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Nie tylko kraj, z którego pochodzisz czy obrana w życiu profesja określają to, kim jesteś.
Równie ważne jest, kogo obrałeś sobie za wzór do naśladowania. Nie trzeba spędzić całego
życia w bibliotece, by dowiedzieć się o wspaniałych czynach naszych przodków. Historie wielu
ludzi i ich walki o wyzwolenie spod jarzma Ciemności, rycerzy i kapłanów, a nawet ludzi
pospolicie urodzonych, odcisnęło swój wieczny ślad czynami godnymi czci i naśladowania.
Największych z nich uznajemy dziś za świętych – ludzi o tak wielkiej wierze i dokonaniach
tak chwalebnych, że bez wątpienia poszli wprost do Jedynego, gdy tylko zeszli z tego świata.
Legendy mówią, że dzięki ogromnej Wierze święci byli niemal całkowicie odporni na działa-
nia magii, a ich aura chroniła nawet innych ludzi.

Zdecyduj, czy chcesz podjąć życiowe wyzwanie i podążyć
jedną z trudnych dróg, jakie oni wytyczyli. Ci, którzy się na to
odważyli, nigdy się z tym nie kryją – imię patrona albo jego
wizerunek czy symbol umieszczają na pancerzach, grawerują
na broni, przypinają do płaszczy. Niejeden odważny człowiek
zadrży nieraz, gdy spotka na swej drodze rycerza, który obrał
drogę wytyczoną przez świętego szaleńca i fanatyka, bo i tacy
znaleźli swe miejsce wśród wielkich patronów.

O PO PO PO PO PAAAAATRTRTRTRTRONONONONONAAAAACHCHCHCHCH
Nawet dziś, w czasach upadku dawnych wartości, szla-

chetnie urodzeni żołnierze i oficerowie lubią określać siebie
mianem rycerzy. A przecież rycerz znaczy tyle samo, co kro-
czący za Prorokiem, wierny jego ideałom i oddający życie za
świętą sprawę. Czy rzeczywiście są tacy? Czy można jeszcze
w naszym świecie spotkać prawdziwych rycerzy?

Podobnie jest z duchownymi. Obecnie nawet najpośled-
niejszy kleryk mówi o sobie: kapłan. Zaś w czasach Proroka
tytuł ten był ogromnym wyróżnieniem, dotyczył największych
spośród świętych mędrców, opiekunów rodiańskiej wiedzy i
nauk Proroka. Dziś kapłanów tak się namnożyło, że aż dziw,
iż Ciemność drąży jeszcze świat.

Każdy mieszkaniec Dominium zna choćby pobieżnie na-
uki Proroka i Kościoła, wie, czego oczekuje od niego Jedyny i
jaka prowadzi do niego droga. Jednak w dzisiejszym świecie
gonitwy za uciechami, za bogactwem i przywilejami, szcze-
gólnie trudno szlachetnie urodzonym nie zagubić tej prostej
drogi. Nic nie wydaje się już ani czarne, ani białe. Prorok
wytyczył bardzo szeroką drogę, zaś każdy twierdzi, iż nią po-
dąża - bez względu na to, co faktycznie czyni. I właśnie dla-
tego, że coraz trudniej dostrzec, kiedy się z owej drogi zbacza,
szczególnie ważne są dodatkowe, mniejsze, bardziej dokład-
ne i różnorodne wzory, jakie dali święci mężowie i święte nie-
wiasty – ludzie wielkich czynów i ogromnej wiary.

Cynazyjscy teologowie studiujący „Komentarze” i kroniki
kościelne mówią, że Prorok w całej swej mądrości dostrzegł
ów problem już podczas pierwszych krucjat. Wyzwoleni lu-
dzie pochodzili z różnych krain, mówili odmiennymi języka-
mi i posiadali przedziwne zwyczaje. Żaden człowiek nie mógł
być wzorem dla nich wszystkich. I chociaż Prorok był zarów-
no wielkim wojownikiem i wodzem, jak też mędrcem i kapła-
nem, nie wszyscy potrafili iść w jego ślady, nawet gdy tego
pragnęli. Dziś już wiemy, że każdy musi sam wybrać swoją
wąską ścieżkę, którą zdążać będzie do Jedynego. Ale dawno
temu, u samych początków wyzwolenia człowieka, ścieżki te
wydeptali pierwsi uczniowie i towarzysze Proroka, później zaś
najwięksi spośród ludzi wielkiej wiary - święci patroni na-
szych czasów.

Prorok chcąc dać wzorce mieszkańcom wszystkich wy-
zwolonych krain ludzi, uczynił nimi swoich najlepszych, osła-
wionych, okrytych chwałą i podziwem rycerzy i kapłanów.
Zawsze, gdy ginął wielki wojownik albo mędrzec z armii Pro-
roka, ten kazał wznosić mu pomnik i upamiętnić jego czyny

po wsze czasy. Powoływał spośród drużyny bohatera grupę,
która odtąd miała dbać właśnie o to, by pamięć nie zaginęła.
Tak powstawały pierwsze zakony, zaś dzięki nim opowieści o
świętych mędrcach i herosach wędrowały przez krainy, roz-
niecając ogień wiary i czynu. Epigoni z zakonów naśladowali
swego patrona i ze wszech miar starali się dorównać mu chwa-
łą. Najdzielniejsi z nich otrzymywali za wielkie dokonania
rycerskie pasy lub kapłańskie szarfy, oraz herb. Jakikolwiek
zaś ów herb by nie był, w jego klejnocie, obok krzyża zawsze
widniał wizerunek patrona, bowiem od patronów właśnie
pochodzi duma każdego szlachetnego rodu.

Podobny zwyczaj wynoszenia na piedestał świętości prze-
trwał od czasów Proroka aż do dziś, choć coraz rzadziej Ko-
ściół i Cesarz do niego dopuszczają. A może po prostu coraz
mniej jest na świecie wielkich, szlachetnych i oddanych świę-
tej sprawie ludzi, takich jak ci poniżej?

Św. Arda Głosicielka (XIII wiek) została skazana na
poćwiartowanie, jako buntowniczka, za to, że bez lęku, otwar-
cie i głośno piętnowała i upominała króla Eliaru za jego hi-
pokryzję, odejście od Wiary i czyny niegodne karianina. Gdy
tylko wyrok został wykonany, królowi uschły ręce, odjęło mu
mowę i wzrok. Adherenci św. Ardy to bezkompromisowi ka-
rianie, którzy nie boją się żadnych ziemskich praw ani gróźb
ze strony wpływowych i potężnych arystokratów. Jest to bo-
dajże jedyny zakon, który skupia się tylko na zapominają-
cych o Wierze potężnych rodach, magnatach, lordach i wład-
cach. Nikt nie jest na tyle wielki, by nie wolno było wypo-
mnieć mu grzechów czy zaniedbania i walczyć o jego duszę.
Ziemska władza jest niczym przy powinności wobec Jedyne-
go.

Św. Arkus Galavay, Tropiciel Ciemności (V wiek)
był misjonarzem, który wyczuwał wpływ Ciemności bez wzglę-
du na to, pod jaką postacią się maskowała. Potrafił określić,
w jaki sposób zaatakuje i ostrzegał przed tym ludzi. Pokrzy-
żował w ten sposób plany wielu potężnym demonom, które z
ukrycia sączyły w umysły ludzi złe myśli i szeptały do ucha
niecne plany. Epigoni św. Arkusa szukają wpływu Ciemności
dosłownie wszędzie, dopatrują się go we wszelkich przeja-
wach zła i nikczemności. Są przy tym znawcami ludzkiej psy-
chiki i potrafią odkryć, kto planuje w duszy jakąś podłość
lub ma niecne zamiary. Za ludzkie zło obarczają winą devi-
ria, nawet wtedy, gdy zda się, że to sam człowiek i nikt inny
dokonał bezeceństwa. Ostrzegają też ludzi, by pamiętali, że
złe myśli to nic innego jak podszepty demonów, które w ten
sposób chcą człowieka zniewolić i skraść jego duszę, a wraz z
nią dar nieśmiertelności.

Św. Bulhar (I wiek) był wielkim czarownikiem - do cza-
su, gdy spotkał Proroka. Kiedy poznał Jego nauki, wyzwolił
się spod władzy Ciemności, zaś demony, które pętały jego
duszę i od których był zależny - pozabijał. Wędrował odtąd
przez pogańskie krainy, a także ziemie Dominium i tępił de-



73

viria, które w podstępny sposób zniewoliły ludzi, nieświado-
mych prawdziwej ceny w grze z Ciemnością. Uwalniał ich
niszcząc pomiot Ciemności. Podobnie dziś rycerze św. Bull-
hara wędrują z misją, by odnajdywać deviria, które podstęp-
nie dobrały się do prostych ludzi. Gardzą oni jednocześnie
tymi, którzy świadomie wchodzą w pakt z demonami, odda-
jąc im swą duszę za złudne skarby i moce.

Św. Cyneus, Poszukiwacz Prawdy (I wiek) był wiel-
kim i sławnym mędrcem jeszcze zanim spotkał Proroka. Nie
od razu przyjął Jego słowa, bowiem nie uznawał nic, czego
sam by nie sprawdził czy nie dowiódł przed sobą. Sprawa,
która prowadziła krucjaty była zbyt poważna, by mógł ją zi-
gnorować, więc rozpoczął własne badania nad językiem Ro-
dian i spisaną przez nich historią, odwiedzając wiele ze sta-
rożytnych Katedr. Gdy w końcu zrozumiał prawdę i zadrżał
ze zgrozy w obliczu wszechobecnej niewoli i kłamstwa de-
monów, wrócił do Proroka, by stanąć u Jego boku. Odtąd
Cyneus był największym spośród kapłanów Proroka, objął
pieczę nad badaczami Katedr i dalszą nauką w służbie kru-
cjaty, w końcu wyruszył wraz z Nim na ostatnią misję do Val-
doru. Jako patron świątobliwych uczonych i mędrców przy-
pomina, by wiedza nigdy nie była ważniejsza niż jej cel, czyli
pomoc ludziom w drodze do Jedynego i w walce z Ciemno-
ścią. Także o tym, by każde odkrycie należycie w tym celu
wykorzystać i by zdobyta już mądrość nigdy nie leżała bezu-
żyteczna, w przeciwnym razie dowodzi to zaniedbania, igno-
rancji albo lenistwa rozumu, a to trzy niewybaczalne grzechy
dla mędrca.

Św. Dagobert (I wiek) był jednym z największych ryce-
rzy Proroka. Odpłynął wraz z nim, jednak jako jedyny z całej
wyprawy powrócił, choć tylko duchem – by ukarać zdradę
Trzeciego Syna. Od czasu tego cudu uznawany jest za stróża
sprawiedliwości i patrona tych, co dokonują pomsty za krzyw-
dy i wyrządzone zło. Rycerze św. Dagoberta słyną z czystości
i wielkiego honoru, nigdy nie złamią danego słowa ani nie
skalają się kłamstwem.

Św. Dorian, Pogromca Zła (II wiek) przemierzył całe
Dominium, tępiąc pomiot Ciemności wszędzie, gdzie tylko
wystarczył do tego miecz. W końcu po długich latach własnej
krucjaty rozpoczął swą ostatnią misję – ruszył tropem dzie-
sięciu najstraszniejszych, owianych legendami deviria, które
rozpościerały grozę na krainy Dominium i zgromił je kolejno,
co do jednego. Większego celu na terenie człowieka postawić
sobie nie potrafił, ruszył więc do Valdoru na wzór Proroka i
podobnie jak On, nie wrócił nigdy. Rycerze św. Doriana nie
czekają, aż na ich drodze stanie Ciemność, sami tropią po-
tężne deviria. Gdy odkryją nikczemną bestię, obierają jej
unicestwienie za swą świętą misję i przygotowują się do wal-
ki. Jeśli potwornego deviria wytropi jeden z Pogromców Zła,
dni stwora są policzone – nawet jeśli ów rycerz zginie, po nim
przyjdą inni i nie spoczną dopóki go nie unicestwią. Dlatego
zanim rycerz ruszy do walki, wcześniej musi przynajmniej
napisać list do siedziby Zakonu, aby bestii na pewno nie udało
się ujść z życiem.

Św. Karmak, Pogromca Czarowników (X wiek) po-
chodził z Kary i już od najmłodszych lat czuł powołanie do
stanu duchownego. Kiedy został przyjęty do grona Inkwizy-
torów, zadziwiał swoją gorliwą wiarą i sumiennością z jaką
oddawał się obowiązkom. Wytrwale tropił i przesłuchiwał cza-
rowników, wielu z nich zabił. Chociaż współcześni hagiogra-
fowie przypisują mu okrucieństwo, a nawet szaleństwo, za-
znaczają równocześnie, że uratował setki, jeśli nie tysiące nie-
winnych dusz. Podkreślają siłę jego Wiary, dzięki której opie-
rał się zaklęciom. Św. Karmak zginął od Valdorskiej magii,
broniąc wiernych przed atakiem grupy potężnych valdorskich
czarnoksiężników. Wielu z magów zginęło od jego młota, a
pozostali uciekli i więcej o nich nie słyszano. Uznany świę-
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Mieszkańcy Dominium mają Karyjczyków za fanatyków religijnych, ogarniętych obłędem, płonących wiarą szaleńców. To prawda,
jest w nich i obłęd i płomień wiary, przemawia przez nich szaleństwo. Ostatnie dziesięciolecia to niekończący się wyścig w
służbie Jedynemu, katedry, krzyże, msze, kazania, modlitwy. Każdy rok, każde pokolenie to nowe wyzwania i wróg, którego
trzeba pokonać, grzech, który trzeba wyplenić z życia wierzących.
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