
Heroes: Władcy Erathii część 1 

Twórcy Heroes nie rozpieszczali nas szczegółami dotyczącymi historii królestwa Erathii. Z tego powodu 

jest wiele wydarzeń, które wymagają uzupełnienia, lub nie zostały opisane (w formie fanfiku będę się 

starał je uzupełniać :D). Chociaż królestwo Erathii istnieje równie długo, jak Avlee, czy Krewlod, to z 

gier wiemy jedynie o: walce rycerzy z barbarzyńcami w trakcie istnienia królestwa Bracaduun, 

powstaniu Erathii, wojnach drzewne z Avlee, uwolnienie się Tatalii spod jarzma Erathii, czy o ostatnich 

wydarzeniach tuż przed Rozliczeniem ukazanych w kampaniach Heroes Odrodzenie Erathii, Ostrze 

Armagedonu czy Cień Śmierci.  

W przeważającej części historii władzę w królestwie sprawował ród Gryphonheart. Dopiero po zatruciu 

króla Nicolasa przez Lorda Haarta w 1160 r. p.C (po Ciszy) władzę przejął ród Ironfist. Jacy władcy 

przewinęli się przez Erathię? Zapraszam do artykułu. W tej części przedstawię znanych władców do 

panowania Nicholasa Gryphonhearta, a za tydzień przedstawię pozostałych. 

Rion Gryphonheart 

Inaczej król Gryphonheart Pierwszy. Doświadczenie wojskowe zdobywał jeszcze w królestwie 

Bracaduun, które zostało zdobyte przez barbarzyńcę Tarnuma. Po zdobyciu twierdzy Steelhorn rycerz 

uciekł w samo serce Antagarich, gdzie założył królestwo Erathii. Królestwo to szybko rosło w siłę, o 

czym miało świadczyć oswojenie, a następnie wytrenowanie gryfów. Czując się na siłach rozpoczął 

kampanię przeciwko wojskom barbarzyńcy. Jego działania doprowadziły do bezpośredniej bitwy 

między nimi, w której młody król wyzwał Tarnuma i pokonał go, dzięki czemu Erathia zyskała pokój. 

Władzę w królestwie sprawował odpowiedzialnie i sprawiedliwie, o czym świadczy gorzkie opłakiwanie 

jego śmierci przez poddanych. Gdy jego dusza znalazła się w raju została stamtąd porwana przez 

demona. Wizję tę miała jego córka w czego następstwie poszukiwała śmiałka, który uratuje duszę jej 

ojca. Nikt się nie odezwał, aż w końcu Starożytni wysłali … Tarnuma, który stał się nieśmiertelnym 

bohaterem. Takie to są przewrotne wydarzenia w uniwersum Might and Magic. 

 

Królowa Allison Gryphonheart 

Po śmierci ojca władzę w królestwie przejęła jego córka Allison. O jej rządach nie wiemy wiele, jednak 

wsparła finansowo wyprawę Tarnuma, aby ten uratował duszę jej ojca. Gdy z wojskami Tarnuma nie 

działo się dobrze, wspomogła jego wyprawę, co o mały włos nie skończyło się tragicznie, gdy ją porwał 

demon Deezelisk. Wysłaniec Starożytnych uwolnił ją z rąk Kreegana i przywrócił ją z powrotem na tron 

Erathii. W trakcie kampanii nieśmiertelny bohater przekonał się, że królowa Allison jest jego 

siostrzenicą, kiedy jej ojciec ożenił się z jedną z jego sióstr, które uratował w trakcie inwazji na 

Bracaduun. 



I już teraz zaczynają się schody, ponieważ nie wiemy, kto został królem tuż po panowaniu Allison. 

Podobnie ciężko jest określić późniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Erathii. 

Najprawdopodobniej następnymi wydarzeniami było uwolnienie się ludu bagien spod jarzma 

królestwa ludzi. W trakcie tych wydarzeń mieliśmy do czynienia z dwoma władcami. 

Szalony król Gryphonheart 

Wiemy o nim, że był królem tyranem, którego okrucieństwo dosięgło nawet jednego z jego synów. 

Kiedy książę Niven miał sześć lat i jego drugi syn, nie wymieniony z imienia, pięć, uznał, że tron po nim 

odziedziczy ten, który zabije drugiego, po czym odszedł roześmiany zostawiając ich samych. 

Najbardziej znamy go z okrucieństwa dokonywanego przeciwko ludom z bagien, którzy za czasów jego 

rządów nie mieli żadnych praw i wszyscy mieszkali w klatkach. Rozpoczęło się tym samy powstanie 

przeciwko królowi, na czele którego stanął Tarnum. Tę historię znamy z Heroes Chronicles: Revolt of 

the Beastmaster. Do rebelii dołączył się … 

Książę Niven Gryphonheart 

Miał szesnaście lat kiedy przybył do Tatalii w celu powstrzymania inwazji Tarnuma. Jednak 

nieśmiertelny bohater przekonał go, że ludy bagien były okrutnie traktowane przez jego ojca, dzięki 

czemu dołączył do jego rebelii. Wiemy o nim, że w stosunku do swojego ojca wykazywał się wielką 

empatią oraz wyróżniał się zdolnościami taktycznymi. To dzięki jego pomysłowości zmusili 

urzędującego króla do wyjścia z ukrycia i podczas pierwszej tatalijskiej zabili go. Już w trakcie rebelii 

księcia Nivena okrzyknięto nowym królem Erathii, a po obaleniu jego ojca doszło do uroczystego 

zaprzysiężenia go. 

David Gryphonheart IV 

Znamy go z rozpoczęcia wojen drzewnych, między Avlee a Erathią. Wszystko rozpoczęło się przez 

ekspansję na wschód, gdzie odkryto drewno, które idealnie nadawało się do tworzenia łuków i innych 

broni. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że Erathia przekroczyła granicę Avlee. Do 

Erathii przybył wysłannik króla elfów, który przed samym królem Davidem wystawił żądanie 

opuszczenia regionów Avlee i zapłaty odszkodowania za zniszczenia. Król odmówił rozpoczynając tym 

samy wojny drzewne, które zakończyły się w roku 789 p.C. 

 



Aaron Gryphonheart IV 

Rozpoczął swoje rządy około 800 roku p.C. Również i o jego rządach niewiele wiemy, jednak to w 

trakcie nich ludy zamieszkujące Harmondale powstały przeciwko Erathii. Prawdopodobnie stało się to 

z powodu wyniszczającej polityki podatkowej prowadzonej przez jego Barona Danfortha Octavio, za co 

powstańcy skazali go na śmierć i wybrali własnego przywódcę Ty Vespina. Król Gryphonheart dokonał 

inwazji na samozwańcze królestwo i ponownie wcielił je do Erathii, a jego władcę i pozostałych 

współpracowników skazał na śmierć. Ośmielony tym zwycięstwem ruszył na Avlee, jednak został zabity 

dwa tygodnie później, a elfy korzystając z okazji przejęły władzę w Harmondale. 

 

W następnym tygodniu przedstawię Wam historię królów Erathii, których znamy już z części Heroes III. 

Serdecznie zapraszam       

 

Poprzednie moje artykuły dotyczące świata Heroes zapraszam na stronę: 

https://segeworld.pl/category/category/inne-wpisy/  

Inspiracją dla mnie była strona fandomu o świecie Heroes: 

https://mightandmagic.fandom.com/wiki/Main_Page  

https://segeworld.pl/category/category/inne-wpisy/
https://mightandmagic.fandom.com/wiki/Main_Page

