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Romans rycerski pół żartem, pół serio1 

 

Ucieczka przed nieszczęśliwym ożenkiem, utarczki rycerskie, pijaństwo okra-

szone szczyptą przaśnego erotyzmu rodem ze średniowiecznych rynsztoków. Ele-

menty te, charakteryzujące wizję życia społeczeństw europejskich Wieków Ciem-

nych, zapisały się na kartach eposów rycerskich, poematów sławiących zdumiewa-

jące czyny mitycznych bohaterów, o zbiorach opowieści czy podaniach już nie 

wspominając. Kardynalne znaczenie posiada jednak fakt, iż poprzez zmienną w ten-

dencjach symbiozę literacką i narastające stereotypy, obraz twardego, średniowiecz-

nego życia przechodził z epoki na epokę.  Tryumfując w romantyzmie, który obecnie 

odżywa między innymi w literaturze fantasy, wabi eklektyczną obietnicą przygody i 

eskapizmu.  

Powieść Zamek Laghortów, pióra kryjącej się pod enigmatycznym pseudoni-

mem E.M. Thorhall autorki nie należy do wyjątków. Jest jedną z nielicznych pozycji, 

która przed ową obietnicą przestrzega. Posługującsię popularnym chwytem marke-

tingowym, wydawnictwo RW2010 zapewnia, iż „ta opowieść wciąga i pochłania” do 

tego stopnia, iż my – czytelnicy – „[n]ie będzie[my] się mogli doczekać ostatniej stro-

ny, a potem będzie[my] żałować, że to już koniec”. Próba skomasowania kotłujących 

się emocji już w pierwszym zdaniu przyprawiła reklamodawcę o słowną czkawkę. Za 

tym banalnym, marketingowym entuzjazmem kryje się bardziej złożony mechanizm. 

Książka bowiem znalazła się pod patronatem szlachetnej, choć zarazem ryzykownej 

akcji „Polacy nie gęsi i swoich autorów mają”. Mając „na celu promowanie polskich 

 
1 E.M. Thorhall, Zamek Laghortów, Oficyna Wydawnicza RW2010: 2013, ISBN: 978-83-7949-006-6, ss. 
174 [ebook] 
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autorów”2, organizatorzy przedsięwzięcia nie przedstawiają oficjalnych wymagań w 

stosunku do dorobku i doświadczenia adeptów pióra. W efekcie pod (nomen omen) 

skrzydła organizacji mogą trafić prace autorów, którzy nie posiadają jeszcze wystar-

czająco klarownej wizji pisarskiej.  

Zamek Laghortów wydaje się potwierdzać to przypuszczenie. Otwierająca 

czterotomowy cykl Zbrojni powieść liczy sobie sto osiemdziesiąt trzy strony, w tym 

okładkę, stronę tytułową oraz reklamy promujące utwory innych autorów. Można 

więc przypuszczać, że fabuła nie dorówna złożonością nawet Hobbitowi, co, w kon-

sekwencji, wpływa na odbiór lektury. 

Osadzona w fikcyjnej lltarii opowieść traktuje o losach siedemnastoletniej Kyli, 

córki poległego w walce rycerza, Sir Darhera oraz Kerny, młodej wieśniaczki, która 

umiera wkrótce po porodzie. Osierocona dziewczynka trafia pod opiekę wujostwa, 

nieświadoma swojego faktycznego pochodzenia. Gdy dorasta, jej opiekunowie, 

zwabieni obietnicą umorzenia długów, pragną wydać ją za miejscowego karczmarza. 

Próbując uniknąć niefortunnego zamążpójścia, Kyla ucieka z domu, zabierając ze 

sobą jedynie sztylet i łuk. Wędrując wśród mrocznych lasów Vynryd, dziewczyna 

szybko przyciąga uwagę zjawy i na jej widok – pada zemdlona. Na szczęście krzyki 

Kyli dosięgły uszu grupki szlachetnych rycerzy, pod dowództwem surowego Mortha, 

którzy wybawili ją z opresji. Zbrojni oddają dziewczynę pod pieczę Sir Eryka 

Laghorta i jego małżonki, Lady Lyanny. Na zamku możnych Kyla odkrywa szczegóły 

swego pochodzenia, uczy się walczyć jak mężczyzna, a także odczuwa pierwsze 

oznaki miłości.  

Wbrew stereotypowym oczekiwaniom, powieść łącząca w sobie średniowie-

czne fantasy z lekko zarysowanym wątkiem miłosnym nie ukazuje czytelnikom 

płomiennego związku bohaterów na podobieństwo romansu rycerskiego. Obecność 

typowych dlań elementów składowych: dzielnego rycerza, pięknej i odpowiednio 

biernej damy oraz piętrzących się przez młodymi przeciwności losu nie gwarantuje, 

iż fabuła powieści fantasy podąży wyznaczonym przez gatunek ją poprzedzający 

 
2Polacy nie gęsi i swoich autorów mają, https://www.facebook.com/PNGiSAM/info?tab=page_info, 
[dostęp: 1 grudnia 2014]. 
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tropem. Ze wszystkich elementów jedynie przeciwności losu zdają się odgrywać 

przypisaną im niegdyś rolę, skutecznie przeciwdziałając konsumpcji rodzącego się 

uczucia. W obręb owych przeciwności wchodzą: trudny charakter kandydata na 

kochanka, fałszywe pogłoski krążące na jego temat oraz łatwowierność i duma 

bohaterki. 

Młodziutka białogłowa, mając o swym wybawicielu – Morthcie – coraz gorsze 

zdanie, nie ma zamiaru padać mu ramiona. Sam rycerz nie sili się jednak na 

adorowanie dziewczyny, reagując rozdrażnieniem już na samą jej obecność. 

Przedstawienie miłości poprzez jej odwrotność i niestabilność kochanka jest 

zabiegiem frapującym, lecz z pewnością nie nowatorskim. Na usta ciśnie się już 

bowiem tradycyjne polskie powiedzenie, „kto się czubi, ten się lubi”. W efekcie 

kłopotliwe relacje protagonistów sprawiają, że dalece odbiegają od one od tych 

przestawianym w Dziejach Tristana i Izoldy. Urażona duma damy oraz bezradność 

niedoszłego adoratora nie gwarantują bowiem spełnienia miłosnego w przyszłości. 

Ba! Nie daje pewności, czy zalążek wątku miłosnego przetrwa w kolejnych tomach. 

 Tworząc kreację bohaterki autorka dokonała interesującego zabiegu; postać 

Kyli, wychowanej przez Rebekę oraz jej męża Gartha, stanowi połączenie cech ideału 

kobiety dworskiej z usposobieniem dziewczyny, której wiedza o świecie nie 

wykracza poza wieś, w której spędziła całe życie. Niewinna, a zarazem buntownicza 

niewiasta o jasnej cerze i złotych włosach wpisuje się zarówno w ideał opiewanej 

przez poetów kobiety dworskiej, której uroda odzwierciedla piękno wewnętrzne. Jej 

atrybuty zewnętrzne zdają się potwierdzać fakt, iż jest kobietą „stworzoną do 

miłości”3. W istocie, z pewnymi odstępstwami, Kyla jest niemal chodzącą świętą; z 

wyjątkiem uczty wyprawionej na cześć gości – stroni od alkoholu. Chroni swoją 

cnotę, a niegodnych jej adoratorów stara się odeprzeć werbalnie, a nawet stając 

nieudolnie z nimi do walki. Sądząc po kliszowych zachowaniach bohaterki trudno jest 

dopatrzyć się w niej wojowniczej kobiety, która, „[gdy] dorośnie, będzie potężniejsza 

 
3 J. Bumke, Courtly Culture: Literature & Society in the High Middle Ages, przekł. T. Dumlap, Berkeley: 
University of California Press 1991, s. 325. 
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niż [jej ojciec]”4. By te słowa stały się ciałem, potrzebne jest rozbudowanie postaci w 

kierunku przywódczyni i wojowniczki, która niczym włoska Fantaghiro posiadłaby 

moc, by bronić swój lud przed zagrożeniami ze strony wroga – tak ludzkiego, jak i 

nadnaturalnego. 

Iltaria, żyzna i bogata kraina króla Berona, w owe zagrożenia obfituje. Na 

początkowych kartach opowieści autorka nakreśla obraz konfliktu między Iltarią 

a położonym na północ krajem Varthen oraz wynikłe z niej konsekwencje dla 

istotnych w powieści miast i wsi. Skrótowy opis historii Iltarii, choć nie przytłacza 

mnogością i złożonością wydarzeń, wydaje się niewystarczający dla nakreślenia tła 

powieści, a w zderzeniu w przedstawionymi w niej wydarzeniami (ocalenie Kyli, jej 

życie na zamku Laghortów, eskapady zbrojnych do okolicznych miast, turniej) wręcz 

mało istotny. Sprawia to, że zabieg rozbudowy świata przedstawionego, tak charak-

terystyczny dla literatury fantasy, w powieści Thorhall został wykorzystany zaledwie 

w minimalnym stopniu. Skupiając się przede wszystkim na postaciach najemników, 

autorka najwyraźniej postanowiła nie wprowadzać czytelnika w szczegóły funkcjo-

nowania fikcyjnego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę zdarzeń i 

koncentrację na postaciach zbrojnych, droga na literackie skróty i w tej materii 

wydaje się być zabiegiem uzasadnionym. 

Grupka najemnych rycerzy, od których pochodzi nazwa cyklu, to wojownicy, 

którym daleko do bohaterskiego ideału wykreowanego przez chanson de geste. Choć 

na polu walki z pewnością nie brak im męstwa godnego Rolanda lub Cyda, w miastach 

i wsiach, w których przychodzi im się zatrzymać na spożycie wieczerzy, demonstrują 

zachowanie przeczące wyobrażeniom o szlachetności i moralności wojaka. Rekruto-

wani spośród chłopów skuszonych wizją szybkiego zysku, rycerze wykazują skłon-

ności do pijaństwa, wszczynania bójek, czy uwodzenia naiwnych dziewcząt. To spra-

wia, że nie cieszą się przychylnością miejscowej ludności, która toleruje ich ze wzglę-

du na fakt, że skutecznie wybijają stada wilków i chronią wieśniaków przed najeź-

dźcą. Drużyna Mortha nie wykazuje różnic w zachowaniu, korzystając z wdzięków 

prostytutek, a nawet wdając się w bójkę, z powodu której przychodzi jej członkom 

 
4 E.M. Thorhall, Zamek Laghortów, Poznań, 2013, s.6. 
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spędzić noc w więzieniu. Sam Morth daje się poznać jako osoba o – powiedziałabym 

– „anty-rycerskim” profilu. Surowy dla swoich ludzi, skłonny kontrolować ich niemal 

na każdym kroku, nie jest w stanie upilnować samego siebie. Tłumiąc kotłujące się w 

nim emocje i rodzącą się miłość do Kyli, swoje zainteresowanie jej osobą okazuje 

poprzez ciągłe przytyki oraz nieuzasadnioną (nawet dla niego samego) irytację, którą 

rozładowuje nie tylko na przeciwniku, ale i na członkach swojej drużyny. Choć w 

swoim mniemaniu nie skrzywdziłby nigdy kobiety, celowo naraża panią swego serca 

na utratę zdrowia, zostawiając ją w lodowatym pomieszczeniu na całodniowej warcie. 

Przekreśla tym samym możliwość na zdobycie przychylności kobiety, o którą nie ma 

odwagi otwarcie zabiegać. Brak samokontroli, tchórzostwo, pijaństwo… Można 

przypuszczać, że E.M. Thorhall pragnie przedstawić antybohaterów, których 

czytelnik zapragnie odrzucić. Jednakże łamiąc rycerskie konwencje sprawia, że 

niedopracowany iltaryjski mikroświat nabiera odrobiny barw, choć często brudnych i 

surowych, jak samo średniowieczne społeczeństwo.  

Na postrzeganie uniwersum Iltarii wpływa również język, którym posługuje 

się autorka. Choć nie istnieje uniwersalne panaceum na stworzenie języka, jakim 

powieść fantasy powinna się posługiwać istnieje szereg podobieństw, które ów język 

gatunkowy tworzą5. Zabiegi, takie jak obecność neologizmów, czy nowych systemów 

językowych, z wyjątkiem nielicznych przypadków, wydają się być dla autorki czymś 

mało istotnym. Koncentrując się na zrozumiałym ujęciu świata przedstawionego, 

pisarka posługuje się zdominowaną przez zdania proste narracją trzecioosobową, w 

której podejmuje próbę archaizacji języka. Zagłębiając się w lekturę można z 

łatwością stwierdzić, że „dziewka” jest słowem, na którym spoczął ciężar owego 

zabiegu, a sposób formułowania zdań nie wykracza poza umiejętności uzdolnionego 

szóstoklasisty. Ponadto w tekście zdarzały się niezgodności w stosunku do liczby, w 

jakiej zapisano niektóre czasowniki, a także drobne błędy interpunkcyjne. Dla 

czytelnika, który z rzadka sięga po literaturę tego gatunku, owe potknięcia mogą nie 

być rażące. Co więcej, niski stopień skomplikowania językowego oraz lakoniczne 

 
5 Zob. R. Jackson, Fantasy: The LIterature of Subversion,Londyn, Nowy Jork: Methuen 1981, s.7. 
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opisy miejsc i wydarzeń, pozwolą na sklasyfikowanie powieści jako lekkiej w od-

biorze, niewymagającej, a przez to – niegodnej uwagi. 

 Średniowiecze Iltarii nie może się bowiem równać z tolkienowskim Śród-

ziemiem czy dicksonowskim Dorsai – światami, które zachwycają swą złożonością i 

unikalnością, wymagając całkowitego oddania się lekturze. Natomiast iltaryjskie lasy 

nie dość pachną, miasta nie są wystarczająco przepełnione hałasem, a jedyny turniej, 

który w powieści miał miejsce – nie jest wystarczająco emocjonujący. Pomimo cie-

kawego, choć zarazem szablonowego pomysłu, mikropowieść Thorhall – choć daleka 

od wybitnej – nie wyczerpała w dostateczny sposób potencjału, który w niej tkwił. W 

efekcie odnosi się wrażenie, iż tekst podniósłby swoją rangę literacką, gdyby został 

przeredagowany na opowiadanie lub nowelę. W obecnej formie utwór jest co 

najwyżej idealną lekturą na dwugodzinny lot samolotem, która zapełniając spędzany 

bezczynnie czas, nie zmusi czytelnika do wysiłku intelektualnego. Bardziej wytraw-

nych miłośników literatury pragnę osobiście przestrzec: ta opowieść to przygoda - 

szybka i jednorazowa. Nie będziecie z utęsknieniem oczekiwać ostatniej strony, a gdy 

nadejdzie koniec, szybko o niej zapomnicie. 

 


