
Heroes: Czy w pierwszych częściach serii występuje ten sam Sandro? 

Wspomniałem w jednym z poprzednich artykułów, że nie mamy pewności, czy Sandro występujący w 

pierwszej, drugiej i trzeciej części Heroes, to ten sam nekromanta. Wiemy, że po Rozliczeniu udał się 

na Axeoth, więc Sandro z trzeciej i czwartej części jest tym samym nekromantą. A co z poprzednimi? 

Sprawdźmy to. 

Imię Sandro przewija się przez wszystkie części 

Występuje w pierwszych czterech odsłonach popularnej serii Heroes i za każdym razem jego 

charakterystyka się zgadzała: nekromanta lub czarnoksiężnik, którego ciągnęło w mroczną stronę. Za 

każdym razem kultywował nekromancję i zbierał jej nowych zwolenników. 

 

Dlaczego podejrzewam, że jest to jedna i ta sama osoba? 

Przede wszystkim powodu z wspomnianego powyżej, czyli z jego charakterystyki. W każdej części był 

to ciemny charakter, parający mroczną magią. Abstrahując jednak od jego osobowości jest kilka 

faktów, które na to wskazują: 

1. Przede wszystkim kontynenty na których owy bohater przebywał. W międzyczasie, jak pobierał 

nauki u mistrza Ethrica (o nim później), to wykorzystując swoją moc porwał córkę księcia 

Krewlod w swoim wiadomym celu. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że już wtedy 

odbywał podróże z Enroth na Antagarich, a działo się to przed drugą wojną o sukcesje. Zatem 

mamy jego wcześniejsze koneksje z kontynentem znanym z Heroes III. 

2. Po przegranej Archibalda w wojnie o sukcesję Sandro nie miał już co robić na Enroth i musiał 

szukać swojej szansy gdzie indziej. Dlatego opuścił największy z kontynentów i udał się na 

Antagarich, z którego później wyruszył na Jadame. 

3. Jeddith, którym razem z Sandro uczęszczał do mistrza Ethrica, również przybył na Antagarich. 

W pierwszej misji kampanii Powstanie Nekromanty uczeń rozpoznał Sandro i stanął mu na 

drodze do Deyji. 

Dlaczego podejrzewam, że nie jest to jedna i ta sama osoba? 



Nie pasuje niektóre sprawy, zarówno po stronie Sandro, jak i innych bohaterów, którzy mieli z nim 

styczność. Sandro uczęszczał na zajęcia do mistrza Ethrica razem z Jeddithem, który go polecił. Nie 

wiemy, jaki był jego mistrz, ale w Might and Magic VI znamy go, jako pierwszego lisza. Natomiast w 

kampanii Cienia Śmierci: Powstanie Nekromanty nie jest opisywany jako nekromanta, a nawet 

utożsamiono go z władcami podziemi. 

To jest pierwszy istotny element, drugą ważną kwestią jest postawa samego mistrza. Wiedział, że 

Sandro miał mroczną naturę i dążył do odkrycia nekromancji, a mimo to gdy tego dokonał polecił 

swoim uczniom powstrzymanie rosnącego w siłę nekromanty. Skoro wiemy z Might and Magic VI, że 

Ethric był liszem, to powinna zadowolić go informacja, że jeden z jego uczniów wybrał taką samą 

stronę. Wiemy, że było inaczej. 

Stosunek pozostałych bohaterów do Sandro 

Kolejną nielogicznością wydaje się być stosunek pozostałych bohaterów do nekromanty. Załóżmy Gem, 

która podczas pierwszej wojny o sukcesję walczyła razem z Sandro z Morglinem Ironfistem, natomiast 

w drugiej stanęli już pod dwóch stronach barykady. Powinna kojarzyć jego imię z Enroth, a nie poznała 

go, kiedy zgłosił się do niej i poprosił o zdobycie artefaktów. Podczas pierwszej wojny mogła nie słyszeć 

o nekromancie, ale już w drugiej Sandro prężnie działał po stronie Archibalda, więc jego imię powinno 

być dla niej rozpoznawalne. 

Podobna sprawa miała się z Crag Hackiem, który w obydwóch wojnach walczył po tej samej stronie co 

Sandro. Również nie poznał go, kiedy ten poprosił go o zdobycie kilku artefaktów. 

O czym to może świadczyć? 

Moim zdaniem świadczy to o tym, że albo Sandro był tak bardzo przebiegły, albo mamy do czynienia z 

dwoma różnymi bohaterami. Wydaje mi się, że postawa Sandro na Enroth mocno różniła się od 

postawy Sandro na Antagarich. W przypadku Enroth mamy do czynienia z nekromantą, który 

podporządkowywał się władzy, natomiast na Antagarich już mamy nekromantę z dążeniami 

imperialistycznymi. Z drugiej strony nikt uczony z nieba nie spadł i nekromanta mógł zrozumieć, że 

władzę należy wywalczyć, toteż na Antagarich próbował ją zdobyć na różne sposoby. 

Podsumowanie 

Jak to w końcu jest z tym Sandro? Jest to jedna postać, czy dwie różne? Nie potrafię na to pytanie 

odpowiedzieć. Bezpośrednio dowodów na to nie ma, a pośrednio możemy się domyślać, że chodzi o 

jedną postać. 

A jak Wy uważacie? Jest to jedna postać, czy dwie różne? Dajcie znać w komentarzu       

 

Jeśli interesują Cię pozostałe artykuły ze świata Heroes, to zapraszam na podstronę pozostałe wpisy: 

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

Inspiracją do powstania tego artykułu były informacje umieszczone w fandomie Heroes of Might & 

Magic: 

https://mightandmagic.fandom.com/wiki/Sandro_(Enroth)  

https://segeworld.pl/category/category/inne-wpisy/
https://mightandmagic.fandom.com/wiki/Sandro_(Enroth)

