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Małgorzata Mika 

Żeglując ku entropii, czyli nostalgia zagłady  

w powieści Światło się mroczy George’a R.R. Martina 

 

Grecki filozof, Heraklit, powiedział niegdyś, iż jedyną rzeczą stałą we wszechświe-

cie jest zmiana. Mądrość ta, cytowana w tekstach Ralpha Waldo Emersona oraz Franka 

Herberta, wydaje się pobrzmiewać – choć nie dosłownie – w debiutanckiej space opery 

George’a R.R. Martina, Światło się mroczny (ang. Dying of the Light). Wydana w 1977 roku 

pierwsza powieść Martina stanowi debiut tyleż wyjątkowy, co charakterystyczny w jego 

dekadencko-sentymentalnym oeuvre. Pośród kipiących życiem, wybujałych światów 

Diuny Herberta, trylogii Władcy Pierścieni Tolkiena czy Childe Cycle Dicksona, powieść au-

tora Gry o tron usadowia się na obrzeżach futurystycznej krzątaniny. 

Oddalająca się od źródła światła i życia planeta Worlorn dryfuje niespiesznie w kie-

runku przepastnej ciemności wszechświata. W trakcie trwającego niespełna dekadę Fe-

stiwalu, świat ten przeżywa etap rozwoju, stając się efemerycznym sanktuarium dla ścią-

gających z całej galaktyki ekologów, architektów oraz innych uczonych, wykorzystujących 

jego chwilową bliskość z czerwonym gigantem do celów naukowych oraz rekreacyjnych. 

Gdy planeta odpływa coraz bardziej od ostatniej życiodajnej latarni, przeradza się stop-

niowo w mroczny świat-duchów, w którym rdzawo-szare lasy, pogrążone w żarłocznej 

eksterminacji, kontrastują z ogołoconymi z populacji miastami-szkieletami. Na cywiliza-

cyjnym pustkowiu ostała się tylko plemienna kultura Kavalarów, której zahartowany w 

boju, patriarchalny system wpasowuje się w drapieżną scenerię umierającego świata. Jej 

główny przedstawiciel, wizjonerski Jaantony Riv-Wolf high-Ironjade Vikary, tworzy swo-

iste menage a trois wraz z konserwatywnym teynem, Garsem oraz betheyn – poza wor-

 
 Recenzja książki: George R.R. Martin, Światło się mroczy [Dying of the Light], przekł. Michał Jakuszewski, 

Poznań: Zysk i S-ka 2014, ISBN: 978-83-7785-187-6, ss. 394. 



2 

 

lorńską ekolog, Gwen Delvano. W tygiel skomplikowanych relacji i buzujących namiętno-

ści wkracza Dirk t’Larien, znudzony pustką życia ekolog i były kochanek Gwen. Otrzymu-

jąc od dawnej ukochanej szeptoklejnot – symbol utraconej miłości i złamanych obietnic – 

protagonista udaje się w sentymentalną podróż do świata wspomnień i iluzji. Idąc za gło-

sem tlącej się nadziei, Dirk udaje się na Worlorn, by odzyskać kobietę, która – w jego 

oczach – nigdy nie przestała do niego należeć. 

W tyglu gwałtownych zapasów pomiędzy śmiercią, a przegrywającym z wolna ży-

ciem rozgrywa się opowieść o bezlitosnym przemijaniu, utraconych szansach i złudnych 

iluzjach. Wiersz Dylana Thomasa1, z którego powieść czerpie swój tytuł, jest symbolem 

oporu wobec zagłady obracającej cywilizacje, marzenia i osiągnięcia w nicość. Przeszłość 

i przyszłość – obie – choć nieosiągalne – emanują delikatnym ciepłem nadającym brutal-

nej rzeczywistości sentymentalny wydźwięk. Zabieg ten pozwala na ujawnienie specyficz-

nej cechy pisarza, który sam przyznaje, „iż zawsze darzył rozpad pewnym uczuciem”2. Po-

wolne zubożenie irlandzko-amerykańskiego domu Bradysów, z którego Martin się wywo-

dził i bezsilność wobec nieubłagalnych zmian, jakie niosła ze sobą przyszłość stały się 

kanwą do ukazania powolnego rozpadu cywilizacji i wymierania przyrody. W proces 

przemijania wplotło się poczucie wyobcowania, sprawiając, iż Worlorn – jak każdy za-

mieszkujący go człowiek – jawi się jako „[w]yrzutek, wędrowiec bez celu, odpad procesu 

stworzenia [...]”3. 

Ów entropijny dramat splata się z buntem wobec mroku pochłaniającym nie tylko 

przyrodę, ale również serca i umysły bohaterów. Zastając Gwen w niewoli patriarchalnej 

kultury, która odziera ją z godności, Dirk reaguje nad wyraz ksenofobicznie. Jako poza-

światowiec wykształcony na Avalonie (mityczny azyl króla Artura), ocenia zastaną kul-

turę powierzchownie, kierując się wyblakłymi wspomnieniami o kobiecie, którą kochał. 

Bunt ten jest buntem bezowocnym – bohater nie godzi się bowiem z faktem, iż Gwen nie 

jest jego Jenny ani Guineverą, jak miał zwyczaj ją zwać. Siedem lat rozłąki oraz wyjaśnie-

nia dawnej ukochanej nie zdołały przywrócić Dirkowi zdrowego rozsądku. Gwen, choć 

złączona ciążącymi jej więzami nefrytu i srebra, wydaje się być wyjątkowo nieczuła na 

 
1 Zob. D. Thomas, Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy, http://poema.pl/publikacja/10658-nie-wchodz-
lagodnie-do-tej-dobrej-nocy [dostęp: 24.04.2014]. 
2 J. Poniewozik, GRRM Interview Part 4: Personal History, http://entertainment.time.com/2011/04/20/ 
grrm-interview-part-4-personal-history/ [dostęp: 24.04.2014] – przekład autorki. 
3 G. R.R Martin, Światło się mroczy, Poznań: Zysk i S-ka 2014, s. 7. 
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sentymentalne westchnienia Ricka. Ten nieroztropnie podwaja cieżar jej jarzma, który 

kusząc siebie i ją wizją reaktywacji ich związku. 

Kiełkujący ponownie romans, choć centralny dla istnienia space opery, pokrywa się 

warstewką szronu niczym kwiat, który, rażony nagłym mrozem, nie zdążył rozchylić 

swych płatków. Płaczliwe urojenia Dirka względem Gwen – jego utraconej Guinevere – 

giną w ranach, które protagonista z uporem masochisty mozolnie rozdrapuje. Biorąc pod 

uwagę bierne niezdecydowanie Gwen, będącej w trudnym trójkącie z Jaanem i Garsem, 

usilnie stara się traktować Dirka jak dawnego przyjaciela. Porównianie jej w tym kontek-

ście do Guinevery wydaje się nie tylko celne, ale i paradoksalne. Obnażając swoją fascyna-

cję legendami z kręgu arturiańskiego, Martin snuje historię tyleż symetryczną w stosunku 

do pierwowzoru, co od niego odbiegającą. Anemiczny eskapizm Dirka nie dorównuje bo-

wiem żywiołowej namiętności Lancelota; Gwen natomiast, nawet w chwilach najwięk-

szego uniesienia wydaje się przygaszona i – w najlepszym wypadku – nostalgiczna. Jaan-

tony, choć świadom erotycznego podtekstu w relacji pomiędzy swoją betheyn, a naiwnym 

pozaświatowcem, wykazuje sporą dozę obojętności i tolerancji wobec jawnego nadużycia 

zaufania ze strony dwojga dawnych kochankó. W zestawieniu z królem Arturem, prze-

grywa więc z kretesem. Nawet w momencie, gdy – po części z winy Dirka – między klanem 

Ironjade dochodzi do konfrontacji z bardziej gwałtownymi środowiskami, Vikary nie żywi 

do t’Lariena wielkiej urazy. 

Odniesienie do XIII-wiecznej legendy ujawnia zamiłowanie Martina do zwracania 

się ku przeszłości, zwłaszcza tej utkanej na kanwie fantastycznej. Jego pozaziemskie uni-

wersa w swej stylistyce sięgają do średniowiecznego pierwowzroru postrzeganego nie 

tylko jako niewyczerpana skarbnica legend, ale również okres spychający w zapomnienie 

wielkie cywilizacje. Prawdziwie ciemne wieki. Według Martina, zaznaczenie tegoż upadku 

„budzi pewien smutek, nadając światu bolesny wydźwięk, jakby sam już w połowie 

upadł”4. Tendencja ta, widoczna już w jego innych utworach (opowiadanie Pieśń do Ly-

anny, cykl powieści Pieśń Lodu i Ognia) świadczy o wyraźnej skłonności pisarza do two-

rzenia obrazu melancholijnej apokalipsy, sączącej się w lirycznych utkanych opisach 

worlońskich lasów. Zagłada, niczym wyimaginowane dławce, wyrasta „tuż obok królew-

skiego srebrnodrzewu[ ...] podkop[ując] korzenie drugiego drzewa, miażdżąc rywala we 

wciąż zaciskającym się imadle”5. Agonia rodzimej puszczy gasnącej w spazmach agresji, 

 
4 J. Poniewozik, msc. cyt. 
5 G. R. . Martin, dz. cyt., s. 56-57. 
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wieńczy świadomość, iż „[l]asy te i tak były skazane na śmierć, jeszcze przed zasadze-

niem”6. Stwierdzenie to idealnie wspasowuje się w Yeatsowskie „[p]oczęcie, które rodzi 

się do śmierci”7, wyśpiewując niekończącą się pieśń vanitas vanitatum. 

Namacalna wymowność śmiercionośnych neologizmów (dławce, srebrnodrzew, 

bunshee) oraz bogactwo elegijnych opisów kontrastują z nierówną budową fabuły. Gnu-

śność pierwszej części powieści, naznaczona przez niewydolność relacji między bohate-

rami kontrastuje z rozpaczliwie desperackim tempem drugiej. Barbarzyńska kultura 

worlońska pełna ograniczających kodeksów, zrównuje człowieka ze zwierzyną, na którą 

można swobodnie zapolować. Wyścig na śmierć i życie odciska na bohaterach piętno tra-

gedii, która – wbrew pozorom – pozwala im stanąć twarzą w twarz z własnymi lękami. 

Zakończenie powieści – niejasne i enigmatyczne – nie rozstrzyga o wyniku kosmologicz-

nego pojedynku z nocnym korsarzem. Ów wyczuwalny niedosyt i finalną dezorientację 

można by przypisać nieoszlifowanemu warsztatowi autora, który niejednokrotnie poty-

kał się na niedostatecznie prowadzonej fabule debiutanckiego dzieła; jednocześnie za-

kończenie wprowadza pewne zawieszenie, swoisty rozejm z czasem, wabiąc czytelnika 

niepewnością. Wielokropek bowiem to nie koniec opowieści, lecz dalszy ciąg, który – za-

kryty przed ludzkimi oczyma – pozwalając łudzić się nadzieją, że być może opór coś zna-

czy, a światło życia zajaśnieje jeszcze wśród pomników zagłady. 

 

 
6 Tamże. 
7 W.B. Yeats, Żeglując do Bizancjum, w: http://poema.pl/publikacja/95935-william-butler-yeats-zeglujac-
do-bizancjum [dostęp: 24.04.2014]. 


