”, gdyż najokrutniejszy człowiek, 
jakiego znał, jego brat, był rycerzem i zaprzeczał wszystkim ideałom głoszonym w pieśniach. 
Wielu czytelników zarzuca Sandorowi ślepe podążanie za rozkazami Joffreya, nawet jeśli są 
one okrutne – świadczy o tym sytuacja z chłopcem z Winterfell Mycahem, którego zabił, dla-
tego, że tamten uderzył następcę tronu kijem, aby bronić Aryi. Inni z kolei wskazują, że Sandor 
potrafił sprzeciwić się Joffreyowi, chociażby gdy ten znęcał się nad Sansą, a śmierć Mycaha 
prześladowała go do samego końca, gdyż wspomina o niej, gdy prowokuje Aryę, aby zabiła 
go nad brzegiem Trydentu. Z pewnością można mu też zarzucić, że zbyt wiele pije. Znajomy 
psychoterapeuta stwierdził, że być może nie jest to jeszcze alkoholizm, ale z pewnością tzw. 
picie niebezpieczne. Pijany Sandor pojawia się wielokrotnie w fabule, szczególnie przy Sansie 
Stark, gdy skraca dystans wynikający z pozycji społecznej. Niektórzy uważają, że zastrasza 
dziewczynę, inni twierdzą, że w naiwnej Sansie widzi samego siebie sprzed lat i próbuje wy-
bić jej z głowy puste ideały o cukierkowym świecie. Gdy dochodzi do przełomu w jego życiu 
podczas bitwy nad Czarnym Nurtem, również zwraca się do Sansy, chce ją doprowadzić do 
domu. Jeśli możemy nadal posługiwać się psią metaforą, to Sandor rozpaczliwie szuka sobie 
nowego pana po tym, gdy porzucił Lwy. Gdy nie udaje mu się przekonać Sansy do ucieczki, 
korzysta z okazji, gdy spotyka Aryę. Chce ją odstawić w ręce Starków, licząc na nagrodę albo 
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służbę u nowego rodu. Niestety oboje trafiają prosto w Krwawe Gody, z których Sandor siłą 
wyciąga dziewczynkę, gdy ta chce biec na pomoc swojej rodzinie, i tym samym ratuje jej 
życie. Sandor niestety jest „przegrywem” i za co się nie weźmie, to mu się nie udaje. Nawet 
śmierci nie udaje mu się wybłagać u młodej Starkówny. Ta scena jest szczególnie interesująca 
do interpretacji, gdyż Sandor przywołuje wtedy swoje najgorsze grzechy i wykrzykuje je w 
stronę Aryi. Niektórzy uważają to za dowód tego, jak złym człowiekiem był Sandor, inni widzą 
w tym sposób na sprowokowanie dziewczynki, aby ta zadała mu końcowy cios, jeszcze inni 
swoistą spowiedź i próbę uzyskania odkupienia w ostatnich momentach.

Czy jednak na pewno ostatnich? Teoria „Grabarza z Cichej Wyspy” pozwala sądzić,  
że jeszcze spotkamy Sandora, ale oczywiście dopóki GRRM nie napisze kolejnej części zostają 
nam tylko dywagacje…

Ostatnią z bohaterek, na której chciałabym się skupić, jest Daenerys Targaryen. Jest ona 
ciekawa z tego powodu, że jej odbiór u większości  czytelników zmienia się bardzo na prze-
strzeni dotychczas wydanej sagi. 

Na samym początku Daenerys jest wrażliwą, zagubioną dziewczyną, która boi się swoje-
go starszego brata Viserysa (kolejny cudowny przykład narcystycznego psychopaty). Z pała-
cu Illyrio Mopatisa zostaje przehandlowana dzikiemu khalowi Drogo, w zamian za obietnicę 
zbrojnego wsparcia dążeń brata do odzyskania Żelaznego Tronu. Trafia w sam środek koczow-
niczego życia, brat znęca się nad nią, a nocami gwałci ją mąż. Trudno nie żywić sympatii do 
postaci, która dostaje takie wciry od życia, i rzeczywiście pierwszotomowa Daenerys jest jed-
ną z najbardziej lubianych bohaterów, chyba prawie tak samo jak Eddard Stark. Dodatkowo 
nie jest bierna i odważnie stara się znaleźć swoje miejsce w khalasarze – pokazuje mężowi 
inny rodzaj miłości, zachodzi w ciążę, zjada surowe serce klaczy, jej synowi wszyscy przepo-
wiadają świetlaną przyszłość i w końcu pozbywa się swojego brata. Niestety, gdy traci męża 
i syna, próbuje opuścić ten świat razem z nimi. Jednak rytuał dobrowolnego spalenia budzi 
smoki uwięzione w skamieniałych jajach (ślubnym prezencie Daenerys) i od tego momentu 
prawowita dziedziczka Żelaznego Tronu dostaje nową misję – wrócić na należne jej miejsce, 
bez względu na  konsekwencje.

Etap podróży Daenerys po Zatoce Niewolniczej przez niektórych czytelników postrze-
gany jest jako zbawczy – dziewczyna wyzwala niewolników, karze złych panów, bo przecież  
w jej rodzimym Westeros nie ma niewolników i posiadanie człowieka jest zakazane. Ona 
sama uważa, że postępuje dobrze, mimo czasem wielkiej ceny, jakiej  miasta płacą za jej dzia-
łania. Inni czytelnicy zarzucają jej jednak miotanie się bez żadnego planu, poza „smoku zioń 
ogniem tam, gdzie mi się podoba”, nieuwzględnianie w swoich zbawczych czynach ekonomii, 
gospodarki i historii tego terenu, oraz porzucanie miast tuż po tym, gdy dokonało się wielkie 
wyzwolenie. Padają również stwierdzenia, że Daenerys powoli osuwa się w obłęd. Istnieje 
powiedzenie, że gdy rodzi się Targaryen, to bogowie rzucają monetą, a srebrnowłosi mogą 
być albo wielcy, albo szaleni. A Daenerys powoli traci swoją wielkość na rzecz zapatrzenia  
w dziwne przepowiednie (Mirri Maz Durr, Quaithe) oraz sprawiedliwość, której kryteria wy-
znacza ona sama. Uważa, że wszystko można zdobyć poprzez ogień i krew. Złudnie wie-



12 13

rzy też, że ludność Westeros, przeczołgana wojną, powita ją z otwartymi ramionami, mimo  
iż większość wspomina rządy Targaryenów jako koszmar. W momencie dotychczasowego za-
kończenia sagi Daenerys odlatuje na smoku w samym środku wielkiej bitwy, zostawiając swo-
ich poddanych i przeciwników. Spotyka wielki khalasar następcy swojego męża i niestety już 
więcej nie wiemy. Ponownie, wielu czytelników ma jej to za złe. Narobiła bałaganu i odleciała 
w siną dal, nie oglądając się za siebie.

Odbiór postaci Daenerys jest więc ambiwalentny i chyba jest jedyną postacią, która 
bardzo szybko straciła kapitał sympatii, jaki dał jej pierwszy tom. Trzeba jednak pamiętać,  
że dziewczyna kierowała się dobrymi pobudkami i naprawdę starała się zaprowadzić porzą-
dek tam, gdzie według niej go nie było. Niestety, jej obecne położenie wskazuje na to, że nie 
udało jej się tego dokonać. Czy powróci do Westeros i jednym oddechem smoka spowoduje 
koniec wojny? Cóż, należy tylko cierpliwie czekać, aż GRRM zdecyduje się wydać kolejny tom.

Trudno nie zauważyć, że przyczyną całego zamieszania w życiach bohaterów i czytelni-
ków jest sam George R.R Martin. Niektórzy czytelnicy porównują go wręcz do Daenerys – 
narobił bałaganu przez sześć tomów, a teraz odleciał w inne rejony fantastyki („Dzikie Karty”, 
współtworzenie serialu) i zostawił nas pełnych wątpliwości, niedomówień, niedokończonych 
wątków. Czytelnicy puryści nie uznają serialu HBO jako wiarygodnego w sposobie zakończe-
nia fabuły, więc pozostaje tylko czekać, dyskutować i ciągle na nowo odkrywać, co GRRM 
jeszcze ukrył w swoich książkach. Albo czego nie ukrył… Na forach powstają naprawdę naj-
bardziej pokręcone teorie dotyczące bohaterów i rozwiązań fabularnych – moją ulubioną  
z tychże jest „magiczna macica” Daenerys, która była portalem czasoprzestrzennym, przez 
który jej płód przedostał się w przeszłość i tak naprawdę Tyrion jest jej dzieckiem. Tak, na-
prawdę są takie teorie. Nie pozostaje więc nam nic innego jak wspólnie wykrzyknąć: „Martin, 
pisz!”, bo czytelnicy na głodzie to niebezpieczni ludzie.
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Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania fan książek, szcze-
gólnie historycznych i fantasy, oraz gier fabularnych, w które 
grywam od wielu lat; polubiłem też LARP-y. Swego czasu 
stworzyłem własny system RPG o nazwie Bargiel, który na-
dal prowadzę..

Marcin (Martin) Pawełczyk 

Moralność Kalego u George’a R.R. Martina. Starkowie kontra honorowi 
Lannisterowie

WSTĘP

Nim przejdę do samej treści artykułu pozwolę sobie na krótki wstęp. Mam nadzieję,  
że spowoduje on, że moje poglądy nie wywołają wyłącznie negacji u osób uważających ina-
czej, a staną się dla nich bardziej zrozumiałe i może choćby w pojedynczych przypadkach 
zaakceptowane. 

Przed laty wygłosiłem prelekcję pod tym samym prowokującym tytułem... Nim podjąłem 
swoją „krucjatę”, odebraną przez wielu jako działania mające na celu:
- kopanie Starków,
lub jak kto woli:
- wycieranie Lannisterów z błota,
nie byłem świadom, jak duży ul szerszeni kopię, ani jak trudnego zadania się podejmuję.  
Z perspektywy czasu jest to o tyle zabawne, że nigdy nie chciałem ani pognębić Starków, ani 
uczynić Lannisterów świętymi.

Czego chciałem? Chciałem powiedzieć ludziom, jak cudownym i w pewnym sensie no-
watorskim jest cykl George’a R.R. Martina. Dlaczego się w nim zakochałem. Co mnie w nim 
najbardziej urzekło.

Każdy fan ma zapewne swoje własne powody, dla których lubi, a czasem nawet kocha, 
ten świat. Ja pokochałem go za to, że połączył dwie rzeczy, które najbardziej lubię w beletry-
styce: świat fantasy z realizmem historycznym, a przynajmniej z jakąś jego namiastką.  Ponad-
to, i co może najważniejsze, „Pieśń lodu i ognia” nie jest kolejnym światem fantasy, w którym 
źli, i to tak po prostu i całkowicie źli, chcą zagłady świata, a dobrzy i honorowi walczą, aby ich 
przed tym powstrzymać.

M. Pawełczyk: Moralność Kalego u George’a R.R. Martina. Starkowie kontra honorowi Lannisterowie
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Gdy sięgnąłem po „Grę o Tron” – a zrobiłem to nieufnie, gdyż wtedy już prawie przestałem 
czytać cykle fantasy – po prostu wsiąknąłem w zaproponowaną rzeczywistość. Uwierzyłem 
w postacie, w ich wady i zalety. Urzekły mnie dylematy, przed którymi stają, i niejednoznacz-
ne wybory, które podejmują.

Aby przybliżyć, co mam na myśli, nawiążę do fabuły.
Ned Stark pisze dyktowany mu testament króla. Scena ta mogłaby być napisana tak,  

że król umierając mówi, że choćby Joffrey nie był jego synem, to jego wolą jest, aby zasiadł 
na tronie, gdyż był złym mężem i ojcem, a Ned fałszując testament okazałby się po prostu 
złym bohaterem. Król mógłby też podyktować dokładnie to, co Ned zapisał, i wtedy ho-
nor Starka nie uległby splamieniu. Dla samej fabuły nic by to zasadniczo nie zmieniło, ale 
tak opisane sceny uczyniłyby postacie jednowymiarowymi i dla mnie nieciekawymi. Zamiast 
tego autor funduje nam scenę, w której namiestnik króla fałszuje testament, jednocześnie 
okłamując przyjaciela i króla. Jednym czynem łamie przysięgę senioralną, sprzeniewierza się 
obowiązkom swojej funkcji, de facto wydaje wyrok śmierci na Cersei i jej dzieci. Popełnia 
czyn moralnie zły i pluje na przyjaźń, która go łączyła z Robertem, i finalnie rozpętuje wojnę, 
która przyniosła mnóstwo śmierci, bólu i zniszczeń Siedmiu Królestwom. Ba, sprzeniewierza 
się nawet sobie samemu i obietnicy złożonej żonie „Kiedy dowiem się prawdy, będę musiał 
wyjawić ją Robertowi”.

Czy to czyni go złoczyńcą? Czy po prostu człowiekiem, który stanął w trudnej sytuacji  
i jakoś w niej zadziałał. Nam, czytelnikom, pozostaje ocena. Jedni go usprawiedliwią argu-
mentami, których on sam używa, aby wytłumaczyć się przed sobą, inni potępią – i obie strony 
będą miały argumenty.

Ned ukrywa prawdę o pochodzeniu Jona Snowa, zdradzając w ten sposób króla. Jaime  
i jego siostra bliźniaczka również zatajają prawdę o ich dzieciach. Czy Ned jest lepszy od nich?  

Tak właśnie wygląda większość scen i decyzji postaci w książce – niejednoznacznie. Na-
wet jeśli łatwo kogoś potępić, to z reguły ma on solidne – przynajmniej dla niego – powody, 
że zrobił to, co zrobił.

Gdyby to ród Lannisterów był tym dobrym, a fabularnie Bran podejrzałby Jaimego i Cersei 
w wieży w Winterfell, to odpadłby, a Jaime próbowałby go ratować, nawet ryzykując wła-
snym życiem i by mu nie wyszło. Miałby moralniaka i byśmy mu współczuli.

Przypomina mi się sytuacja z prelekcji sprzed lat, która szybko zamieniła się w panel dys-
kusyjny. Ktoś, potępiając Lannisterów, podał jako przykład ich nikczemności zrzucenie Brana.
Byliśmy wtedy stosunkowo świeżo po pierwszym sezonie „Gry o tron”. Pod koniec pierwsze-
go odcinka Bran zdradza swoją obecność Jaimemu i Cersei, a gdy ci go zauważyli, próbuje 
uciec po murze w bok. Jaime go dopada, łapie i w końcu zrzuca Brana. Scena jednoznacznie 
pokazująca, jacy Lannisterowie są źli.

Przypominam sobie jak wtedy zareagowałem na ten argument: „rozumiem, widzieliście 
film, a książkę czytaliście?” Z tego miejsca przepraszam za tamtą niezbyt grzeczną ripostę. 
Niemniej powyższa scena z filmu różni się od literackiego pierwowzoru – na kartach sagi nie 
jest już wcale taka jednowymiarowa.



16

George R.R. Martin w książce funduje nam opis, jak najpierw Jaime ratuje chłopaka przed 
upadkiem, co można odebrać jako naturalny odruch, pokazujący jakim jest człowiekiem. Na-
stępnie pyta o wiek i orientuje się, że Bran jest dość duży i rozgarnięty, aby jego słowa zo-
stały wzięte poważnie. Staje przed wyborem: życie chłopaka lub życie ukochanej siostry i ich 
wspólnych dzieci. Mając taki wybór spycha dzieciaka. Łatwo go potępić, jak Neda fałszujące-
go testament, ale da się też zrozumieć jego motywy i nie są to takie motywacje jak pieniądze, 
sława, czy żądza mordu.

TY MASZ RACJĘ A MY SIĘ MYLIMY?

Pytanie, które słyszę na prelekcjach i nie tylko tam: „skoro jest jak mówisz, to czemu tylu 
ludzi lubi Starków, a nie cierpi Lannisterów? Ty jedynie  masz rację, a my wszyscy się mylimy?”

Po pierwsze, jak słyszałem od wielu pisarzy, każda dobra książka jest budowana na emo-
cjach. Saga jest bardzo dobra, a autor sagi to wybitny pisarz. Tworząc fabułę, opisując wy-
darzenia i – co bardzo ważne – dawkując informacje, celowo działał tak, aby wywoływać  
w czytelniku emocje. Dodajmy, że autor steruje naszymi sympatiami.

Gdy ponownie sięgniecie po książki, zwłaszcza do pierwszego tomu „Gra o tron”, proszę 
zwrócić uwagę, jak zostali wprowadzeni Lannisterowie. Głównie przez opinie bez pokrycia 
lub oparte na zmanipulowanych lub zwyczajnie kłamliwych przesłankach.

Książka zaczyna się przedstawieniem rodu Starków, który wzbudza sympatię czytelnika 
oraz wydaje się uczciwy i prawdomówny. I następuje wprowadzenie kolejnej nazwy własnej: 
Lannisterowie. Sama w sobie nazwa jest neutralna, za to, sposób w jaki zostaje wprowadzo-
na, już nie. W moim wydaniu jest to strona 32. Dowiadujemy się, że ród L. przyłączył się do 
Roberta „kiedy zwycięstwo było już przesądzone” i przyjmujemy to jako fakt. Uznajemy, że 
L. to wyrachowani cyniczni gracze, a na dokładkę dwie linijki później nazwisko Lannister jest 
zestawione z wyrazem plaga. Takie przedstawienie rodu mocno ustawia stosunek do niego.

Gdy setki stron później dowiadujemy się, że Tywin Lannister nie angażował się przed laty 
w konflikt, gdyż obawiał się o życie syna będącego przy królu Aerysie, już dawno mamy wy-
robione zdanie o roli Lannisterów w rebelii Roberta.

Dodam jeszcze, że niczym nie poparty zarzut, że Lannisterowie postanowili zaangażować 
się w konflikt dopiero po zwycięstwie nad Tridentem, urąga geografii i logice. Gdyby dopiero 
po tym zwycięstwie Lannisterowie postanowili włączyć się do walki, to musieliby zmobili-
zować wojsko za pomocą pstryknięcia palców, a następnie teleportować je przez kontynent 
z zachodu na wschód, aby wyprzedzić zwycięskie wojska Roberta w ataku na stolicę. Gdy 
Tywin Lannister atakował Kings Landing to prawdopodobnie nie znał jeszcze wyniku bitwy. 
Chyba każdy przyzna, że z tymi dodatkowymi faktami można ocenić sytuację inaczej.

Na 51 stronie pojawia się opinia Neda: „Ned prędzej powierzyłby dziecko żmii niż lordo-
wi Tywinowi”. Jeśli ufamy Nedowi jako uczciwemu człowiekowi, to jakie mamy mieć zdanie  
o Tywinie po takim stwierdzeniu? Dodam, że nigdzie w sadze nie trafiłem na żaden opis, aby 
wychowankowie w Castelly Rock mieli się mieć gorzej niż w siedzibach innych rodów. Czyli 
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jest to opinia wynikająca wyłącznie z prywatnej niechęci i antypatii Neda do Lorda Tywina. 
Przykłady takie można mnożyć.

Kolejną postacią, która ma złe notowania u Starków, jest Jaime Lannister. Dlaczego? Gdyż 
jest Królobójcą. Straszny zarzut, połączony ze złamaniem przysięgi członka Gwardii Królew-
skiej. Brzmi to mocno i przekonywająco. Niewątpliwie Jaime Lannister złożył przysięgę jako 
gwardzista i niewątpliwie zabił króla Aerysa. Tylko czy te czyny zasługują na potępienie, jak 
do tego chce nas przekonać Ned? Wielu innych także łamało przysięgi, w sumie wszyscy 
rebelianci złamali przysięgi lenne, ale jakoś żaden z nich nie doczekał się potępienia Neda  
z tego powodu. No i oczywiście Starkowie mają swoją wersję, dlaczego Jaime zabił Aerysa. 
My dowiadujemy się, kilka tomów później, czemu to zrobił. No właśnie, kilka tomów później, 
a jak wiadomo nie ma się drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia.

Autor zafundował nam solidny negatywny podkład opinii o Lannisterach. Następnie ma 
miejsce zawiązanie fabuły poprzez tajemniczy list od siostry Lady Stark. Z listu tego dowiadu-
jemy się, że „Jon Arryn został zamordowany (...)przez Lannisterów”. Jak się później dowiemy, 
jest to kłamstwo i pomówienie. Niemniej na tym etapie opowieści czytelnik wierzy w tę wer-
sję. Gdy następuje tragedia  z Branem w roli głównej, to nie jest to trudna i krytyczna decy-
zja Jaimego. Nie, dla czytelnika to zwyczajne zachowanie Lannisterów. Lannisterów, którzy 
są cyniczni, przyłączają się dopiero do wygranych, których głowa rodu jest gorsza od żmii,  
a pierworodny jest dumnym i aroganckim żądnym krwi mordercą, który zabił króla, aby za-
siąść na jego tronie, choć złożył najświętszą przysięgę, że będzie go bronił.

Zamach na Branna, gdy ten leży pogrążony w śpiączce, jedynie umacnia nasze, w sumie 
już ugruntowane, wrażenie. Kiedyś dowiemy się, że za zamachem nie stał ani Jaime, ani Cer-
sei, a jeśli mielibyśmy wskazać jakiegoś dorosłego odpowiedzialnego za, to należałoby wy-
mienić króla Roberta Baratheona.

Wydaje mi się, że w sposób bezsporny wykazałem, że krytyczny stosunek do rodu Lan-
nisterów wynika w dużej mierze z uprzedzeń i opinii, które nie znajdują poparcia w faktach, 
lub w faktach przedstawionych tendencyjnie. Zaś główne oskarżenia okazują się zwyczajnie 
nieprawdziwe, niemniej o tym czytelnik dowiaduje się dużo, dużo później.

Joffrey Baratheon.

Joffrey nazywa się Baratheon i niezależnie od tego, kto jest jego biologicznym ojcem, 
przez całe swoje życie uważał się za syna Roberta Baratheona. Z tego powodu zrzucanie na 
ród Lannisterów jego złych czynów jest co najmniej naciągane. I w tym miejscu można by za-
mknąć temat Joffreya jako Lannistera. Pozwolę sobie jednak dodać kilka kwestii, aby uniknąć 
zarzutu ucieczki od tematu.

Po pierwsze Joffrey umiera jako dzieciak. Oznacza to, że jego decyzje, zwłaszcza te złe, to 
decyzje rozkapryszonego, nieszczęśliwego dziecka żyjącego w cieniu złego ojca. Ojca, na mi-
łość którego pragnie zasłużyć, ojca, który jest dla niego wzorem i który w sumie jest motorem 
jego najgorszych zachowań.
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Ktoś powie, Joffrey jest jaki jest, bo jego matka to Cersei. No to porównajmy wpływ ojca  
i matki na syna. To matka przekonała go, że królowi nie wypada bić żony. Niemniej ojciec żonę 
bił, co zaowocowało tym, że Joffrey, słuchając pouczeń matki, znalazł furtkę i jego narzeczona 
jednak był bita. W wyniku wpływu Lannisterów? Czy Roberta Baratheona? Kto ograniczał 
jego sadystyczne zapędy? Byli to wuj Tyrion, a później dziadek Tywin, obaj Lannisterowie.

Ponadto autor zastosował przy Joffreyu tę samą metodę co względem Lannisterów. Gdy 
ludzie wymieniają złe postępki Joffreya, to najczęściej słyszałem o biciu Sansy. Ja wtedy py-
tam: naprawdę wtedy przestałeś go lubić? Czy może niechęć czytelnika zakiełkowała, gdy Jon 
Snow powiedział „Naprawdę, Joffrey to takie małe gówno”.

Wydaje mi się, że warto przyjrzeć się scenie, w której padły te słowa. Wygląda następu-
jąco: Starszy, prawie dorosły chłopak, dużo silniejszy i ćwiczący kilka lat dłużej, walczy z wy-
sokim nastolatkiem. Wykorzystuje w pełni swoje atuty, dzięki czemu więcej razów zadaje, niż 
sam otrzymuje. Naprawdę uważamy, że ten prawie dorosły mężczyzna – w tym świecie jest 
się pełnoletnim w wieku piętnastu lat, Robb ma czternaście - jest honorowym człowiekiem, 
a wysoki nastolatek to takie małe gówno? Czy po prostu dajemy się zasugerować? Dodajmy, 
że nastolatek jest przyszłym następcą tronu, kimś, przed kim Robb ma kiedyś klęknąć i złożyć 
mu przysięgę lenną. Obijanie go z wykorzystaniem przewagi siły, umiejętności i doświadcze-
nia to coś, co zasługuje na pochwałę?

Na marginesie: biorąc to wszystko pod uwagę, jestem pod wrażeniem umiejętności szer-
mierczych Joffreya, że tylko otrzymał więcej trafień niż zadał, a nie że został zmieciony przez 
przeciwnika.

Dlaczego Joffrey wynajął zabójcę do zamordowania Brana? Nie przypadkiem pod wpły-
wem słów, które usłyszał od ojca – Roberta Baratheona?

Dość gorący temat to scena, gdy Joffrey ingeruje w trening Arya kontra chłopak rzeźnika. 
Jest ona opisana, jakby bogaty chłopak chciał się poznęcać się nad biedakiem, który bawi się  
z młodszą siostrą jego dziewczyny. I w pewnym sensie tak było. Kontekst tej sceny jest jednak 
zupełnie inny, niż byłby w naszym świecie. Joffrey widzi jak dorosły mężczyzna – piętnasto-
letni  czyli zgodnie z prawem Siedmiu Królestw dorosły – robi coś, czego robić nie powinien 
z dzieckiem, siostrą jego dziewczyny. Dodajmy, że pewnie osobie z gminu nie wolno ćwiczyć 
szermierki. Patrząc z boku, a nie przez oczy Starków, można było zobaczyć buntownika? Zbo-
czeńca? Atakującego dziecko i dzielnego młodzieńca, który próbuje je ratować.

Joffrey kazał ściąć Neda. Czy można go za to potępić? Nie sądzę, zgodnie z jego najlepszą 
wiedzą Ned był winny, ba, przyznał się. Ned, będąc na jego miejscu, sam by się skazał. Jedyna 
różnica polegałaby na tym, że osobiście wykonałby wyrok. Zdarzało mu się podejmować nie-
sprawiedliwe wyroki w oparciu o własną ocenę. Wszak ściął „dezertera” który spotkał Innych, 
twierdząc, że ten kłamie, a przecież wiemy z prologu, że „dezerter” mówił prawdę.

Dla jasności: nie próbuję wybielać Joffreya, który był paskudnym typem. Chcę, abyśmy 
pamiętali, że był dzieckiem,  wyrosłym w cieniu króla, któremu próbowało dorównać, którego 
chciało naśladować, a który dał mu taki, a nie inny przykład. Nie miał aż tyle odwagi i chary-
zmy co król, toteż starał się nadrabiać te braki okrucieństwem.   
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GEOGRAFIA i POLITYKA

Rody nie są po prostu dobre albo po prostu złe. Rody mają swoje interesy i cele oraz na-
rzędzia, którymi próbują te cele osiągać.  Jakie to cele?

Według mnie celem każdego wielkiego rodu jest zasadniczo władza – samodzielna i jak 
najwyższa. Zaś cele minimum jest utrzymanie pozycji. Gdyby rody miały inne cele, już daw-
no straciłyby pozycję, którą mają. Dobrym przykładem na to, jak szybko podupadła pozycja 
rodu, gdy nie pamiętał o walce o utrzymanie się na szczycie, jest sytuacja Lannisterów za 
czasów ojca lorda Tywina.

Jeśli przyjmiemy powyższe założenie, to wiele spraw nagle wydaje się bardzo prostych  
i jasnych. Zaś niechęć Starków do Lannisterów nabiera zupełnie innego wymiaru, niż honor, 
czy brak honoru. Oba rody mają te same cele, ale różne możliwości i inną sytuację, zwłaszcza 
geograficzną. Dlatego też inaczej dążą do realizacji swoich planów.

Kim są Starkowie? Starym rodem, który przez tysiąclecia nie znał nad sobą zwierzchności. 
Starkowie „zanim przez morze przybyli Władcy Smoków nazywali się Królami Północy i nigdy 
nie składali przysięgi posłuszeństwa wobec człowieka”.

Jak im się to udawało? Gdyż mieszkają na północy, krainie w sumie biednej, rozległej 
oraz mało atrakcyjnej dla ludzi z południa. Ponadto łatwej do obrony przed atakami zza Fosy 
Cailin. Zapewne na swoich terenach byli najsilniejsi i najbardziej bezwzględni, na przykład 
zachowały się przekazy, że ich przodkowie obdzierali wrogów ze skóry. Brak też innych Star-
ków, poza jedną boczną gałęzią Karstarków. Czyli wielka północ jest za ciasna dla dzieci wię-
cej niż jednego Starka (wolałbym być drugim synem u Lannisterów niż u Starków, u któ-
rych, jak pokazały tysiące lat historii, tylko raz udało się komuś założyć rodzinę i przetrwać,  
a i w tym wypadku ten ktoś musiał zmienić nazwisko na Karstark, gdyż na północy nie ma 
miejsca dla więcej niż na jedną linię tego rodu). 

Cofnijmy się jakieś piętnaście lat przed rozpoczęciem fabuły książki. Brandon – brat, a nie 
syn Neda – człowiek ambitny i agresywny, zawiązuje sojusz z Tullymi i zapewne z Barathe-
onami; Robert jest bez pamięci zakochany w jego siostrze. Ma też silne relacje z Arrynami. 
Można powiedzieć, że przygotowuje się do buntu, a może nawet przejęcia władzy. Czemu 
planuje bunt? Gdyż Starkowie „nigdy nie składali przysięgi posłuszeństwa wobec człowieka” 
„zanim przez morze przybyli Władcy Smoków” a Aerys nie był władcą smoków, gdyż nie miał 
żadnego smoka.

Plan Brandona Starka wydaje się bez zarzutu, ale wymaga czasu i potwierdzenia sojuszy. 
Gdy coś staje mu na drodze, wyciąga miecz i chce zabić. Walcząc z Petyrem Baelishem wy-
prowadza ciosy by zabić, pomimo próśb narzeczonej.

Gdy okazuje się, że Smoczy Książę zakochuje się w siostrze Neda i Brandona i ją porywa 
(a  może tylko razem z nią ucieka?), Brandon Stark wpada w szał. Już czuł się równy królowi, 
wdziera się do sali tronowej z mieczem w dłoni. Za coś takiego karze się śmiercią i faktycznie 
Brandon wkrótce traci życie. Ned nie ma charyzmy, polotu i siły przebicia starszego brata. 
Przywódcą buntu zostaje Robert Baratheon.
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Robert bunt wygrywa, ale Starkowie przegrywają. Nic w sumie nie zyskują: ani Stark nie 
zasiadł na Żelaznym Tronie, ani nawet nie odzyskali niezależności, choć zapłacili sporo – krwią 
rodu i żołnierzy. Coś takiego na pewno może wywołać frustrację.

Zagrali i przegrali.I to z kim? Z Lannisterami.
Kimże przy nich są Lannisterowie? Nuworyszami, którzy zagarnęli siedzibę Casterlych  

i są bogaci, ale musieli już kiedyś klękać przed innymi. Kimże są dla dumnych, mających dużo 
dłuższą tradycję jako królów Starków? Starków którzy nigdy nie klękali przed ludźmi?

Jasne, mieli kiedyś sojusz przeciwko rodowi Greyjoy – polecam historię Siedmiu Królestw 
– ale opcja, że Lannisterowie byliby nad Starkami, jest nie do przyjęcia dla dumnych Starków, 
z wielkimi tradycjami.

W tym kontekście, gdy przybywa król z „plagą” Lannisterów, to faktycznie konieczność 
kłaniania się kobiecie z rodu Lannisterów jako królowej nabiera nowego wymiaru. Godzenie 
się z tym, aby kiedyś jego dzieci klękały przed królami pochodzących także od Lannisterów, 
może być trudne. Zwłaszcza w kontekście ostatniej zmiany u szczytu władzy, która to zmiana 
według wszelkich przewidywań Starków miała im przynieść pełnię władzy.

Starkowie, licząc na samowładztwo, stawiają na brutalną siłę i bezwzględność – sojusze 
traktują przejściowo lub na zasadzie, że to oni rządzą. Dobrze jest to pokazane w relacji Rob-
ba z rodem Tullych. Od sojuszu do zmuszenia wuja do klęknięcia i finalnie traktowania go jako 
popychadło, choć główny ciężar wojny spada na Dorzecze.

Lannisterowie mają ziemię na bogatym zachodzie, jest to łakomy kąsek dla sąsiadów. 
Muszą być silni i muszą opierać się na sojuszach. Samotnie są narażeni na ciągłe konflikty. Dla 
nich silny król, dla przynajmniej pięciu królestw, to w sumie konieczność geopolityczna. Go-
dzą się na to. Oczywiście chcieliby, aby ten król był Lannisterem, ale jeśli nie, to mają ambicje 
zajmowania pierwszych urzędów w państwie i aby ich córki żeniły się z synami królów.

Tywin był wieloletnim Namiestnikiem Króla i to dobrym: skarbiec był pełen, w państwie 
panował pokój i dostatek, zwykli ludzie czuli się bezpieczni i względnie szczęśliwi. Zrezygno-
wał z urzędu, gdy odrzucono propozycję ślubu jego córki z następcą tronu.

Dochodzi do zmian na szczytach władzy. Lannisterowie w kluczowym momencie zapew-
niają wsparcie, tak militarne, jak i dyplomatyczne. Pozwalają realnie objąć tron Robertowi  
w zamian za to samo, za co byli gotowi popierać Aerysa – za ślub Lwicy z królem. Następnie 
liczą na to, że następca tronu będzie pamiętał o swoich  korzeniach i ich ród będzie pierwszy 
w państwie. Owszem, król może się nazywać Baratheon – wprawdzie ambicje i pycha Lanni-
sterów są wielkie, ale cechuje ich także realizm polityczny.

Ktoś powie: naciągana teoryjka. Naprawdę? Jak kończy się serial? Północ uzyskuje nieza-
leżność, na Żelaznym Tronie zasiada Stark, nomen omen o imieniu Brandon (imiennik wuja, 
który też o tym marzył), a Lannisterowie – Tyrion – zostaje Ręką Króla: pierwszym urzędni-
kiem Siedmiu Królestw.
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KRONIKA
 
Nie wiem, na ile wy zafascynowaliście się światem z Sagi. Ja, gdy ją czytałem przed laty, 

wciągnąłem się na tyle, że zacząłem się zastanawiać, jak by to było, gdyby ten świat istniał, 
a Saga opowiadała o wydarzeniach, które naprawdę się rozegrały. Gdyby cykl „Pieśni lodu  
i ognia” stanowił coś w rodzaju fabularyzowanej kroniki. Kto mógłby napisać taką kronikę?  
I co dużo ważniejsze: Na czyje zlecenie?

Moja odpowiedź: Kronikę taką najprawdopodobniej napisał Samwell Tarly na zlecenie 
Starków, króla Brandona i jego namiestnika Tyriona. O postać kronikarza nie zamierzam kru-
szyć kopii (choć analiza Sagi pod tym kątem wydaje się całkiem ciekawym zadaniem), niemniej 
fakt, że w pierwszym tomie są prawie wyłącznie rozdziały z punktu widzenia członków rodzi-
ny Starków, a jedynym Lannisterem, który ma swoje rozdziały jest Tyrion, mocno to sugeruje.

Historię piszą zwycięzcy, czyż nie?
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Jestem kulturoznawcą zakochanym ze wzajemnością  
w książkach. Przez kilka lat koordynowałam blok „Gry o tron” 
na Dniach Fantastyki, w ostatnich latach mniej w moim ży-
ciu G.R.R. Martina, a więcej fotografii. Na Instagramie pro-
wadzę profil @postindustrialna, na którym pokazuję zabytki 
techniki w różnym stopniu rozkładu. Naiwnie nadal czekam 
na „Wichry zimy”.

Asia Witek

Ojcowie i damy

George Martin podbił serca fanów snutymi przez siebie opowieściami. Wielowątkowa 
„Pieśń lodu i ognia” przyciągnęła tysiące czytelników zauroczonych barwną historią, nagły-
mi zwrotami akcji, pogłębioną psychologią bohaterów oraz niesamowitymi relacjami, jakie 
zachodzą pomiędzy poszczególnymi postaciami. Więzi łączące rodzeństwo, przyjaciół, wład-
ców i poddanych, a także relacje między wrogami, dostarczają od dawna sporych emocji czy-
telnikom Pieśni i są przedmiotem licznych dyskusji i analiz na przedmiotowych forach. W tym 
teście chciałabym rozwinąć nieco rodzinny wątek z prelekcji z roku 2017 o męskich bohate-
rach „Pieśni lodu i ognia” oraz przyjrzeć się bliżej relacjom ojców i córek z „Gry o tron”.

Relacja najistotniejsza dla przebiegu akcji, a zarazem układ, w który mamy najpełniejszy 
wgląd, zachodzi między Cersei Lannister a jej ojcem Tywinem. Lord Tywin prezentował bar-
dzo konserwatywne podejście do wychowywania dzieci. Mała Cersei miała pod okiem sept 
zdobywać wykształcenie należne damie, natomiast na jej bliźniaczego brata Jaimego czekała 
droga wojownika. W rozdziałach pisanych z punktu widzenia Cersei królowa podkreśla, że 
tak różne podejście do wychowania dzieci było jej zdaniem niesłuszne i niesprawiedliwe: ma 
wręcz żal i do ojca i do brata, że została skazana na ćwiczenia z igłą, podczas gdy jej brat uczył 
się walczyć mieczem. Przecież ona wcale nie czuła się gorsza czy mniej odważna. Mała Cersei 
często przebierała się w ubrania Jaimego i już wtedy była zaskoczona, jak zmienia się podej-
ście otoczenia do niej, gdy wszyscy są przekonani, iż jest chłopcem. Z czasem ugruntowało 
się w niej przekonanie, że w zhierarchizowanym społeczeństwie Westeros mężczyźni mają 
łatwiej, a kobietom pozostaje wykorzystywać własną urodę oraz wrodzony spryt, by seksem 
zdobywać to, czego chcą – i tą właśnie myślą dzieli się w pewnym momencie z Sansą.

Praktycznie całe dorosłe życie królowej to próba udowodnienia ojcu, że jest równie war-
tościowym dzieckiem co bracia, że to ona najbardziej zasługuje na miano syna Tywina. Cersei 
od początku jest w tej prywatnej walce na straconej pozycji, co zauważamy zapoznając się 

A. Witek: Ojcowie i damy
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z jej rozdziałami w „Uczcie dla wron”. Nieustanna rywalizacja z Tywinem, sprowadzająca się 
nie tylko do rozmów z ojcem, prowadzonych w myślach, polityczne decyzje podejmowane 
bez dogłębnej analizy sytuacji, a bardziej na zasadzie „czekaj, ja ci jeszcze pokażę”, chęć do-
równania ojcu, przewyższenia go i zapisania się w pamięci potomnych – wydaje się, że Cersei 
mogłaby uniknąć wielu błędów z czwartego tomu, gdyby nie napędzała jej chęć dorównania 
Tywinowi. Polityczne porażki to nie do końca wina Cersei: królowa grała takimi kartami, jakie 
los jej w ręce włożył i – uwzględniając specyfikę odmiennego wychowania dziewcząt i chłop-
ców – to nie tylko Cersei odpowiada za to, że zabrakło jej kompetencji do rządzenia krajem. 
Synowie od wczesnej młodości towarzyszyli wysoko urodzonym ojcom w ich codziennym 
życiu, przysłuchiwali się spotkaniom z innymi lordami, naradom wojennym, słowem: odbierali 
takie szkolenie, jakie zaliczył Robb u boku Neda czy Jon Snow u Jeora Mormonta, a obecnie 
Sansa/Alayne Stone przechodzi pod okiem Littlefingera. Nic nam nie wiadomo, by Cersei 
dostąpiła zaszczytu asystowania ojcu podczas rządzenia Zachodem, albo podczas pełnienia 
przez niego funkcji namiestnika. Gdyby miała okazję odrobić te lekcje, prawdopodobnie akcja 
tomu czwartego i piątego potoczyłaby się inaczej. Tywinowi nawet przez myśl nie przeszło, 
by podzielić się z córką swoim politycznym doświadczeniem. Według niego dla Cersei – na-
wet po śmierci Roberta – była zarezerwowana tradycyjna kobieca rola: Tywin snuł już plany 
kolejnego ożenku córki i skłonienia jej do ponownego zajścia w ciążę. Chyba nie trzeba doda-
wać , że sama Cersei nie była zachwycona tymi pomysłami. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że Cersei – nawet będąc królową regentką – zachowuje 
w stosunku do Tywina pozycję podrzędną, uległą, dokładnie tak jak dobrze wychowana córka 
powinna się zachowywać wobec surowego ojca. Wprawdzie w pewnym momencie Cersei 
pisze do Tywina z poleceniem, by wraz ze swym wojskiem przybył do Królewskiej Przystani 
i wścieka się, gdy Tywin – zamiast wykonać polecenie – przysyła Tyriona, ale na tej irytacji 
królowa poprzestaje. Znamienna jest sytuacja, w której Cersei prosi Tywina o zgodę na od-
dalenie się, choć, jak słusznie zauważa przysłuchujący się całej sytuacji Tyrion, jest królową  
i nie musi prosić nikogo o zgodę. Ta podległość ojcu jest jednak w Cersei silnie zakorzenio-
na, kobieta zdobywa się na drobne „psoty”, jak nazwanie jednej z budowanych przez siebie 
dromen imieniem Tywina (z wewnętrzną satysfakcją, że ludzie mówiąc o okręcie będą mówili 
o Tywinie w rodzaju żeńskim), ale w żadnym momencie nie potrafi odpuścić swoistej rywali-
zacji, ponieważ chęć wykazania się i udowodnienia nieżyjącemu ojcu własnego geniuszu jest 
silniejsza. Co ciekawe, królowa nie odczuwa ani przez moment chęci rywalizowania ze swoim 
mężem. Robera Baratheona uważa za niekompetentnego i zapijaczonego idiotę i rzuca mu 
prosto w twarz, że to ona powinna nosić kolczugę, zaś Robert – suknię. Tywin Lannister – to 
jest przeciwnik, co się zowie.

Drugim dzieckiem Tywina, które również stara się zasłużyć na uwagę ojca, jest Tyrion. 
Cersei nie jest w stanie zdobyć szacunku czy uznania ojca z uwagi na swoją płeć, Tyrion –  
z uwagi na swoją fizyczną ułomność. Kalectwo syna przysłania Tywinowi to, co Gemma Lan-
nister zauważyła momentalnie: że mentalnie to Tyrion zasługuje na miano prawdziwego syna 
Tywina. 
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Zupełnie inne podejście do swoich córek prezentują Selwyn Tarth oraz Oberyn Martell. 
Selwyn, w odróżnieniu od Tywina, nie wydaje się być przekonany do jedynej słusznej drogi 
dla dziewcząt, ale też los obdarzył go nie złotowłosą córeczką, a Brienne, dziewczyną, która 
nie grzeszyła urodą, a siłą przewyższała większość westeroskich chłopaków. Lord Tarth jest 
pełen zrozumienia dla swej córki, nie zmusza jej do realizowania się w „kobiecych” zadaniach, 
a zatrudnia nauczyciela fechtunku, który uczy młodą Brienne posługiwania się bronią. Ani 
ojciec, ani nauczyciel nie ukrywają przed Brienne, że wybrana przez nią droga nie jest ła-
twa, że musi liczyć się z porażkami i bólem, ale zarazem mało kto tak wspiera swoje dziecko  
w „Pieśni lodu i ognia” jak Selwyn Tarth. Nie tylko organizuje jej naukę walki na miecze, ale też 
stara się, by dziewczyna miała okazję poznać rówieśników (być może podejmuje te działania  
z nadzieją, że Brienne zakocha się w jakimś chłopaku i ustatkuje). Nie czyni jej też wyrzutów, 
gdy Brienne odrzuca kolejnego nieciekawego kandydata do małżeństwa, choć dziewczyna 
robi to w sposób mało polityczny, bowiem deklaruje, że poślubi tylko człowieka, który pokona 
ją w walce (i spuszcza srogie lanie niedoszłemu mężowi). Selwyn cieszy się opinią dobrego 
człowieka, pozytywnie wypowiada się o nim nawet Randyll Tarly, mąż, którego trudno podej-
rzewać o cieplejsze uczucia rodzinne. I mimo upływu kolejnych lat Selwyn nadal jest gotów 
płacić za Brienne okupy, byle tylko jego córka cało i zdrowo wróciła do domu. Czy Brienne  
z Tarthu skończy jako lord dowódca Gwardii Królewskiej, co sugerował nam serial, czy też 
George Martin ma wobec niej inne plany – to pozostaje na razie zagadką. Pierwsza kobieta  
w roli lorda dowódcy to całkiem miła opcja, ale też nie byłoby źle, gdyby po wszystkich przy-
godach Brienne mogła zawitać do swego domu na spokojnej Szafirowej Wyspie. 

O spokoju trudno mówić w przypadku Oberyna Martella. Powiadano w Westeros, że ten 
jeden Dornijczyk wystarczy do wywołania wojny i pogłoski te nie były bezpodstawne. Martell 
był człowiekiem niebanalnym i można było się spodziewać, że Oberyn będzie miał równie 
nieszablonowe podejście do wychowywania córek. Czerwona Żmija nie zawodzi. Od razu za-
znaczę: zapomnijcie o Żmijowych Bękarcicach z serialu, książkowe córki Oberyna to zupełnie 
inne kreacje. Włócznia, noże, trucizna, trochę wdzięku, trochę niewinności, trochę nieokrze-
sania. Oberyn nauczył swoje dziewczynki tego, w czym sam był mistrzem, ale jednocześnie 
daleki był od urządzania im życia, a zwłaszcza szukania odpowiednich kandydatów na mężów. 
Oberyn szkoląc córki w posługiwaniu się bronią (trucizna to też broń, czyż nie?) podkreślał, 
że on tym samym daje im do ręki narzędzia, dzięki którym będą w stanie same pokierować 
swoim życiem. Więc jeśli którejś z nich zdarzy się związać z niewłaściwym mężczyzną, to on 
uprzejmie prosi, by nie zwracać się do tatulka ze swoimi problemami, a rozwiązać je przy po-
mocy umiejętności, w które je wyposażył. Tego podejścia nieco zazdrościła swoim kuzynkom 
Arianne Martell, bratanica Oberyna. Doran, choć pozostawiał córce wiele swobody, to przez 
wiele lat nie wtajemniczał jej w swoje polityczne plany, a i edukacja Arianne odbiegała nieco 
od nauk, jakie pobierały jej kuzynki. Nie sposób nie zadać sobie w tym momencie fanowskie-
go pytania, co by było, gdyby dziewczyna z charakterem Cersei urodziła się jako córka Obe-
ryna? Taki  rodzinny duecik byłby w stanie podbić świat.

Ojcem, który stara się być wspierający i rozumiejący, ale średnio mu to wychodzi, jest 
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Ned Stark. Wydaje się, że Ned lepiej rozumie Aryę, której wojowniczy charakter przypomina 
mu zmarłą siostrę, Lyannę Stark. Jest prawdopodobne, że Eddard wzoruje się tu na własnym 
ojcu. Z tych strzępków informacji, jakie Martin dawkuje nam na temat Lyanny, wynika, że 
dziewczyna doskonale jeździła konno oraz sprawnie posługiwała się bronią – jeśli przyjąć, że 
opowieść o turniejowych dokonaniach Rycerza Roześmianego Drzewa mówi o Lyannie. Ned 
pozwala Aryi zatrzymać miecz, który dziewczynka dostała od Jona Snowa, i widząc jej fascy-
nację wszystkim, co związane z bronią, zatrudnia dla niej specjalnego nauczyciela szermierki. 
Ten ostatni fakt szczególnie zasługuje na podkreślenie, bowiem Ned, mimo iż ma na głowie 
liczne obowiązki związane z pełnieniem funkcji królewskiego namiestnika, to jednak nie dele-
guje do tego zadania pierwszego lepszego rycerza. W zasadzie podstawowe szkolenie byłby 
w stanie przeprowadzić dowolny zbrojny z Winterfell, Ned jednak zadaje sobie trud znale-
zienia nauczyciela, którego styl będzie idealnie pasował do Aryi. Syrio Forel, choć pojawił się 
w „Pieśni lodu i ognia” epizodycznie, to pozostaje postacią, która na Aryę miała przemożny 
wpływ. Z drugiej strony, Ned nie radzi sobie najlepiej z dorastającą Sansą, ani z konfliktami, 
które wybuchają między siostrami. O tym, że dla swoich córek byłby w stanie zrobić dużo, 
dowodzi pamiętna rozmowa, jaką odbył w lochach z Varysem. Tylko szantaż, że Sansa zapłaci 
głową za jego upór, skłonił Neda do publicznego przyznania się do „winy”. 

Symptomatyczne, że żadna z córek nie wspomina Neda jakoś szczególnie w kolejnych 
latach. Sansa wprawdzie pogrąża się w depresji po śmierci ojca, a wspomnienia egzekucji 
przez jakiś czas powracają do niej w koszmarach, ale w rozważaniach, do których mamy wgląd  
w kolejnych jej rozdziałach, brakuje postaci ojca. Arya pragnie zabić winnych śmierci Neda, 
ale jednocześnie raczej skupia się na tym, że powiedzenie Neda, iż samotny wilk ginie, a stado 
przeżywa, w jej wypadku było całkowicie błędne. Arya, samotny wilk, przeżyła, podczas gdy 
rodzina Starków formalnie została unicestwiona. 

Równie dyskusyjną relację miał ze swymi córkami Hoster Tully. Catelyn w zasadzie ojca 
wspomina dobrze, po śmierci matki przejęła poniekąd jej rolę i odtąd to ona wyczekiwała po-
wrotu lorda Tully z wojennych wypraw, ale prawdziwie tragiczną postacią jest w tej rodzinie 
Lysa. Hoster absolutnie nie dopuszczał do siebie opcji, że jego najmłodsza córka poślubi nisko 
urodzonego chłopaka (Petyra Baelisha), choć młodzi mieli ze sobą romans. Bez większych 
rozterek oddał rękę Lysy Jonowi Arrynowi z Orlego Gniazda, choć, jak wyliczyli wnikliwi fani, 
różnica wieku między Lysą a Arrynem wynosiła jakieś pięćdziesiąt lat. Martin sugeruje nam 
między wierszami, że Hoster nie zawahał się także podać Lysie w dyskretny sposób środków 
poronnych, by usunąć ciążę, w jaką zaszła z Littlefingerem. Wprawdzie umierający Hoster 
nadal odczuwa z tego powodu wyrzuty sumienia i półprzytomny prosi Lysę o wybaczenie, ale 
można w wolnej chwili się zastanowić, czy małżeństwo z Littlefingerem nie byłoby dla dziew-
czyny lepszą opcją niż ślub z Arrynem?

Odrębna relacja łączy Balona Greyjoya i jego córkę Ashę (serialowo: Yarę). Ale też oni mają 
zupełnie wyjątkową sytuację. Synowie Balona albo umierają młodo podczas Rebelii Grey-
joyów, albo zostają zakładnikami u znienawidzonych Starków. Na miejscu, na Żelaznych Wy-
spach, pozostaje jedynie córka, Asha, która zarazem jest córką i zastępuje ojcu utraconych 
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synów. Łącząca ich relacja zasługuje na miano stabilnej równowagi: Balon docenia jej umie-
jętności, zaangażowanie, wierność, a talent Ashy do wojaczki tylko umacnia go w przekona-
niu, że podjął dobrą decyzję, cedując swe ojcowskie uczucia na córkę. Sytuację skomplikowa-
ło przybycie Theona, ale Balon planując wojnę z Północą dał dowód swego dużego zaufania 
dla Ashy, powierzając jej dowództwo nad flotą. W tym samym czasie Theon, jego jedyny syn 
i dziedzic, otrzymał od ojca mało zaszczytne i mało ambitne zadanie dręczenia atakami przy-
brzeżnych wsi. Asha, jedna z nielicznych bohaterek cieszących się ojcowską akceptacją, jest 
zarazem bohaterką silną, pewną siebie, która swobodnie sobie poczyna w męskim świecie  
i która jako pierwsza kobieta próbuje sięgnąć po pełne przywództwo nad Żelaznymi Ludźmi. 
Nie sprawia wrażenia, że musi cokolwiek udowadniać sobie lub innym, w odróżnieniu od swo-
jego, walczącego o akceptację ojca, brata.

O więziach między ojcami a córkami w „Pieśni lodu i ognia” można pisać długo, z koniecz-
ności temat ten został tu zaledwie pobieżnie zarysowany, choć niewątpliwie zasługuje na 
pogłębioną analizę, także pod kątem psychologicznym. Martin ofiaruje nam sporo odpowie-
dzi, ale wywołuje jeszcze więcej pytań. Ojcowie są obecni w życiu swoich westeroskich córek 
bardziej niż ich matki (wyjątkiem Catelyn oraz Cersei), chociaż relacje te, delikatnie mówiąc, 
nie są usłane różami. Czy te rodzinne związki opisywane są przez autora „Pieśni lodu i ognia” 
mimochodem, czy też stanowią przemyślany fragment większej całości? Czy to przypadek, że 
kobiece bohaterki akceptowane przez swoich ojców są jednocześnie bardziej pewne siebie  
i lepiej sobie radzą w społeczeństwie?

Celowo pominęłam w omówieniu tematu postać Stannisa Baratheona oraz jego córeczki 
Shireen – wprawdzie Stannis wydaje się być kolejnym dowodem na to, że ojcowie dogadują 
się ze swymi córkami lepiej niż ich matki, ale też jest niestety wielce prawdopodobne, że 
serialowe rozwiązanie wątku Shireen jest zgodne z zamysłem książkowym. Byłaby to ze stro-
ny Martina kolejna odsłona relacji ojciec-córka, ale odsłona nietypowa, bo odwołująca się 
do mitów: kochający ojciec, który w imię wyższych celów decyduje się złożyć swoje jedyne 
dziecko w ofierze. Czy Martin zdecyduje się na takie rozwiązanie? Czy temu miało służyć 
uparte tytułowanie Stannisa Azorem Ahai, narodzonym na nowo? Fani dość jednoznacznie 
w roli odrodzonego herosa widzą Jona Snowa i na forach zastanawiają się nad tym, kogo Jon 
musiałby poświęcić. Stannis brzmi nam fałszywie, jego miecz świeci mamiącym blaskiem,  
i tylko Melisandre wiernie nazywa Baratheona mianem Azora Ahai. Zgodnie z westeroskimi 
legendami Azor Ahai własnoręcznie zabił swoją ukochaną, by otrzymać miecz, który będzie w 
stanie zwalczyć Ciemność. Czy zatem to Stannis wypowie do Shireen pamiętne słowa „wiedz, 
że kocham cię nad życie”? Pozostaje cierpliwie czekać na obiecane dwa tomy „Pieśni lodu  
i ognia”, z nadzieją, że Martin odpowie w nich nie tylko na te pytania.
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Jestem redaktorem magazynu o grach wideo CD-Action oraz 
serwisu cdaction.pl, współtwórcą serwisu FSGK.pl, a także 
autorem cyklu artykułów pt. „Szalone Teorie” tłumaczące-
go sekrety Pieśni Lodu i Ognia (oraz innych dzieł literackich  
i filmowych). Moje teksty można było przeczytać również  
w takich pismach jak PC Format, Kawaii oraz Świat Wiedzy 
Historia.

Dawid „DaeL” Biel

Szalone Teorie, czyli w poszukiwaniu drugiego dna „Pieśni lodu i ognia”

„Kim była matka Jona?” – to pytanie miał zadać George R.R. Martin podczas pierwszego 
spotkania Danielowi Benioffowi i D.B. Weissowi, dwóm scenarzystom pragnącym przygoto-
wać ekranizację cyklu „Pieśń lodu i ognia” dla HBO. Odpowiedź na tę zagadkę nie była wów-
czas tak oczywista jak obecnie. Ale uważny czytelnik mógł dotrzeć do odpowiedzi po okrusz-
kach. Mógł ją znaleźć w wizji lodowej róży rosnącej w szczelinie w Murze, w powtarzanym 
przez kruka Jeora Mormonta słowie „król”, ilekroć temat konwersacji schodził na Jona. Mógł 
domyślić się prawdy czytając opis wyglądu Jona. Mógł wreszcie doznać objawienia przyglą-
dając się majakom rannego Eddarda Starka, który „znów śnił o trzech rycerzach w białych 
płaszczach, o dawno zburzonej wieży i Lyannie w łożu zalanym krwią”. Mógł postawić głośno 
pytanie, dlaczego rycerze Królewskiej Gwardii, którzy przysięgli strzec króla i następcy tronu, 
opuścili Aerysa i Rhaegara, nie przybyli na ratunek Viserysowi i rodzącej się Daenerys, ani też 
nie ugięli kolan przed Robertem, ale zamiast tego czuwali gdzieś w Dorne, przy wieży, strze-
gąc Lyanny Stark.

Czytelnik mógł się domyślić prawdy na podstawie tych i dziesiątek innych poszlak. Do-
myślili się też Benioff i Weiss, a poprawnie odpowiadając na tę zagadkę brodatego sfinksa 
noszącego dziwne czapki, zyskali jego zgodę i błogosławieństwo. Wyprodukowali najdroższy 
i najbardziej popularny serial HBO. 

Dla czytelnika historia zagadki tożsamości Jona Snowa, na pozór bękarta lorda Eddarda, 
w rzeczywistości potomka księcia Rhaegara Targaryena i Lyanny Stark, to potwierdzenie, że 
istotnie książki George’a R.R. Martina nafaszerowane są tajemnicami, podwójnymi tożsamo-
ściami i mitologicznymi odwołaniami. A skoro pisarz od lat nie zaspokoił ciekawości miłośni-
ków Westeros i nie opublikował dwóch ostatnich części swej sagi, wielu – tak jak ja – posta-
nowiło wziąć martinowski tekst pod lupę i sprawdzić, co jeszcze ukrywa przed nami pisarz. 
Tak narodziło się zjawisko, które nazwałem Szalonymi Teoriami.

D. Biel: Szalone Teorie, czyli w poszukiwaniu drugiego dna „Pieśni lodu i ognia”
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Dodatkowy smaczek

Gwoli ścisłości, mieliśmy też inne, poza historyjką Benioffa i Weissa, zachęty do tego, by 
szukać w powieściach George’a R.R. Martina drugiego dna. Wrażenie, że pisarz w każdym 
rozdziale kryje jakiś sekret, towarzyszyło nam od dawna. A i sam Martin nieraz w przypływie 
szczerości potwierdzał spekulacje fanów. Przyznał chociażby, że ser Duncan Wysoki z cyklu 
nowelek wydanych w zbiorze „Rycerz Siedmiu Królestw” to przodek Brienne z Tarthu. A za-
tem dopatrywanie się podobieństw fizycznych, paralel w historiach obu postaci czy intrygu-
jących detali heraldycznych nie poszło na marne.

Lecz to, co Martin nam powiedział, to niewielka kropelka wobec oceanu sekretów. I nie 
trzeba znać wszystkich, by czerpać przyjemność z lektury. Część ukrytych przez Martina ta-
jemnic można byłoby bowiem określić mianem smaczków, wzbogacających odbiór książek, 
ale niekoniecznych do zrozumienia sensu toczących się przed naszymi oczami wydarzeń. Nie 
musimy bowiem rozszyfrowywać tożsamości Trójokiej Wrony, tajemniczego zielonego jasno-
widza, który przykuty do korzeni drzewa, stał się mentorem Brana Starka. Nie musimy, ale 
jeśli uda nam się zapamiętać, że jasnowidz reaguje na imię Brynden, jeśli zwrócimy uwagę na 
jego jedno oko i charakterystyczne znamię na twarzy, bez trudu spostrzeżemy, że to kolejna 
historyczna postać – ponadstuletni Brynden Rivers, zwany też Bloodravenem. Bękart Aegona 
IV. Były Namiestnik Króla. Były Lord Dowódca Nocnej Straży. Czarnoksiężnik równie bez-
względny jak Tywin Lannister. Nie musimy tego wiedzieć… ale ten fakt nieuchronnie sprawi, 
że dostrzeżemy w Trójokiej Wronie nie bajkowego czarodzieja, ale człowieka, który może 
kierować się własnymi ambicjami.

A skoro już wspomnieliśmy Tywina Lannistera, to znaczenia sceny jego śmierci, kiedy sie-
dząc w ustępie ginie od bełtu z kuszy wystrzelonego przez swojego syna Tyriona – nie trzeba 
nikomu tłumaczyć. Bezwzględny lord Tywin, przed którym drżeli wszyscy, umiera w sposób 
wyjątkowo kompromitujący. A jednak i ta scena ma swoje drugie dno. Czemu Tywin Lannister 
siedział tak długo w wychodku? Czemu jego zwłoki zaczęły natychmiast gnić i roztaczać pa-
skudną woń, której nie mogły powstrzymać żadne specyfiki maesterów? Odgadnie to ten, kto 
uważnie śledził zawarte w książkach opisy skutków działania poszczególnych trucizn. I ten, 
kto zauważy, że dornijska żmija, Oberyn Martell, słynący ze swych trucicielskich ciągotek, 
przed decyzją o stanięciu w obronie Tyrona w próbie walki, zjadł posiłek sam na sam z lordem 
Tywinem.

To wertowanie książek w poszukiwaniu drobnych detali przysłużyłoby się również każ-
demu, kto byłby ciekaw, dlaczego w okupowanym przez Roose’a Boltona Winterfell, lord 
Wyman Manderly, po zjedzeniu wielkich pasztetów (i nakarmieniu nimi Freyów), upojony al-
koholem i radością, zaczyna domagać się, aby zagrano mu piosenkę o Szczurzym Kucharzu.  
O piosence przeczytamy setki stron wcześniej. Jej tematem jest kanibalizm, co rzuca nieco 
światła na postaci trzech zaginionych Freyów, którzy – jak głosi fanowska teoria – zostali za 
sprawą lorda Wymana pożarci przez swoich krewnych. I choć wydawałoby się, że zemsta 
rodem z Tytusa Andronikusa to jedna z wątpliwych hipotez, i tę potwierdził w sposób po-
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średni serial, zmieniając tylko sprawcę całego zamieszania. Zemsty dokonał nie zrozpaczony 
patriarcha rodu Manderlych, ale Arya Stark, scena odbyła się nie w Winterfell, a w Bliźnia-
kach, i pewnie brak jej subtelności i pokładu emocji, które znaleźliśmy na kartach powieści. 
Ale trzeba to uznać za kolejne potwierdzenie sensu dopatrywania się w książkach Martina 
drugiego dna.

Podobnych smaczków odnajdziemy w „Pieśni lodu i ognia” dziesiątki. Można by przecież 
powiedzieć o tajemniczej tożsamości lady Melisandre; o tym iż Cytryn z Bractwa Bez Chorą-
gwi dawno temu był giermkiem Roberta Baratheona, a Alleras z Cytadeli to nikt inny jak Sare-
lla, jedna z córek Oberyna Martella. Interesujący jest również fakt, że Littlefinger jako starszy 
nad monetą drukował pieniądz bez pokrycia, wywołując wzrost cen żywności. Założę się, 
że chcielibyście dowiedzieć się, która spośród drugoplanowych postaci jest pracującym dla 
Baelisha szpiegiem. Zapewne zainteresowałaby was informacja, że ilekroć w powieści ktoś 
pije „złote arborskie”, czyli jedno z lepszych win, wypowiadane jest kłamstwo. A co powie-
dzielibyście na informację, że na kartach powieści mogliśmy zobaczyć Tyshę, pierwszą żonę 
Tyriona? Czy nie zaskoczyłaby was informacja, że w książkach Bran – nieświadomie – dokonał 
aktu kanibalizmu? Albo że Robb Stark poślubił Jeyne Westerling pod wpływem magicznego 
eliksiru (babką Jeyne była bowiem ta sama czarownica, która w młodości przepowiedziała 
Cersei jej przyszłość i zapowiedziała śmierć dzieci).

Tak, myślę, że Szalone Teorie wzbogaciłyby wasz odbiór książek.

Co kryje przyszłość?

Jeszcze ciekawsze jest odczytywanie ukrytych śladów i tropów tego, co czeka bohaterów 
książek w przyszłości. Martin pozostawił nam dość okruszków, by zachęcić do takiego trudu. 
Poruszamy się tu jednak po znacznie bardziej kruchym lodzie, ryzykując stawianie tez, które 
mogły być zgodne z pierwotnym zamysłem George’a R.R. Martina, ale uległy dezaktualizacji, 
gdy pisarz zmienił swą koncepcję (a o tym, że robił to wcześniej, nie trzeba nikogo przekony-
wać – koronnym dowodem jest rezygnacja z pięcioletniej przerwy między trzecim a czwartym 
tomem cyklu czy też odrzucenie planów na wysłanie Daenerys do Asshai przy Cieniu).

Takie drobnostki nie powstrzymają wszakże fanów, którzy już wcześniej odkryli sekret 
rodziców Jona. I z równą swadą przekonują, że rozszyfrować można i inne zamysły George’a 
R.R. Martina. Wystarczy chociażby spojrzeć na przepowiednie, których pełno w książkach.  
I tak gdy Plama, błazen na dworze króla Stannisa, śpiewając „Krew głupka, krew króla, krew 
na dziewicy udach, ale łańcuchy dla gości i dla pana młodego, cuda, cuda, cuda” trafnie prze-
widuje wydarzenia z Krwawych Godów, wiemy już, że należy pochylać się nad innymi jego 
piosenkami i wypatrywać w nich zapowiedzi przyszłych zdarzeń. Proroctw jest oczywiście 
więcej, a znalezienie sensu sentencji takich jak „Trzy głowy ma smok”, czy też zapowiedzi, że 
Azor Ahai narodzi się na nowo pośród dymu i soli, może być kluczowe dla poznania finału 
książek, bo batalia pomiędzy siłami życia i śmierci nie sprowadzi się li tylko do sprytnego 
pchnięcia sztyletem, jak to miało miejsce w serialu.
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W poszukiwaniu zapowiedzi tego, co nas czeka, nie należy się jednak ograniczać wyłącz-
nie do przepowiedni. Przyszłe wydarzenia odczytamy chociażby poprzez paralele historycz-
ne. Nie ulega wątpliwości, że George R.R. Martin jest wielbicielem historii, a pierwsze tomy 
swojego cyklu oparł w dużej mierze na wydarzeniach takich jak Wojna Dwóch Róż (zamienia-
jąc konflikt Yorków i Lancasterów na wojnę Starków i Lannisterów) czy Czarny Obiad (którego 
rolę odegrały u Martina Krwawe Gody). Idąc dalej tym tropem, nie sposób nie dostrzec podo-
bieństwa pomiędzy nadchodzącą batalią pod Osadą Zagrodników, w której Stannis Baratheon 
zmierzy się z siłami Freyów, z historyczną bitwą na jeziorze Pejpus, w której Aleksander New-
ski podstępem pokonał zmierzających ku niemu Krzyżaków. Z kolei opowieść o cudownie 
ocalałym Aegonie Targaryenie, przedstawiającym się w książkach jako Młody Gryf, możemy 
włożyć między bajki z tego powodu, iż do złudzenia przypomina ona wiele historii fałszywych 
pretendentów do tronu (obecnych nawet w dziejach Polski – wystarczy wspomnieć o łże-Dy-
mitrach). Zresztą dowodów na poparcie tezy, iż Aegon nie jest Targaryenem, ale potomkiem 
wygnanych Blackfyre’ów, znajdziemy w książce całą masę. Obalimy też przy okazji serialową 
tezę, jakoby Varys kierował się nie interesem własnym, ale dobrem królestwa.

Odkrywanie przyszłych wydarzeń wymaga wszakże najbardziej wytężonej uwagi. Przy 
pierwszej lekturze możemy się domyślić niektórych detali, na przykład tego, że przed śmiercią 
Robb Stark dokonał legitymizacji Jona Snowa, czyniąc go swoim spadkobiercą – i że testa-
ment Robba powędrował na północ, w stronę Przesmyku. Możemy odgadnąć też, że Brac-
two Bez Chorągwi pod wodzą Pani Kamienne Serce planuje masakrę Freyów i Lannisterów  
w Riverrun, swoistą powtórkę z Krwawych Godów. Ale znacznie łatwiej przegapić dowody 
na to, że nikczemny Euron Greyjoy jest nie tylko człowiekiem pozbawionym elementarnych 
zahamowani, ale również… poprzednikiem Brana, kandydatem na zielonego jasnowidza, któ-
ry został odrzucony przez Trójoką Wronę, ale wciąż posiada talenty magiczne. I że używał ich 
jako Urrathon Nocny Wędrowiec, właściciel obsydianowych świec z Qarthu. I że to on będzie 
pełnił w książkach rolę podobną do historycznego Nocnego Króla.

Archetyp

Jest wreszcie zupełnie inna warstwa analizy książek Martina, która może dostarczyć nam 
wskazówek co do zamysłów autora – jest nią badanie tego, w jaki sposób pisarz wykorzystuje 
archetypy. Archetyp to coś więcej niż trop albo motyw. Archetyp to najbardziej pierwotny, 
czysty w swej formie wzorzec. To część opowieści, która towarzyszy nam od zarania dzie-
jów. Od przedliterackich początków kultury. Jedni widzą w archetypach platońską ideę, inni 
zespół znaków i ich znaczeń, który wykorzystuje „backdoory” do naszej podświadomości.  
W „Pieśni lodu i ognia” odnajdziemy wręcz podręcznikową translację archetypów religijnych 
i mitologicznych, przede wszystkim zaś szokująco trafne oddanie monomitu lorda Raglana,  
a więc pewnej syntezy wzorów powtarzających się w indoeuropejskich opowieściach o he-
rosach. Spójrzmy bowiem, co lord Raglan mówił o wspólnym dla wszystkich ludów indoeuro-
pejskim legendarnym bohaterze. Jego matka jest dziewicą pochodzącą z królewskiego rodu. 
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Jego ojciec – królem lub księciem. Ojciec lub przybrany ojciec jest krewnym matki. Poczęcie 
bohatera następuje w dziwnych okolicznościach. Bohater jest uważany za (adoptowanego lub 
naturalnego) syna boga. W dzieciństwie ktoś pragnie śmierci bohatera, ale ten unika śmierci 
dzięki odesłaniu go do dalekiego kraju. Bohater jest wychowany przez przybranych rodziców. 
Bohater powraca do swego królestwa. Bohater zwycięża króla, olbrzyma, smoka lub dziką 
bestię. Bohater żeni się z księżniczką (najczęściej córką swego poprzednika). Bohater zostaje 
królem. Przez pewien czas jego rządy są spokojne. Bohater zmienia prawa, ale w końcu traci 
łaskę swych poddanych lub bogów. Traci też tron i swoje miasto. Ginie w tajemniczych oko-
licznościach, często zdradzony przez sojuszników. Ginie na wzgórzu. A jeśli bohater ma dzieci, 
to nie obejmują one po nim tronu. Ciało bohatera nie zostaje pochowane w ziemi.

To, że większość elementów raglanowskiego monotypu przypomina historię zarówno 
Daenerys, jak i Jona, nie jest przypadkiem. I nie jest to naciągane podejrzenie, że losy obu 
postaci wypełnią indoeuropejski archetyp heroiczny. Ale to niejedyne nawiązanie do mitolo-
gii, jakie odnajdziemy w „Pieśni lodu i ognia”. Wspomniany wcześniej kruk Jeora Mormonta 
nazywa Jona Snowa królem-ziarnem, co jest odwołaniem do określenia ukutego przez C.S. 
Lewisa dla pogańskich bóstw odradzającej się przyrody (a także bohaterów ludowych podań  
i legend), którzy obumierają jesienią, by przebudzić się ponownie i pokonać zimę. Czy to wska-
zówka dotycząca przyszłości Jona Snowa? Pewnie tak. Podobnie jak wskazówką dotyczącą 
przyszłości ludzkości są nieustanne aluzje, jakie Martin czyni wobec innego mitologicznego 
motywu – katabazy, a więc zstąpienia do świata podziemnego, do świata zmarłych, po to, by 
tam szukać ratunku. W świecie książek Martina krypty Winterfell to nie kilka sal połączonych 
korytarzami, ale potężny kompleks, wielokrotnie większy od samego zamku, pradawny i nie-
zbadany. I nie jedyny, bo tajemnicze jaskinie z niekończącymi się tunelami biegną przez cały 
kontynent. Ot, to jedna z setek rzeczy, jakich nie przedstawił nam serial. Ale też rzeczy, które 
odnajdziemy w książkach tylko wtedy, jeśli zechcemy dać się ponieść szaleństwu i nieokieł-
znanym spekulacjom.

A że warto, chyba nie muszę was dłużej przekonywać. Dzięki Szalonym Teoriom jeden  
z najlepszych cyklów fantasy w historii może stać się jeszcze bardziej intrygujący. 




	okładka
	DF piesn lodu i ognia antologia

