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Trup ściele się gęsto
 

 

[Zawiera spojlery] 

 

Fenomen Gry o tron nie przestaje zaskakiwać.  Ekranizacja świetnego, i niestety na-

dal niedokończonego cyklu Pieśń Lodu i Ognia nieustannie przysparza nowych wrażeń. 

W czerwcu zakończyła się emisja piątego sezonu serialu, ale emocje jej towarzyszące w 

żaden sposób nie osłabły… a może wręcz się nasiliły, bo scenarzyści coraz śmielej od-

chodzą od Martinowskiego pierwowzoru.  

Teoretycznie piąty sezon Gry o tron stanowi ekranizację drugiej części „Uczty dla 

wron” (w czym umacnia nas polski wydawca cyklu edycjami książek z okładkami filmo-

wymi), ale w serialu nastąpiło już takie wymieszanie wątków w porównaniu do książ-

kowej linii czasowej, zmiana rozłożenia akcentów oraz wprowadzenie licznych modyfi-

kacji, że powyższe stwierdzenie należy traktować, co najwyżej, jako umowne. Równie 

dobrze można stwierdzić, że jest to ekranizacja Tańca ze smokami… albo, szczególnie w 

końcówce sezonu, tomu jeszcze przez George’a R.R. Martina nienapisanego. W świetle 

dokonanego przez autora w tomach czwartym i piątym sztucznego podziału fabularnego 

bazującego na geografii zmiana tego układu związana z aspektami fabularnymi wydaje 

się w pełni uzasadniona.  

Z drugiej strony, z punktu widzenia dynamiki i zwięzłości serialowej narracji, lepiej 

by było, gdyby dokonano jeszcze ostrzejszej selekcji wątków. Tak jak dość wcześnie po-

zbyto się Greyjoyów, tak i w piątym sezonie przydałoby się obcięcie kilku wątków poza 

zrezygnowaniem z postaci Brana. Co prawda zrozumiałe jest podtrzymanie w świado-

mości widzów serialowej egzystencji niektórych bohaterów (szczególnie tych w dojrze-

wającym wieku, kiedy to aktorzy z roku na rok znacząco się zmieniają), ale nie za wszel-
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ką scenę. Na przykład wydarzenia w Braavos związane z Aryą mają dla całości margi-

nalne znaczenie, a i same w sobie – na przykład w porównaniu do również dziejącego się 

w odosobnieniu wątku Daenerys – są znacznie mniej spektakularne i dynamiczne. Po-

dobnych wątków, których brak wpłynąłby pozytywnie na dynamikę sezonu, jest kilka.  

Każdy kolejny sezon trudno oceniać i recenzować w oderwaniu od wcześniejszych. 

Istnieje kilka głównych osi fabularnych (przede wszystkim powiązanych z kluczowymi 

postaciami), które ciągną się przez produkcję, ale twórcy serialu starają się z każdego 

dziesięcioodcinkowego pakietu tworzyć całość, zawiązując wątki w pierwszych odcin-

kach i doprowadzając je do kulminacji w ostatnich. Często widoczne jest to w perspek-

tywie drobnych szczegółów i budowania tła przez kilka odcinków. Najlepiej uwidacznia 

się to w wątku Stannisa, który być może nie jest najbardziej istotnym bohaterem z punk-

tu widzenia wydarzeń globalnych w serialu, ale jest jednym z bardziej przemyślanych; a 

także kontrowersyjnych za sprawą odbiegnięcia od literackiego pierwowzoru. Mianowi-

cie od początku sezonu pojawiają się zalążki przyszłego konfliktu tragicznego: z jednej 

strony Baratheon kreowany jest na surowego, jednak kochającego ojca; z drugiej pod-

kreślane jest jego poczucie obowiązku i misji. Prowadzi to do nieuniknionego dramatu i 

całkowitego zniszczenia człowieka kierującego się w życiu źle określonymi ideałami.  

Staram się rozpatrywać serial i cykl jako dwa, oczywiście powiązane, ale jednak od-

rębne byty. Dlatego też z zainteresowaniem przyjmuję wszelkie modyfikacje fabularne 

w stosunku do Pieśni Lodu i Ognia. Zmiany staram się oceniać obiektywnie, choć nie jest 

to zawsze tak proste. Twórcy Gry o tron w piątym sezonie zdecydowali się na kilka od-

ważnych ruchów, a istotne zmiany można liczyć w dziesiątkach, nie sposób więc wspo-

mnieć o wszystkich. Pozytywnie należy ocenić wcześniej wspomniane wydarzenia zwią-

zane z postacią wątek Stannisa, a także – mimo pewnych zastrzeżeń – ekstrapolację 

wątku Sansy w oparciu o losy innych postaci z książki. Na drugim biegunie niestety 

znajduje się największe rozczarowanie sezonu, czyli niemal slapstickowe Dorne. Prze-

niesienie Jaime’ego i Bronna do pustynnego zakątka Westeros dawało nadzieję na inte-

resujące rozwiązania fabularne, ale przyszło gorzkie rozczarowanie. Ich losy przypomi-

nają raczej komedię sensacyjną klasy B. Dla jednej, może trwającej w sumie pół minuty, 

sceny nie warto było również męczyć widzów postacią Brienne; o ile we wcześniejszych 

sezonach miała ona sporo ikry, to w tym udało się ją uczynić jeszcze bardziej mdłą niż 

miało to miejsce w Uczcie dla wron. Jest to niewątpliwe osiągnięcie, ale niekoniecznie w 

kierunku, którego oczekuje widz. 
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Kiedy myślimy o Grze o tron od razu nasuwają się trzy umowne określenia: trupy, 

golizna, spiski. Tych pierwszych, prawdziwych lub domniemanych (sezon kończy się 

serią dość paskudnych cliffhangerów), w sezonie jest pokaźna liczba. Powoli scenarzyści 

przeganiają w tej materii samego Martina. Zaskakująco mało, jak na wcześniejsze stan-

dardy, jest za to golizny. Owszem, pojawia się często, ale nachalnego epatowania nago-

ścią jest stosunkowo niewiele. Jeśli natomiast chodzi o spiski, to kilka ciekawych moty-

wów się pojawia. Prym wiedzie oczywiście Littlefinger knujący intrygę w intrydze, lecz 

niemal każda z głównych osi fabularnych posiada zakulisowe machinacje, których efekt 

ujawnia się dopiero po czasie.  

Piąty sezon budzi dość ambiwalentne odczucia. Jest w nim sporo mocnych i nie-

złych momentów (wystarczy wspomnieć sugestywny marsz pokutny Cersei), ale też nie-

kiedy próby sztucznego wykreowania emocji sprawiają, że końcowy efekt niebezpiecz-

nie zbliża się do śmieszności (seria scen bitewnych w Meereen). Mimo wszystko ta od-

słona Gry o tron miała chyba najbardziej zrównoważoną fabułę; praktycznie nie było 

odcinków-wypełniaczy, co regularnie zdarzało się w połowach poprzednich sezonów. 

Lepsze rozłożenie akcji i wymieszanie elementów ekspozycyjnych z dynamicznymi spra-

wiało, że nawet pomimo nierzadkich wpadek, całości należy wystawić ocenę pozytywną.  


