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Miesiąc temu zaprezentowaliśmy trzy świetne 
teksty pochodzące z blogów funkcjonujących 
przy naszym serwisie. W tym miesiącu 
podtrzymujemy tradycję polecania twórczości 
członków naszej społeczności. Korzystając 
z okazji, chciałbym jednak zwrócić Waszą 
uwagę na stuprocentowo społecznościowy 
dział, który jak dotąd nie miał śmiałości, by się 
Wam przedstawić. Może za miesiąc?

Mowa o konwenty.polter.pl, czyli naszym 
dziale konwentowym. Co w nim takiego 
niezwykłego?

To właśnie konwentowy najbardziej wychodzi 
do ludzi, dokumentując to, co dzieje się 
poza cyfrowymi ścianami serwisu. Jeździ 
na imprezy, dokumentuje obyczaje fanów, 
relacjonuje sukcesy i wpadki organizatorów. 
Jako fani na co dzień działamy w sieci, ale 
więzi zacieśniamy na zlotach i konwentach. 
A konwentowy sprawia, że takie chwile nie 
pozostają zapomniane.

Zajrzyjcie na konwenty.polter.pl, zerknijcie na 
jego profil na Facebooku. 

I wybierzcie się na jakiś konwent. Społeczność 
graczy i miłośników fantastyki to towarzystwo, 
w którym łatwo się odnaleźć.

Społeczność
Maciej „repek” Reputakowski, redaktor naczelny polter.pl

http://konwenty.polter.pl/
http://www.facebook.com/#!/pages/konwentypolterpl/140142016026782


W ciągu ostatniego roku przeczytałem sporo 
książek fantasy, z czego (rzecz niebywała) prze-
ważająca większość była dobra. Niestety nie było 
to spowodowane nagłym objawieniem się wielu 
świetnych pisarzy tworzących w tym, skądinąd 
niedocenianym gatunku, co pojawieniem się 
licznych wznowień (oraz temu, że miałem oka-
zję spędzić miesiąc sam na sam ze zbiorami nie-
jakiej Avellany). Tak więc ukazało się ponownie 
Na Tropach Jednorożca, Saga Drenajów, Kroniki 
Amberu, Smoczy Tron, Kroniki Czarnej Kompanii, 
zdaje się też, że ktoś wypuścił ponownie Ziemio-
morze, a Solaris wydało Umierającą Ziemię. Ta 
ostatnia chyba się do tej pory w takiej wielkości 
na naszym rynku nie ukazała. Przy okazji posze-
rzyłem swoją znajomość Żelaznego i Tanith Lee, 
odświeżyłem sobie Kane’a i Conana.

I wiecie co? Podobają mi się bardziej, niż współ-
czesne fantasy.

Oczywiście nie chciałbym stawiać tezy Nowe 
Fantasy = Bleeee. Prawda jest taka, że każdy wy-
mieniony jest w jakiś sposób pisarzem wielkim, 
który odcisnął swój ślad na gatunku. Jeśli nato-
miast nie był wielki, to przynajmniej był popu-
larnym rzemieślnikiem. Co więcej, dawniej też 
istniała masa nieudolnych grafomanów. Byli 
też pisarze, których twórczości osobiście nie 
trawię: Morcook, Nortonka, ba, nawet z wymie-
nionych Tad Williams od Smoczego Tronu moim 
zdaniem pisał rozwlekle i nieciekawie. Jednak 
kilka rzeczy podobało mi się bardzo.

1) Barbarzyństwo
W dawnym fantasy bohaterowie dość często byli 
barbarzyńcami, jednak działało to także w drugą 
stronę: światy, w których przychodziło im żyć, 
również były dzikie, a ich społeczności bardzo 
prymitywne. Spójrzmy na Śródziemie, Ziemio-
morze, świat Conana... W zasadzie same osady 
rolnicze, plemienność, zaczątki państw, niezor-
ganizowana wojskowość, często też niewolnic-
two i rytualne ofiary. Dookoła nielicznych osad 
ludzkich natomiast rozciąga się dzicz, na której 
grasują dzikie zwierzęta, bandyci i potwory. Nie-
bezpieczeństwa są na każdym kroku.

Przeważająca część współczesnego fantasy 
opiera się na pomyśle bardzo rozwiniętych spo-
łeczności. Akcja dość często rozgrywa się w du-
żych miastach, wędrówki i dzicz, same w sobie 
stanowiące bardzo ciekawy motywy, schodzą 
na dalszy plan. Pierwszy zwykle natomiast zaj-
mują intrygi polityczne.

Społeczności są bardzo nowoczesne, zwykle 
dysponują bardzo szeroko rozbudowaną sferą 
etyczną, aparatem państwowym, bankowością, 
handlem, jakimiś siłami policyjnymi, transpor-
tem publicznym lub przynajmniej płatnym i całą 
masą udogodnień. Dość często są też wysoko 
rozwinięte technicznie, bardzo często zdarza się, 
że technologię zastępuje magia. Niektóre wyglą-
dają na bardziej zaawansowane od ziemskich.

Zwykle panuje w nich coś w rodzaju równości 
i tolerancji. Niewolnictwo, pańszczyzna, se-
gregacja płciowa etc. jeśli się zdarzają, to tyl-
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ko wśród obcych kultur lub w królestwach zła. 
Potworów i innych dzikich bestii niemal się w 
literaturze już nie używa. Jeśli już, to jako stwo-
rzenia z legend, jedno na trzy tomy.

Wygląda to z jednej strony tak, jakby autorzy 
bali się, że zostaną posądzeni o szerzenie nie-
tolerancji rasowej, mizoginii, nawoływanie do 
przemocy i szeregu innych. Z drugiej strony luk-
susy i wygody, jakie dostarczają swoim postacią 
często sprawiają wrażenie, jakby bali się im dać 
w kość. Zupełnie tak, jakby te światy były two-
rzone jako jakiegoś rodzaju krainy marzeń typu 
„chciałbym żyć w innym świecie, być dzielnym 
bohaterem i umieć czarować, jednak nie chciał-
bym przy tym zaznać bólu, głodu, brudu i nie-
wygód”. Strasznie to eskapistyczne.

Oczywiście fantasy zawsze było pisane przez 
marzycieli i dla marzycieli. Jednak mam wra-
żenie, że kiedyś wyglądało to tak: „chciałbym 
być bohaterem, ale matka natura mi nie dała i 
jestem nerdem, a ja wolałbym urodzić się bar-
barzyńskim osiłkiem, co nie boi się bólu, głodu, 
brudu i niewygód!”

Nie mówiąc o tym, że tego typu światy, gdzie 
zło i niebezpieczeństwo czaiły się na każdym 
kroku, były dużo fajniejsze. Po prostu obfitowa-
ły w przygody, w odróżnieniu od tych nowych, 
uładzonych.

2) Bohaterstwo
a) Bo bohaterowie byli bohaterami, a nie emo
Tym, co podoba mi się w starszej fantasy, jest 
to, że powstała przed modą na emo, czy też, jak 
kto woli: rozbudowane psychologicznie posta-
cie. Ta pojawiła się gdzieś w połowie lat 90. i po-
wiem szczerze: nie podoba mi się.

Problem polega na dwóch rzeczach. Po pierw-
sze: jak wiadomo, psychologia to Zygmund 
Freud, Zygmund Freud to natomiast dziecięce 
traumy i nieświadoma seksualność. Czyli dla 
oddania wewnętrznego świata postaci ko-
nieczne jest poznanie jej dzieciństwa i alkowy. 
Stąd, jeśli przypadkiem powieść nie opowiada 
o losach postaci od jej wieku niemowlęcego do 
śmierci, to przynajmniej zawiera kilka rozdzia-
łów o jego dorastaniu, relacjach z ojcem (obo-
wiązkowo złych), matką (bitą przez ojca), inicja-
cji seksualnej etc.

Druga rzecz to ciągłe zaglądanie do głowy bo-
haterów, rozpisywanie się o ich myślach, emo-
cjach, analizowanie stanów uczuciowych, po-
wracanie do doświadczeń z wymienionego już 
dzieciństwa. Powiedzmy sobie szczerze: są to 
rzeczy totalnie niepotrzebne.

W wydanym po raz pierwszy w 1967 roku Panu 
Światła jest scena, w której świeżo poślubio-
na małżonka jednego z bohaterów, by wziąć 
udział w intrydze jego sojuszników, musi się z 
nim rozwieść. Ów bohater wpada w amok i po-
stanawia wszystkich swoich dotychczasowych 
sprzymierzeńców (nawiasem mówiąc: niezłych 
sukinkotów), włącznie z ex-małożonką wymor-
dować. Scena zajmuje pół strony i nie ma tam 
ani słowa o tym, co czuje owa postać. Mimo to 
wypada bardzo, bardzo przekonująco i reali-
stycznie. Dlaczego tak jest?

Powodów jest kilka: po pierwsze sytuacja jest 
dość zrozumiała. Z Jamą (imię bohatera) łatwo 
się utożsamić nawet bez zaglądania mu do gło-
wy. Każdy, komu w życiu choć raz zależało na 
innej osobie (czy nawet piesku, kotku lub pa-
pużce), jest w stanie zrozumieć, co on czuje w 
chwili, gdy zostaje porzucony. Do tego nie trze-
ba trzech stron opisów, uzasadnień, powołania 
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Nie mówcie, że nie pasuje to do gatunku, do 
którego bezpośrednich przodków należały 
epos bohaterski i poemat rycerski.

3) Brak podziału dobro - zło
Tak naprawdę podział Dobro – Zło w fantasy 
istniał zawsze, ponieważ od zawsze w litera-
turze istniał podział na postacie pozytywne i 
negatywne. Jednak wraz z Tolkienem, a raczej 
jego nieudolnymi naśladowcami oraz wraz z 
ekspansją Dungeons and Dragons oraz jedno-
cześnie politpoprawności się zaostrzył. Częścio-
wo wynika to z przyzwyczajenia do dziewięciu 
charakterów z wymienionej już gry. Częściowo 
natomiast ekspansja postaci nieskażonych żad-
nym grzechem wygląda tak, jakby autorzy się 
bali, że napisanie czegoś krwawszego sprawi, 
że ich czytelnicy z miejsca pobiegną do najbliż-
szej szkoły z karabinem automatycznym.

Z drugiej strony autorzy mają tendencję nie 
tylko do wybielania jednej strony, ale też po-
niewierania drugiej. Jeśli więc mamy okrutne-
go tyrana, to musi on być z miejsca lubującym 
rozlew krwi psychopatą. Jego słudzy dobierani 
są natomiast według posiadanych degeneracji 
na zasadzie „Złap je wszystkie”. Tak więc na sto 
procent gościowi służy np. pedofil-gwałciciel i 
wielokrotny morderca dzieci, jak na przykład w 
Mieczu Prawdy Goodkina.

Owszem, cała fabuła np. Władcy Pierścieni opo-
wiadała o tym, jak bohaterowie walczą z Wład-
cą Ciemności. Jednak w porównaniu do dzisiej-
szych tyranów Sauron czy Saruman byli betką. 
Zachowywali się normalnie, wydawali się w 
miarę niegłupi, ba, nawet charyzmatyczni (ja 
nie mówię, że lewitująca gałka oczna była cha-
ryzmatyczna, ja mówię o ogólnym poziomie). 
Można było ich traktować poważnie. Kolejni 
psychopaci dawno temu już zrobili się nudni.

W Conanie było trochę inaczej. Zasadniczo ga-
tunek, jakim jest sword and sorcery, zakłada tro-
chę mniejszą skalę akcji i skupienie się raczej na 
dążeniach osobistych postaci, niż na ratowaniu 
świata przed złem. Tak więc Conan wprawdzie 
zabił dużo różnych drani, ale powiedzmy sobie 
szczerze: sam był draniem. Pił, kradł, szlajał się 
z dziwkami, rabował, bezcześcił świątynie... W 
jego wypadku nie była to walka dobra ze złem, 
a zwyczajny dobór naturalny „może zostać tyl-
ko największy drań”. Różnego rodzaju demo-
ny, potwory, kapłani Setha i innych plugawych 
bożków zwyczajnie nie byli wystarczająco dra-
niowaci.

W porównaniu do Conana i innych herosów 
sword and sorcery współczesne postacie to ban-
da zwykłych prawiczków.

4) Cthulhu
Kolejna fajna rzecz obecna w starym fantasy to 
taki mroczek związany zwłaszcza ze zjawiskami 
nadprzyrodzonymi. Jest w zasadzie wszędzie: 
i u Tolkiena, gdzie Gandalf boi się, że wyczu-
je go Sauron, i u Howarda oraz naśladowców, 
gdzie magia nieodłącznie wiąże się z dawnymi 
bóstwami, jeden w jeden wrednymi i niewy-
słowionymi. Jest u Tanith Lee i to w podobnym 
wydaniu. Także w Ziemiomorzu Le Guin nie jest 
w pełni bezpieczna z uwagi na równowagę, 
dane moce ziemi i siły zaświatów.

Niestety współczesna wizja magii przeszła dość 
mocno najpierw przez filtr DeDeków, a później 
Diablo i sprowadza się tylko do miotania fajer-
bolami. Jest to bezpieczne jak kąpiel w brodzi-
ku i zasadniczo strasznie spłycone. Szkoda, bo 
niebezpieczne, mroczne czary stanowiły bar-
dzo fajny patent fabularny.

się na przeszłość i motywację postaci. Wystar-
czy ziarenko wyobraźni i drugie empatii.

Po drugie: nikt z nas nie jest telepatą i nie jest 
w stanie zajrzeć do głowy drugiemu człowie-
kowi. Tak naprawdę emocje i uczucia ludzi od-
gadujemy po ich zachowaniu i mimice ciała, a 
nie po tym, co dzieje się w ich głowach. Jeśli 
więc na naszych oczach ktoś zaczyna krzyczeć 
i daje innej osobie po mordzie, mówimy, że się 
zdenerwował, jeśli natomiast zaczyna płakać, 
to mówimy, że jest smutny. Nie ma potrzeby pi-
sać, że kogoś „ogarnęła fala bezdennego żalu, 
poczuł się tak, jak wtedy, gdy żołdacy Mordo-
ru spalili jego wieś, a on mógł tylko bezradnie 
obserwować ich z zarośli kukurydzy, bo cóż 
może sześciolatek przeciwko orkom i trollom...” 
Wystarczy napisać „z oczu pociekły mu łzy” i już 
wszystko wiadomo.

Po trzecie: kurczę, kto w krytycznych sytu-
acjach, chwilach napięcia, wymagających kon-
centracji lub w momentach wielkich emocji w 
ogóle myśli i rozpamiętuje? Serio: jeśli skręca-
cie na przejściu i nagle na pasy wtargnie wam 
pieszy, to myślicie „on też ma mamę i będzie jej 
smutno, jak mojej tego dnia, gdy...” czy instynk-
townie hamujecie? W momencie, gdy szef stoi 
wam nad głową lub piszecie klasówkę, zalewa 
was fala jakiejś tam emocji czy w ogóle nic nie 
czujecie, tylko koncentrujecie się na zadaniu? 
W chwili, gdy oglądacie wzruszający film lub 
horror, ktoś was zdenerwuje lub powie wam 
coś miłego: cofacie się do przeszłości i rozpa-
miętujecie dzieciństwo, czy po prostu czujecie 
tę emocję?

Tak więc: tandetna psychologia nawet z powo-
du prawdopodobieństwa charakteru postaci 
jest zbędna.

Po czwarte: po staremu jest zwyczajnie ładniej. 
Serio. Weźmy taki przykład: do wioski przyjeżdża 
Barbarzyński Wojownik. Patrzy: a tam pięciu zbi-
rów poniewiera nadobną damę, obdarło ją z szat 
i widać, że zaraz będzie gwałcić. Sterroryzowani 
wieśniacy patrzą na to bezsilni. Bierze miecz i za-
bija bandziorów, bo tak czynią bohaterowie.

W analogicznej sytuacji pojawia się Współcze-
sny Emo. Już chce odjechać, ale przypomina 
mu się, jak jego ojciec bił matkę, coś w nim pęka 
i rzuca się na bandytów, których zabija. Kto jest 
postacią fajniejszą?

Ja powiem, że barbarzyńca. Sorki, w takiej sy-
tuacji każdy chciałby móc postąpić tak jak on. 
Najczęściej jednak nie ma miecza, nie warun-
ków fizycznych i często wystarczająco mocne-
go charakteru, by krzyknąć „Dobra, zło, szykuj 
się na mordobicie!” Barbarzyński wojownik po-
stępuje tak, jak osoba jego pokroju powinna w 
takiej sytuacji postąpić, czyli bohatersko.

Emo natomiast postępuje jak człowiek z nie-
rozwiązanymi problemami kwalifikującymi się 
do psychoterapeuty. Niebezpieczny dla siebie 
i otoczenia furiat, który wpada w szał przy sil-
nych bodźcach.

b) Bo bohaterowie byli bohaterami, a nie 
łamagami
Dzisiejsi bohaterowie to najczęściej smarkacze, zwy-
kle dość przeciętni, jeśli nie liczyć bliżej nieokreślo-
nej łaski losu lub równie nieokreślonego daru magii. 
W sumie osoby niepozorne i często nieciekawe.

Conan był silny jak bohater, bił się jak bohater, 
pił jak bohater, jadł jak bohater i brał kobietę po 
kobiecie jak bohater. I do tego napisał dwa lub 
trzy wiersze. Nikt nie twierdził, że te ostatnie 
były dobre.



Ostatnie dwa, trzy lata w branży gier to czas swo-
istego katharsis. Po dekadzie rozwijania, wyda-
wania dziesiątek spin-offów i eksploatowania 
do granic możliwości dobrze znanych marek, 
przyszedł moment, gdy szefowie Ubisoftu oraz 
Electronic Arts stanęli przed wszystkimi i tup-
nęli nóżką. „Od teraz nie będziemy wydawać 
tylko kolejnych edycji z nowym numerkiem w 
tytule!” – zwiastował John Riccitiello. „Niedługo 
zobaczycie zupełnie nową i rewolucyjną grę!” 
– wtórowała prześliczna Jade Raymond. Obo-
je nie kłamali. Największy światowy wydawca 
przestał promować kolejne edycje FIFY, NBA 
czy NHL, a w mediach pojawiły się zupełnie 
nowe nazwy, jak chociażby Mirror’s Edge czy 
Dead Space. Pierwsza, mimo że innowacyjna, 
łącząca wspaniały styl graficzny z elementami 
popularnego Le-Parkour, zebrała średnie recen-
zje i entuzjazm graczy, odszedł w zapomnienie 
tak szybko jak się pojawił. Kosmiczne i mroczne 
przygody Isaaca przyjęły się wręcz rewelacyj-
nie, zdobywając kilka nominacji w wielu liczą-
cych się zestawieniach. W kwestii zysków także 
poszło dobrze, czego rezultatem jest nadcią-
gająca druga część. Jednak największym zwy-
cięzcą okazał się „malutki” rywal, mający swoje 
korzenie w niegdysiejszej Galii. Wszystko za 
sprawą mrocznego zabójcy z czasów średnio-
wiecznych krucjat – Altaira. Assassin’s Creed 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Gracze poko-
chali syryjskiego młodzieńca, a swoją miłość 
odzwierciedlili milionami dolarów, które trafiły 
do zacierających ręce twórców. Jednak, mimo 
hucznych zapowiedzi o swojej przełomowej 

roli, gra nie wniosła nic nowego do gatunku. 
Można by ją porównać do trochę zmienionego 
i podrasowanego Prince of Persia.

Kiedy Francuzi odcinali kolejne kupony od kury 
znoszącej złote jajka, urażony gigant z USA po-
stanowił zaatakować jeszcze raz. Broń wybrał 
doskonałą, bo za taką można uznać Boską Ko-
medię Dantego. Produkcja miała rywalizować z 
takimi tytanami jak Devil May Cry czy God of 
War. Twórcom szczególnie marzył się sukces, 
jaki osiągnęły przygody Kratosa, ale na marze-
niach się skończyło. Komputerowa ekranizacja 
dzieła florenckiego pisarza przemierzającego, 
z wielką kosą i krzyżem, kolejne poziomy pie-
kła wypada blado w konfrontacji z ostatnimi 
przygodami syna Spardy, nie wspominając już 
o późniejszym, trzecim epizodzie historii mor-
dercy olimpijskich bogów. Kolejna porażka EA 
sprawiła, że firma zabrała nowe zabawki i wró-
ciła do starej strategii zarabiania pieniędzy na 
kontynuacjach sławnych marek. Ubisoft dalej 
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5) Dużo zabijania, mało gadania
Tym co jest charakterystyczne dla dawnego fan-
tasy, jest fakt, że zwykle było krótsze. Powieści li-
czyły 200-300 stron i zwykle zamykały się w jed-
nym tomie. Oczywiście były wyjątki, na przykład 
Władca Pierścieni miał trzy tomy po 500 stron. 
Jednak przy współczesnych cyklach typu „10 to-
mów, 700-800 stron każdy” to i tak mało.

Odnoszę wrażenie, że jednym z powodów ta-
kiego stanu rzeczy jest brak umiejętności doko-
nania selekcji materiału. Oraz moda na opisy-
wanie wszystkiego jak leci.

Z jakiegoś powodu uznano, że każdy szczegół w 
powieści musi posiadać swój opis. Staranność 
zbliżona jest tutaj do tej modnej w pozytywi-
zmie i, uczciwie mówiąc, często niepotrzebna. 
Tak więc opisuje się dokładny wygląd ubrania, 
ekwipunku i uzbrojenia, jego zasadę działania, 
wygląd postaci i wszystkich pomieszczeń, nie-
zależnie, czy gra to jakąś rolę czy nie.

Oczywiście czasem taki zabieg ma rację bytu, 
na przykład, gdy czytelnikowi należy przed-
stawić wygląd i działanie jakiegoś artefaktu 
obcych. Często jednak jest to zupełnie zbęd-
ne. Przykładowo, w niedawno czytanej przeze 
mnie, bardzo słabej książce Wędrowiec autor 
rozpisywał się o działaniu świec dymnych i pa-
rzeniu herbaty na kilka stron. W tym kontek-
ście wystarczyłoby, gdyby napisał zwyczajnie 
„Ash zaparzył herbatę” lub „Nico rzucił granat 
dymny”. Bardzo często celebrowane są np. opi-
sy posiłków. Na przykład autorka (znów słabej) 
powieści Eon bardzo dużo miejsca poświęciła 
uczcie u pseudochińskiego cesarza. Podobnie 
robił to Lynch w powieściach o Locke’u Lam-
morze, choć miał odrobinę więcej wdzięku. 
Obaj pisarze nie znali się na gotowaniu, tak 
więc Lynch zmyślał potrawy fantasy, jego kon-

kurentka natomiast opisała prawdziwe chiń-
skie dania, przy czym nie wyszła poza menu z 
wietnamczyka na Dworcu Centralnym.

Zawsze w takich wypadkach przypomina mi się 
opis śniadania z pierwszego tomu Amberu. „Za 
pozostałe pieniądze zamówiłem posiłek: jajko 
na bekonie. Bekon był trochę za suchy” (cytu-
ję z pamięci). Zasadniczo w tym zdaniu jest za-
równo wszystko, co potrzeba jak i wszystko, co 
interesuje czytelnika.

Tak naprawdę nie trzeba opisywać każdego 
szczegółu, gestu czy słowa. Dialogi nie muszą 
być bardzo rozbudowane, można je skrócić do 
wymiany kilku zdań. Nie trzeba też opisywać 
walk sekunda po sekundzie i cios po ciosie. 
Można iść na skróty i efekt wcale nie będzie 
gorszy. Powiem więcej: będzie często lepszy, 
bo wyobraźnia czytelnika i tak zrobi swoje, a 
przy okazji nie zostaną oni zanudzeni nadmia-
rem zbędnych informacji.

Kontynuacja czy reaktywacja?
rozważania nad upadkiem standardów produkcji gier
Bartek „Dante” Dudek
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Gdy Game Informer ogłosił zamiar przeprowa-
dzenia wywiadu z Toddem Howardem, czło-
wiekiem odpowiedzialnym za najnowsze czę-
ści serii Fallout i The Elder Scrolls w Bethesda 
Game Studios, pod wpisem zebrała się bezpre-
cedensowa na portalu liczba 1600 komentarzy. 
Już to pokazuje, jak wielkie zainteresowanie 
wśród miłośników cRPG wzbudziło nie tak daw-
ne ogłoszenie na 11 listopada bieżącego roku 
premiery Skyrim – kolejnej, piątej już części se-
rii The Elder Scrolls – legendy gatunku o sie-
demnastoletniej historii. Po przesłuchaniu tego 
wywiadu, postanowiłem podzielić się z wami 
informacjami w nim zawartymi.

Oblivion i Fallout 3 to tytuły bliźniacze, korzy-
stające z tego samego silnika. Jasne jest zatem, 
że dla studia Bethesda Skyrim jest jednocześnie 
kontynuacją obu gier, a ekipy je tworzące prze-
nikają się. Nie sposób także uniknąć porównań. 
Choć gra czerpać ma także z doświadczeń zdo-
bytych przy Fallout 3, Todd Howard nie pozo-
stawia wątpliwości – Skyrim jest tworzony dla 
fanów The Elder Scrolls.

Bohater dramatu
Nie ma gry cRPG bez bohatera. W tej kwestii 
wiadomo już całkiem sporo. Trudno o spoiler, 
gdy mówimy o tworzeniu postaci. Wybierać 
będziemy jedynie rasę i wygląd. Twarze nie 
będą już tworzone za pomocą mnóstwa suwa-
ków, lecz z gotowych elementów. Będziemy 
mogli jedynie zmieniać ich wielkość i wzajem-
nie położenie. Proceduralne tworzenie twa-
rzy daje estetycznie bardzo różne efekty i nie 

wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać opcja 
losowa. Rasa, oprócz oczywistego wpływu na 
wygląd, zapewnia początkowe wartości atry-
butów, umiejętności, startowe czary i zdolno-
ści specjalne. Oczywiście będzie również moż-
liwość wyboru znaku zodiaku. Tradycyjnie już 
przygodę rozpoczynać będziemy w więzieniu. 
To prosty wybieg pozwalający nam rozpocząć 
w głowie historię swojej postaci, by lepiej 
wejść w świat gry.

Główny bohater jest potomkiem smoków, 
choć nie jest tego świadomy na początku 
rozgrywki. Dowie się tego w czasie swoich 
przygód, podczas zdarzenia z udziałem smo-
ka. Twórcy na tym nie poprzestają, lecz mają 
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maltretował swoją ptaszynę i to dosyć skutecz-
nie, czego dowodem był Assassin’s Creed 2.

Jednak wydawanie co rok, dwa nowych części 
przynosiło coraz mniejsze dochody. Głównym 
sprawcą spadku obrotów była powtarzalność. 
Co z tego, ze otrzymywaliśmy inną fabułę, lep-
szą oprawę graficzną, skoro, w gruncie rzeczy, 
w produkcji nie działo się nic rewolucyjnego. 
Wciąż robiliśmy te same rzeczy, urozmaica-
ne jedynie jakimiś kosmetycznymi aspektami. 
Twórcom brakowało argumentów, aby przycią-
gnąć nowych graczy przed monitor, bo wszyst-
kie ambitne pomysły blokowała tradycja danej 
serii. Strach pomyśleć, jakie poruszenie wywo-
łałoby sprowadzenie Dantego z pozycji chojra-
ka zabijającego setki potworów i rzucającego 
wyśmienite dowcipy do roli skradającego się 
mściciela (niczym Sam Fischer ze Splinter Cell). 
Co zatem należało zrobić? I tu przed szereg wy-
szedł Capcom z Ninja Theory u boku. Na Tokyo 
Game Show ogłosili, że nowy Devil May Cry nie 
będzie kolejną kontynuacją a restartem. Fani 
buńczucznego, białowłosego młodzieńca wy-
krzyknęli zgodnie: sprzeciw! „Jak to? Zgłupieli-
ście? Kochamy Dantego!” – grzmieli. Japończy-
cy jednak twardo obstawali przy swoim i tak oto 
czekamy na rewolucyjne DMC. Tuż za plecami 
azjatyckiego kolegi znowu pojawił się, jak parę 
lat temu za Amerykanami, francuski Ubi-phan-
tom. Nieśmiało, kręcąc nóżką, oznajmił oraz 
pokazał, jak wyglądać będzie odmłodzona Lara 
Croft. Nie powiem, że nowy wizerunek najpo-
pularniejszego archeologa (po Indym Jonesie) 
mi się nie podoba, ale to, co zamierzają z nim 
zrobić to inna sprawa. Otóż panowie z Crystal 
Dynamics postanowili zrobić survivalo-simso-
wo-skradankowego potworka z trybem mul-
tiplayer i wielkimi piersiami. Chyba za bardzo 
wzięli sobie do serca powiedzenie „są cycki, jest 
impreza!”

Czemu jednak powstają restarty znanych se-
rii? Czy nie można wprowadzić zmian jakimś 
zagraniem fabularnym? Myślę, że nie. Wszelkie 
zabiegi na znanej już marce nie sprowadzą do 
niej nowych odbiorców. Jednak gdy powiemy, 
że wszystko cofamy i zaczynamy od zera, może 
to sprawić, iż sceptycznie nastawieni gracze te-
raz po nią sięgnąć. „Podobno robią coś nowego 
niż ten stary i nudny skradankowy styl Tomb Ri-
dera, więc warto to zobaczyć!” – pomyślą. Albo 
po prostu łatwiej wszystko skasować i praco-
wać na białej karcie niż godzinami przeprawiać 
starą, aby nadawała się do pracy.

W oczekiwaniu na Skyrim
Marcin „Llewelyn_MT” Trybus

http://www.gameinformer.com/b/podcasts/archive/2011/02/03/toddhowardse.aspx
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Magia ma być bardziej magiczna. Zwiększy 
się ilość możliwych efektów powiązanych 
z każdym z żywiołów, a czary będzie można rzu-
cać obiema rękami. Usunięto Mistycyzm, ale 
podobne czary będą w innych szkołach. Cały 
system magii ma być mniej zależny od dokład-
nej kalkulacji punktowej, co może nieco ogra-
niczyć możliwości tworzenia czarów znane 
z Obliviona. Na pewno znajdą się marudy, ale 
ja odetchnę z ulgą, gdyż stary system czasem 
przypominał raczej tworzenie bilansu w skła-
dzie budowlanym niż sztukę na innym pozio-
mie abstrakcji, jaką powinna być magia.

Zdobywanie poziomów ma być szybsze niż w 
Oblivionie i znacznie szybsze niż w Fallout 3, 
gdyż główny wątek jest planowany na około 
50 poziomów, czyli mniej więcej dwa razy wię-
cej. Nie ma sztywnego maksimum dla rozwoju 
postaci, więc poziom 75 jest także możliwy, 
choć zajmie to z pewnością sporo czasu.

Nie jesteś tu sam
Do Skyrim trafią także prawdopodobnie ko-
nie, ale zbroja dla nich nie jest już planowana 
jako pierwszy płatny dodatek. Twórcy mają 
świadomość, że implementacja tych zwierząt 
w Oblivionie nie należała do udanych. Świat 
bez nich nie będzie tak wiarygodny, ale po-
wtórzenie wrażenia kierowania samochodem 
terenowym, które pamiętamy do dziś, nie 
wchodzi w grę. Nadzieją napełnia fakt, że od 
tamtego czasu powstały gry o wiele bardziej 
pod tym względem udane, jak choćby Red 
Dead Redemption.

Smoki to klasyka fantasy, często najwyższa 
forma życia. Nie może ich zatem zabraknąć w 
grze, w której naszym bohaterem jest smoczy 
potomek. Tu muszę przyznać, że zostałem za-
intrygowany obietnicami o ich możliwościach 
w Skyrimie, które mają być niezapomniane 
i wyznaczyć nowe standardy – „krzyżówka 
Big Daddy (Bioshock) i helikoptera z Half Life 

również zamiar wprowadzić możliwość zmia-
ny formy, podobnie jak to było z wilkołakami 
w Bloodmoon, dodatku do Morrowinda. Łą-
cząc obie kwestie, można dojść do ciekawych 
wniosków, lecz nic na razie nie sugeruje możli-
wości przyswajania smoczych cech, poza opi-
sanymi we wcześniejszych materiałach okrzy-
kami przyzywającymi te legendarne bestie, 
nabywanymi poprzez ich pokonywanie.

Skyrim będzie posiadał system bezklasowy, 
więc nie będzie już sztucznej i w zasadzie nie-
potrzebnej przerwy w zabawie w celu jej wybo-
ru z listy. Jak pamiętamy z Morrowinda i Obli-
viona, system podnoszenia poziomu wybitnie 
utrudniał dokonanie wyboru, którego nie ża-
łowalibyśmy już po kilku godzinach rozgrywki. 
Można domniemywać, że w Skyrimie zobaczy-
my system rozwoju postaci podobny do tego 
z serii Dungeon Siege, gdzie poziom jest wy-
nikiem średniej ważonej naszych umiejętności.

Jesteś sumą swoich umiejętności
Znane z poprzednich odsłon umiejętności dla 
różnych rodzajów broni zostaną zastąpione 
przez trzy – odpowiedzialne za bronie jedno-
ręczne, dwuręczne i łuki. Każda będzie miała 
kilka drzew specjalności dotyczących poszcze-
gólnych typów broni, na przykład mieczy, to-
porów czy buław. To rozwiązanie z pewnością 
ciekawsze od gołej wartości umiejętności, którą 
mieliśmy w Oblivion. Choć wartość umiejętno-
ści podstawowej ma mieć nadal znaczenie, to w 
specjalizacji leżeć ma największa siła postaci. W 
drzewach specjalności jest aż 280 poziomów. Po-
nieważ możemy wziąć jeden na poziom postaci, 
będą się one od siebie różnić dość znacząco.

Powiększona ma zostać ilość umiejętności po-
zwalających na tworzenie przedmiotów, obok 
dość typowego kowalstwa pojawia się goto-
wanie. Alchemia będzie „najbardziej magiczną 
z umiejętności złodziejskich”.
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od wzajemnie zwalczających się organizacji, 
można temu tylko przyklasnąć.

Część zadań pobocznych ma być kreowana dy-
namiczne i może zostać zmodyfikowana przez 
naszą wcześniejszą działalność. Na przykład po-
rwany zostanie członek rodziny bohatera nieza-
leżnego, z którym łączy nas zażyłość, a ten po-
prosi o pomoc. Ofiara może jednak znajdować 
się w różnych miejscach, w zależności od tego, 
które lochy wcześniej odwiedzaliśmy. To cieka-
we urozmaicenie, ale pojawiło się zbyt mało in-
formacji, by stwierdzić, czy będzie to miało jakiś 
większy wpływ na radość przechodzenia gry po 
wielokroć, co pewnie niejeden z graczy planuje.

Szczegóły techniczne
Pisaliśmy już wcześniej o planowanym wy-
glądzie ekranu umiejętności. Co do interfejsu 
ekranu gry, z wywiadu dowiedzieliśmy się je-
dynie, że wskaźniki zdrowia, many i staminy 
nie są pokazywane stale, lecz automatycznie 
ukrywane, jeśli nie są potrzebne. Jedynym sta-
łym elementem na ekranie ma być kompas.

Gra nie ma z góry założonego ratingu. Ze 
względu na planowaną zawartość przewidy-
wane jest, że Skyrim otrzyma klasyfikację M, 
co zapewne będzie odpowiadać PEGI 18. To 
zrozumiałe, biorąc pod uwagę obostrzenia 
dotyczące graficznej i słownej przemocy czy 
użycia substancji odurzających, jakie ma niż-
sza klasyfikacja T.

Podstawowym środowiskiem Skyrim mają 
być komputery PC. Twórcy rozwiewają wąt-
pliwości, że z powodu wieloplatformowości 
nie będzie można skorzystać z przewagi, jaką 
mają współczesne komputery nad konsola-
mi, jak tekstury wysokiej rozdzielczości czy 
sześćdziesięcioczterobitowy system opera-

cyjny. Tekstury na PC będę standardowo lep-
szej jakości, a grać będzie można w znacznie 
wyższych rozdzielczościach. Oczywiście będą 
różnice w interfejsie, ale do tego już zdążyli-
śmy się przyzwyczaić. Implementacja Kinect i 
Move nie jest na razie przewidziana, lecz nie 
jest wykluczona. To na tyle świeża technolo-
gia, że mówienie o niej na tym etapie produk-
cji gry jak i przy obecnej dojrzałości tych kon-
trolerów jest przedwczesne.

Gra ma posiadać coraz popularniejsze ostat-
nio osiągnięcia. Niestety nie mamy bliższych 
informacji na ten temat, ale ma ich być więcej 
niż w Fallout 3, choćby dlatego, że jest znacz-
nie więcej zadań do wykonania.

Pozostaje czekać
Data wydania została określona nietypowo 
wcześnie jak na Bethesdę. Ponieważ do pre-
miery pozostało 9 miesięcy, nie wszystko jest 
jeszcze ustalone, inne zaś rzeczy nie mogą być 
ujawnione, by nie zepsuć niespodzianki. Rok 
2011 obfituje w duże wydarzenia dla gatun-
ku cRPG. Jeśli te emocjonujące kawałki, które 
zostały nam już teraz przedstawione lub za-
powiedziane – oszałamiająca grafika, potężna 
ścieżka dźwiękowa, niezapomniane smoki – 
znajdą potwierdzenie w kolejnych przedpre-
mierowych odsłonach, to, gdy opadnie kurz 
po majowej premierze Wiedźmina 2, wszyscy 
będziemy już tylko zgodnie czekać na kolejną 
edycję The Elder Scrolls.

2”. Słyszeliśmy to już nie raz, więc jestem nie-
co sceptyczny, tym bardziej że użyta została 
w tej wypowiedzi nieśmiertelna od czasów 
Poszukiwaczy zaginionej Arki fraza „pracują 
nad tym nasi najlepsi ludzie”. Smoki będą miały 
rozliczne możliwości wykorzystania elementów 
otoczenia i mają się sprawnie poruszać zarów-
no w powietrzu, jak i na lądzie. Co więcej – w 
walce nie ma ograniczenia do jednego smoka, 
czego, prawdę powiedziawszy, nie mogę się 
doczekać. Czas pokaże, czy faktycznie będzie 
tak jak obiecano – że czytając po premierze gry 
książkę opisującą smoka, pomyślimy natych-
miast, iż wygląda zupełnie jak w Skyrimie.

W przypadku pomocników, którzy mogą nam 
towarzyszyć w przygodach, należy raczej liczyć 
na ilość, nie jakość. Oznaczać to będzie stosunko-
wo płytką otoczkę fabularną, ale może dać wiele 
opcji taktycznych. Na pewnym etapie rozwoju 
przewidywano ponoć możliwość zaciągania do 
drużyny niemal wszystkich postaci niezależnych, 
ale końcowy stan ma być bardziej wyważony.

Świat Skyrim
Mapa prowincji Skyrim będzie podobnej wiel-
kości jak w Oblivionie, ale będzie zawierać 
więcej nieprzekraczalnych łańcuchów gór-
skich. Choć mamy mieć do czynienia ze spójną, 
górską krainą, składać się ona będzie z pięciu 
bądź sześciu obszarów o różnych typach kra-
jobrazu – oprócz ośnieżonych szczytów zwie-
dzimy lodowce, lasy iglaste i liściaste, tundrę 
czy tereny wulkaniczne. W przeciwieństwie do 
dość typowego świata fantasy przedstawio-
nego w Oblivionie, Skyrim ma mieć unikalny 
styl, język i kulturę, nawiązujące do ludów pół-
nocy. Miasta mają zyskać na różnorodności, 
by nie wyglądały jak zbudowana na potrzeby 
filmu dekoracja.

Na szczęście będziemy znów mieli dostęp do 
frakcji. Pojawią się nowe, ale zapowiadanie są 
także powroty do już znanych stronnictw. Sta-
wiam na powrót kariery legionisty, ale możli-
wości jest wiele. Ponieważ w Morrowind i Ob-
livion najciekawsze misje pochodziły właśnie 
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Might and Magic Book One:
The Secret of the Inner Sanctum
Pierwszą grą stworzoną przez Caneghema był 
Might and Magic I (1986), którego pełny pod-
tytuł możecie przeczytać powyżej. Założenia 
samej rozgrywki nie były zbyt oryginalne – mo-
gliśmy je znaleźć również w innych „starożyt-
nych” grach cRPG, takich jak Ultima, Bard’s Tale 
czy Wizardry, a kilka lat później również w Eye 
of the Beholder. W grach tych kierowaliśmy 
drużyną śmiałków, która przemierzała skompli-
kowane labirynty, walcząc z zamieszkującymi je 
potworami, zbierając skarby, wykonując zada-
nia i zdobywając kolejne poziomy doświadcze-
nia. Ten rodzaj rozgrywki nazywamy dungeon 
crawlem, ponieważ opiera się on głównie na 
eksploracji terenu i walce z przeciwnikami – 
dialogi pełnią tu rolę drugoplanową.

Elementy, które wyróżniają pierwsze pięć czę-
ści M&M od innych gier tego typu, to przede 
wszystkim grafika oraz uniwersum. Walory este-
tyczne gry były, jak na tamte czasy, powalające. 
Plansza, po której się poruszaliśmy, zajmowała 
większość ekranu (w przeciwieństwie do np. 
Bard’s Tale, gdzie mieściła się w małym okienku 
w lewym górnym rogu ekranu), oferując szes-
naście kolorów (tak, KOLORÓW!), a krajobraz 
mogliśmy podziwiać z oczu bohatera – było to 
zatem pełne FPP (jakoś twórcom nie przeszka-
dzało, że drużyna liczy kilku członków, a widok 
z oczu jest jeden). Oczywiście prawdziwego 3D 
jeszcze nikt nie wymyślił, więc o zbieganiu po 
schodach czy wspinaniu się po drabinach mogli-
śmy zapomnieć – można było poruszać się tylko 
na boki, do przodu i do tyłu. Całość rozgrywała 
się w turach. Dzięki temu nie musieliśmy oba-
wiać się, że potwór nas pokona tylko dlatego, 
że porusza się szybciej niż my wciskamy klawisz 
ataku. Nie było problemu, żeby przy spotkaniu 
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Wszystko zaczęło się w roku 1984 (lub 1983, jak 
twierdzą niektóre źródła), gdy nikomu nieznany 
młody człowiek, wraz ze swą żoną oraz znajo-
mym, postanowili założyć firmę tworzącą gry 
komputerowe – New World Computing. Ową 
„wielką trójcą” byli: Jon von Caneghem, Michaela 
von Caneghem oraz Mark Caldwell. Dzisiaj spół-
kę tę znamy głównie z serii Might and Magic 
oraz Heroes of Might and Magic.

W głowie Jona, bo to chyba jemu należy przy-
pisywać większość pomysłów, pojawiła się wi-
zja stworzenia nowego, fantastycznego świata. 
W świecie tym obok siebie występowały jedno-
rożce i cyborgi, królowie, Sztuczna Inteligencja, 
a nawet kosmici sprzymierzeni z nieumarłymi. 
Smok dowodzący statkiem kosmicznym też nie 
był niczym niezwykłym.

Wielu z Was, drodzy czytelnicy, zapewne za-
stanawia się właśnie, o jakie uniwersum może 
chodzić. Przecież nie Might and Magic, znane 
nam z Heroesów! Tam nie ma ani kosmitów, ani 
wątków science fiction!

Otóż muszę Was zaskoczyć – chodzi właśnie 
o Moc i Magię. Wielu reaguje w tym momen-
cie niedowierzaniem bądź otwartym sprzeci-
wem – miałem tego okazję doświadczyć na 
zeszłorocznym Pyrkonie. Nawet w legendar-
nym Heroes III miało się pojawić miasto po-
święcone kosmitom (dla zainteresowanych: 
Forge City), a znane nam wszystkim Arcydiabły 
i Czarty to nic innego, jak wszechgalaktyczna 
rasa Kreegan...

Chociaż wątki s-f są na ogół dość zawoalo-
wane – w końcu trudno ocenić, czy samuraj 
z mieczem energetycznym to jeszcze fantasy, 
czy już s-f – to jednak pojawiają się nieustan-
nie. I chociaż przez większość czasu dzierżyć 
będziemy łuk, a nie laser, to trzeba pamiętać o 
istnieniu tego drugiego.

Po tym gorącym – jak sądzę – początku, po-
zwolę sobie ostudzić płonące, inkwizycyjne 
pochodnie, które zmierzają ku mnie (uff...), i 
wyjaśnić wszystko po kolei. Krok po kroku, roz-
dział po rozdziale...

Uniwersum Might and Magic,
część pierwsza
Maciej „Czarny” Kozłowski

http://www.acidcave.net/forge.php
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ogon, etc.), więc osoba niezorientowana w te-
macie może nawet nie dostrzec, że nie ma do 
czynienia z typowym światem fantasy. To się 
jednak zmieni, gdy zacznie oglądać przeryw-
niki filmowe w serii Might and Magic, które aż 
huczą od smoków-faraonów rodem z gwiazd, 
czy liczy-kosmitów (z Lordem Xeenem na cze-
le). Przyjdzie nam też zmierzyć się z cyborgami 
i strzelać z broni laserowej do czarnoksiężni-
ków. Najlepiej symbiozę obydwu elementów 
ukazuje obrazek obok.

Oczywiście takie przenikanie się przyszło-
ści i przeszłości nie jest niczym oryginalnym 
– zobaczyć to można było w serii Wizardry, 
Gwiezdnych Wrotach czy He-manie.

Might and Magic II – V
Kolejne części sagi, drogą powolnej ewolucji, 
dodawały nowe elementy. Mogliśmy podzi-
wiać coraz ładniejszą grafikę, cieszyć się lepszą 
muzyką, a czasem nawet mówionymi dialoga-
mi. Twórcy zaczęli też odchodzić od plansz z 
opisami sytuacji – nadawały one grze książ-
kowego klimatu – a posiłkować się animowa-
nymi wstawkami, w stylu porannosobotnich, 
amerykańskich seriali z lat 80. i początku 90. 
Jak możecie zobaczyć tutaj, zło jest zawsze w 
oczywisty sposób oddzielone od dobra, a ca-
łość ma intensywnie bajkowy posmak, w stylu 
filmów dla dzieci. Typowym elementem gier 
spod szyldu M&M jest też brak scen seksu i 
brutalnej przemocy.

Pewnym krokiem naprzód było też dodanie 
bohaterom ich portretów (w końcu mogliśmy 
zobaczyć, jak wyglądają nasi podopieczni!) 
oraz zwiększenie ilości dostępnych ras i klas 
postaci. Aczkolwiek smokiem czy goblinem-
-paladynem mogliśmy zagrać dopiero w czę-
ści VII. Zmiany spotkały się z pozytywnym 

odbiorem graczy, zwłaszcza że twórcy starali 
się utrzymać klimat papierowych gier RPG. 
Typowym zabiegiem w tym kierunku było pu-
blikowanie bardzo ładnych mapek (do obej-
rzenia np. na stronie Might and Magic World) 
czy określanie postaci, potworów i ekwipunku 
dzięki szeregowi statystyk oraz opisów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że M&M na zawsze 
pozostało dungeon crawlem, intensywnie na-
stawionym na walkę.

Fabuła cały czas toczyła się dookoła Starożyt-
nych, Strażników oraz Kreegan. Podróżowali-
śmy pomiędzy planetami (jedną przyszło nam 
wręcz stworzyć), walczyliśmy z potworami i 
zdobywaliśmy doświadczenie, cały czas pró-
bując schwytać „głównego złego”. Równo-
czesne zainstalowanie części czwartej i piątej 
dawało nową kampanię, co było bardzo popu-
larnym zabiegiem w dawnych czasach. Z owej 
symbiozy powstawało World of Xeen. Nim na-z przerażającą kreaturą (np. żukonosorożcem) 

gracz poszedł po kubek kawy i dobrze przemy-
ślał czy podejmie walkę, czy też spróbuje prze-
kupić bestię, ominąć ją albo uciec.

Uniwersum, czyli laserem w smoka
Warto w tym miejscu wspomnieć o uniwer-
sum, które powstało przy realizacji pierwszej 
części M&M, a które jest żywe do dziś, w kolej-
nych Herosach.

Przede wszystkim, nie należy rozgraniczać zna-
nego nam z Heroes świata fantasy od wspo-
mnianych przeze mnie wcześniej elementów 
science fiction. To, że fabuła wydaje się mieć 
miejsce w quasi średniowieczu, jest wynikiem 
degeneracji ras, stworzonych przez wielkich 
Starożytnych. Owi superzaawansowani tech-
nicznie bogowie działali w całym wszechświe-
cie, dając życie nowym istnieniom lub zasiewa-
jąc cywilizację wszędzie tam, gdzie już coś żyło. 

Istoty z różnych planet mogły się przemiesz-
czać na wskroś galaktyki przy pomocy specjal-
nych, magiczno-technicznych portali. Panował 
spokój i harmonia.

Aż do momentu, gdy przybyli Kreeganie. Ci 
odwieczni wrogowie Starożytnych przerwali 
połączenia między światami i rozpoczęli syste-
matyczny podbój galaktyki.

Starożytni nie pozostali bierni. Wysłali cybor-
gów, zwanych Strażnikami, w celu ratowania 
obleganych planet i odnowienia portali. Wła-
śnie dookoła owych przedwiecznych istot oraz 
Kreegan toczy się fabuła wszystkich części Mi-
ght and Magic – w Heroes odnajdujemy tylko 
nikłe ślady ich obecności.

Jak taka wizja świata rzutuje na rozgrywkę? 
Zasadniczo Kreeganie wyglądają wypisz-
-wymaluj jak demony (czerwona skóra, rogi, 

http://www.youtube.com/watch?v=QohuuqOtv54
http://mm-world.cba.pl/
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pomniejszych, wspólnych elementów – choć-
by obecności Crag Hacka (był już w części 
pierwszej M&M) czy 
podobieństwa modeli 
niektórych potworów.

Herosi jednak byli 
z nieco innej bajki. 
Przede wszystkim 
była to strategia turo-
wa, w dodatku raczej 
pozbawiona elemen-
tów RPG (co prawda 
bohaterowie zdo-
bywali poziomy, ale 
wybór umiejętności 
zyskali dopiero w se-
quelu). Pozbyto się 
też motywów science 
fiction – nie było żad-
nych obcych, statków 
kosmicznych, etc. Wątki tego typu powróciły 
dopiero w trzeciej części i to w sposób dość 
zawoalowany.

Gra była niezbyt skomplikowana – rozbudo-
wywaliśmy jedno z czterech dostępnych miast, 
rekrutowaliśmy wojsko, kierowaliśmy bohate-
rami, którzy dowodzili naszymi armiami i eks-
plorowali teren. Prostota, klimat, grywalność i 
śliczna oprawa stanowiły o jakości tego tytułu, 
mimo że wiele rozwiązań musiało poczekać na 
swą realizację w następnych częściach.

Tak się stało już w rok po premierze „jedyn-
ki”. Sequel był ogromnym przełomem, który 
pozwolił wypłynąć New World Computing na 
szerokie wody. Powalająca, baśniowa i bardzo 
szczegółowa grafika (SVGA!), urzekająca mu-
zyka, bardzo zróżnicowane frakcje, ciekawa 
fabuła, świetne wstawki filmowe, dwa kolejne 

stronnictwa – to tylko część zalet gry. Wielkim 
krokiem naprzód było wprowadzenie umie-

jętności, modyfikacja 
systemu magii oraz 
możliwość uczynie-
nia niektórych jedno-
stek potężniejszymi 
(smoka można było 
ulepszyć aż dwa razy). 
Gra okazała się tak 
wielkim sukcesem, że 
już niecały rok póź-
niej powstał dodatek 
– Price of Loyalty. 
Heroes II był też prze-
pustką New World 
Computing do świata 
wielkiego biznesu. W 
1996 roku firma zo-
stała przejęta przez 
3DO – wielki koncern, 

zajmujący się wydawaniem gier oraz tworze-
niem konsol. Nie spotkało się to co prawda z 
zadowoleniem Jona, ale było pewną koniecz-
nością – rynek zaczął się krystalizować i tylko 
duże firmy miały szansę przeżycia.

Might and Magic VI – VIII,
czyli szczyt możliwości oraz upadek serii
Prawdziwym krokiem naprzód okazała się być 
szósta odsłona cyklu o Mocy i Magii (1998). 
W niej to bowiem, po raz pierwszy, wprowa-
dzono częściowe 3D. O ile modele budynków 
i ogół otoczenia stanowiły modele trójwy-
miarowe, to wszystkie postaci i potwory były 
prostymi, animowanymi w kilkudziesięciu 
klatkach, płaskimi bitmapami. Nie mieliśmy 
też już do czynienia z grą w turach – wszystko 
działo się w czasie rzeczywistym, w związku z 
czym wymagania gry w zakresie umiejętności 
manualnych gracza znacznie wzrosły.

stąpiło ostateczne starcie, przyszło nam jesz-
cze zmierzyć się z Lordem Xeenem (nie mylić 
ze Szkieletorem z He-mana!) i jego pupilem.

Królewski Skarb w Wieku Bohaterów
Rok 1990 to czas narodzin gry King’s Bounty. 
Nie spotkała się ona ze zbyt ciepłym przyję-
ciem, ale stanowiła ciekawy pomost pomiędzy 
M&M a Heroes, będąc prekursorem tej drugiej 
serii. KB spodobało się żonie Jona, która popro-
siła go o stworzenie sequela. I tak oto, z kobie-
cego narzekania, narodziła się seria Heroes.

W King’s Bounty kierowaliśmy co prawda 
jednym bohaterem i nie mogliśmy posiadać 
miast, ale dane nam już było dowodzić armią. 
Grę cechowała bardzo otwarta struktura oraz 

naprawdę ładna grafika. Co ciekawe, chociaż 
produkcja w swoich czasach umarła w zapo-
mnieniu, to dzisiaj przeżywa swój renesans – 
na telefonach osobistych. Znana z komórek 
seria Age of Heroes jest klonem produkcji Ca-
neghema, do tego stopnia, że nawet niektóre 
modele potworów wyglądają niemal identycz-
nie. AoH posiada obecnie pięć odsłon i cieszy 
się bardzo dużą popularnością.

Heroes I i II, czyli nowa jakość
W roku 1995 powstała pierwsza część sagi o 
Bohaterach Mocy i Magii. Luźno nawiązywa-
ła ona do wydarzeń z serii M&M – przywódcą 
jednej z frakcji, którymi mogliśmy pokiero-
wać, był Lord Ironfist, którego spotkaliśmy w 
M&M I. Nietrudno jest też doszukać się wielu 
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Legendarna „trójka”
Co tu dużo mówić, Heroes III (1999) pozosta-
je nadal jedną z najbardziej legendarnych i 
grywalnych gier w historii. Rzesze oddanych 
fanów zagrywają się w nią do dzisiaj. Ciągle 
powstają modyfikacje, a na stronach interne-
towych poświęconych serii, właśnie ta część 
cieszy się największą popularnością.
Gra powalała oprawą graficzną i muzyczną. 
Poziom dopracowania szczegółów był niesa-
mowity, a klimat aż wylewał się z monitora. 
Ilość miast zwiększyła się do ośmiu (z Arma-
geddon’s Blade – dziewięciu), a mnogość po-
tworów, przedmiotów, umiejętności, czarów, 
bohaterów i wyzwań, wzrosła niebotycznie. 
Gra oferowała także bardzo ciekawe kampa-
nie, ładnie zrealizowane filmiki oraz niespoty-
kaną do dzisiaj grywalność. Wprowadzono też 
podziemia, dzięki czemu rozgrywka nabrała 
nowego wymiaru – wroga można było zaata-
kować już nie tylko z lądu i morza, ale i spod 
ziemi. Wszystkie istoty dostępne w miastach 
doczekały się ulepszeń. Mogliśmy też wreszcie 
pokierować losami rasy Kreegan, zamieszkują-
cej miasto Inferno.

Dwa „większe” dodatki wprowadzały jesz-
cze więcej istot, przedmiotów i możliwości, a 
przede wszystkim – kolejne kampanie. Te, jak 
zawsze, stanowiły niemałe wyzwanie, oferując 
wiele godzin ciekawej rozgrywki. Szkoda tyl-
ko, że zrezygnowano z nieliniowej fabuły, zna-
nej z części poprzedniej.

Heroes Chronicles to cykl ośmiu minidodat-
ków, które dodawały nowe misje i kampanie, 
nie wprowadzając żadnych zmian w rozgryw-
ce, ilości miast, etc. Zapewniły ciągłość fabu-
larną między „trójką” a „czwórką” Heroes i, 
szczerze mówiąc, jest to jedyna ich zaleta. Były 
drogie, a oferowały niewiele, przez co spotka-

ły się z bardzo negatywnym odzewem wśród 
graczy i recenzentów.

Wojownicy, Krzyżowcy, Smocza Kość
oraz Szał Smoka – czyli spotkanie z konsolami
Crusaders of Might and Magic to tytuł wyda-
ny na konsolę PlayStation oraz PC w 1999 roku 
(konsole zaliczyły delikatne opóźnienie). Była 
to prosta gra zręcznościowa, w której kiero-
waliśmy pewnym wojownikiem, wybijającym 
kolejne hordy typowych dla fantasy przeciw-
ników. Co właściwe dla gatunku action RPG, 
przez zabijanie wrogów zdobywaliśmy kolejne 
poziomy, dzięki którym mieliśmy więcej życia i 
many. Podczas rozgrywki znajdowaliśmy duże 
ilości różnej maści narzędzi mordu oraz ma-
giczne księgi, które służyły w zasadzie temu 
samemu celowi. Grafika nie zachwycała już w 
czasach premiery, a tym bardziej dzisiaj. Ogól-
na miałkość tytułu sprawiła, że został szybko 
zapomniany.

Mimo wejścia w trzeci wymiar, wiele obszarów, 
które odwiedzaliśmy, stanowiły dwuwymia-
rowe, renderowane, śliczne plansze – dzięki 
temu, wejście do sklepu czy kapliczki gwaran-
towało nam bardzo przyjemne doznania es-
tetyczne. Środowisko 3D nie było oczywiście 
brzydkie, ale ówczesne FPSy gwarantowały 
sporo więcej.

Nieznacznie zmieniło się też środowisko – w 
częściach VI – IX nie podróżujemy już między 
planetami (chociaż statki kosmiczne przyjdzie 
nam odwiedzić), większość wydarzeń dzieje 
się bowiem na jednej z nich – Enroth.

Części VII (1999) i VIII (2000) nie przyniosły 
rewolucji. Wręcz przeciwnie – do dzisiaj są 
symbolami stagnacji w gatunku oraz w sa-

mym cyklu. Użyto w nich tego samego silnika 
graficznego, co w „szóstce” (aczkolwiek lekko 
ulepszonego), mimo że konkurencja była już 
o lata świetlne do przodu, a engine stawał się 
wyraźnie przestarzały (zwłaszcza w starciu z id 
Tech 3, użytym w Quake III Arena czy Unreal 
Tournament). Model rozgrywki nie uległ żad-
nym zmianom, a gry były strasznie zabugowa-
ne. O ile jeszcze „siódemka” była dość ciepło 
przyjęta, to już część następna spotkała się z 
eksplozją krytyki.

Koniec zdawał się zbliżać nieuchronnie, mimo 
wcześniejszego, ogromnego sukcesu Heroes 
III. Twórcy, aby nie zbankrutować, zaczęli wyda-
wać masę dodatków do H III – w sumie wyszło 
ich aż dziesięć (Armageddon’s Blade, Shadow 
of Death oraz osiem części Heroes Chronicles).
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dziejka, druid i paladyn dla „dobrych”) i ruszali 
do walki w kilku trybach. Te zaś były typowe 
dla FPS-ów – najbardziej dla Counter Strike’a. 
Mieliśmy więc do czynienia z klasycznym 
niemal capture the flag (miecz zamiast flagi), 
ochroną VIPa (w postaci czarnoksiężnika), od-
biciem zakładnika (księżniczka) oraz dość cie-
kawym starciem ze smokiem (kto pierwszy go 
zabije – wygrywa). Gra spotkała się z bardzo 
kiepskim przyjęciem oraz niskimi notami w 
recenzjach, głównie z powodu braku zrówno-
ważenia klas i broni, które kupowało się za pie-
niądze z fragów.

Podsumowanie
Rok 1999 jest dla uniwersum Mocy i Magii datą 
przełomową. Właśnie w tym czasie seria Hero-
es osiągnęła apogeum popularności, z tym też 
rokiem łączą się całkiem niezłe (mimo wszyst-
ko) Might and Magici. Niestety, jak to zwykle 
bywa, po okresie prosperity zwykle następuje 

stagnacja i regres. Tak było i tym razem – nie-
udana ekspansja na konsole, kiepsko przy-
jęty Might and Magic IX oraz zdecydowanie 
nazbyt rewolucyjny Heroes IV – wszystko to 
sprawiło, ze dzieło Jona von Caneghema po-
częło się zapadać samo w sobie. O tym mrocz-
nym okresie oraz o powstaniu serii z popiołów 
będziecie mogli przeczytać w następnej części 
artykułu.

Artykuł powstał przy współudziale Kamila 
„Acid Dragon” Belau z serwisu Kwasowa Grota

W roku 2000 został wydany tytuł bardzo po-
dobny – Warriors of Might and Magic. W grze 
tej wcielaliśmy się w Allerona, nieszczęśnika 
oskarżonego o bycie nekromantą. Wrzucono 
go do dołu w ramach sądu bożego. Jeśli uda-
łoby mu się przeżyć, miało to oznaczać, że był 
niewinny. Nie pozostawało nam więc nic inne-
go, jak przedrzeć się przez hordy przeciwni-
ków i wydostać się na wolność.

Gra została wydana na trzy konsole – PlaySta-
tion, PlayStation 2 oraz GameBoy Color. Każda 
z wersji diametralnie różniła się od pozosta-
łych, a podstawowym elementem, który je 
spajał, był charakterystyczny główny bohater. 
Produkcja nie cieszyła się większym rozgłosem 
– była po prostu typowym, dość prymitywnym 
slasherem, z niewielkim wyborem broni oraz 
ciosów. Mimo to doczekała się sequela na PS2, 
o tytule Shifters.

Dragon Rage, chociaż nie posiada rozwinięcia 
of Might and Magic, początkowo było plano-
wane jako kolejny ze spin-offów. Ta wydana 
w 2001 roku (2002 w Europie) na PlayStation 
2 gra była zupełnie inna, niż wszystkie pozo-

stałe tytuły spod szyldu M&M – wcielaliśmy 
się w niej w smoka, którego celem było ura-
towanie jaj swoich krewniaków. Oznaczało to 
eksterminację kolejnych mas orków oraz nie-
winnej trzody (np. krów). Naszą przerośniętą 
jaszczurką kierowaliśmy oglądając akcję zza 
jej grzbietu, w widoku TPP. Dysponowaliśmy 
całkiem pokaźnym wyborem smoczych mocy 
oraz sposobów odsyłania wrogów do lepsze-
go świata.

Ostatnią grą z uniwersum M&M, która ukazała 
się na PS2, było Heroes of Might and Magic: 
Quest for Dragon Bone Staff. Pod tym przy-
długim tytułem kryje się po prostu unowo-
cześniona wersja King’s Bounty, nie zawiera-
jąca praktycznie żadnych nowych elementów, 
poza odświeżoną grafiką (pełne 3D). Była to 
też pierwsza gra z Heroes of... w nazwie, która 
oferowała pełen trójwymiar.

Counter Strike of Might and Magic
W 2001 roku powstała gra Legends of Might 
and Magic, będąca sieciowym FPS-em. Gracze 
wcielali się w jedną z sześciu klas postaci (he-
retyk, łucznik i wojownik dla „złych” oraz czaro-
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Downpour (z ang. ulewa) to, już oficjalnie, pod-
tytuł kolejnej gry z serii Silent Hill. Po średnim 
Homecoming i całkiem udanym Shattered 
Memories panowie z Konami postanowili po-
wierzyć prace nad następną częścią czeskiemu 
studiu Vatra Games. Pomimo tego, iż nie mają 
oni wielkiego dorobku to, co zdążyli pokazać 
nam do tej pory, wygląda całkiem obiecująco.

Po pierwsze, tym razem twórcy postanowili za-
cząć grę z wykopem. O ile w poprzednich od-
słonach serii wcielaliśmy się w raczej szarych i 
niewinnych na pierwszy rzut oka obywateli, w 
Downpour sprawa wygląda inaczej. Nasz prota-
gonista, o wdzięcznym imieniu Murphy Pendle-
ton, to zbiegły więzień. Wypada także dodać, że 

nawiał stosunkowo niedawno, co ujawnił tra-
iler zaprezentowany na targach E3. Po tajemni-
czym wypadku konwoju, którym podróżował, 
Murphy zbiega z miejsca zdarzenia przekonany 
o swoim szczęściu. Oczywiście gdyby wiedział, 
co go czeka i gdzie trafi, natychmiast przykułby 
się z powrotem i z uśmiechem na twarzy czekał 
na wymiar sprawiedliwości…

Zostawmy jednak na chwilę naszego antybo-
hatera, gdyż według twórców… nie jest on 
wcale główną postacią nadchodzącej gry. Na 
łamach ostatniego numeru Games Informer, 
Brian Gomez odpowiedzialny za design Ulewy 
stwierdził, że w głównej roli widzi raczej samo 
upiorne miasteczko, niż konkretną osobę. Jak 

słusznie zauważył, w poprzednich częściach 
bohaterowie – choć ciekawi – służyli bardziej 
jako pretekst do zwiedzania kolejnych lokacji i 
odkrywania sekretów tytułowej mieściny.

Co to oznacza? Wygląda na to, że Czesi mają 
własny, oryginalny pomysł na ukazanie nam 
Cichego Wzgórza ze strony, której do tej pory 
nie oglądaliśmy. Entuzjazm, z jakim fani serii 
przyjęli lodową wersję demonicznego oblicza 
miasta, utwierdził ich w przekonaniu, że naj-
wyższy czas na radykalne zmiany w sposobie 
straszenia. „Otherworld, stworzony przez Chri-
stophera Gansa na potrzeby filmu oraz za-
adaptowany potem do Homecoming, stał się 
przewidywalny i obawiamy się, że może nie 
być już taki straszny” – mówi Gomez. Co praw-
da za wcześnie jeszcze na pochwały, ale wyglą-
da na to, że panowie z Vatra Games znaleźli już 
rozwiązanie tego problemu. Kryje się ono w 
podtytule gry i zapowiada wykorzystanie du-
żych ilości wody, która stanowczo nie będzie 
po naszej stronie. Kolejną innowacją ma być 

sam proces zmiany oblicza miasta. Do tej pory 
oznaczał on wędrówkę po zwiedzonych już lo-
kacjach, wzbogaconych o nowy, makabryczny 
wygląd. W Downpour będą to zupełnie nowe, 
przygotowane specjalnie na tę okazję etapy, 
a przejście do nich ma odbywać się płynnie. 
Pamiętacie sztuczki Scarecrowa w Arkham 
Asylum? Mój ulubiony komiksowy psychiatra 
pokazał, jak powinna wyglądać płynna zmia-
na stylistyki poziomu i mam nadzieję, że Czesi 
wezmą z niego przykład.

Kolejną informacją, która wypłynęła na po-
wierzchnię jest planowany powrót do korze-
ni, czyli pierwszej i drugiej części serii. „Nie 
możesz czuć się do końca bezbronny, kiedy 
trzymasz w ręce wielkiego gnata lub siekie-
rę” – rzuca Gomez z uśmiechem. Jakkolwiek 
złośliwe, to nawiązanie pokazuje wady odsłon 
Homecoming oraz Origin, które wyszły spod 
palców Amerykanów. Dla mnie walka w Silent 
Hill zawsze stanowiła element drugorzęd-
ny, a i znane ze starszych części potwory nie 
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Silent Hill: Downpour
Nadciąga ulewa…
Mateusz Niemczyk
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W ostatniej aktualizacji Playstation Store tra-
fiła się pozycja, jakiej żaden miłośnik strze-
lanek przepuścić nie może. Mowa o demie 
Bulletstorm – najnowszej produkcji warszaw-
skiego studia People Can Fly. Pytanie brzmi – 
jak gra rokuje i czy zapowiada się na najbar-
dziej kozackiego shootera tego roku?

W demie Bulletstorma autorzy proponują je-
den etap Ech. Echa (Echoes) to arcade’owy tryb 
gry, wykorzystujący fragmenty poziomów z 
kampanii dla pojedynczego gracza. Celem jest 
nabicie jak najwyższego wyniku na liczniku 
punktów. Te dostaje się za wykonywanie słyn-
nych skillshotów (pol. strzałów popisowych) 
oraz za czas, jaki zajmuje nam przejście Echa. 
Za zwyczajne zabicie jednego z licznych prze-
ciwników dostajemy 10 punktów. Za popiso-
we zabicie – kilka do kilkadziesiąt razy więcej.

Do dyspozycji mamy następujący arsenał – 
zwykły karabin maszynowy, pistolet, wyrzut-
nię miotającą parą granatów połączonych 
linką, energetyczny bicz oraz, last but not least, 
cios z buta. W dodatku otoczenie pełne jest 
kolców, wystających ze ściany prętów (na któ-
re można nadziać) oraz dziur (w które moż-
na zrzucać). Jest gdzie i czym poszaleć – bez 
problemu jestem w stanie wyliczyć ponad 20 
różnych strzałów popisowych, które udało mi 
się wykonać podczas dwugodzinnego posie-
dzenia (z czterdziestu pięciu dostępnych w 
demie).

Gra się bardzo dobrze. Początkowo miałem 
trudności z przestawienia się na to, że nie mu-
szę dusić lewego grzybka, by biec (domyślnie 
jest tam przysiad). Na lewym spuście mamy 
elektroniczną smycz, na prawym - przełą-
czenie na drugi tryb broni (ilość specjalnych 
strzałów jest ograniczona), kopniak na kółku. 
Do tego dochodzi wślizg (dwa razy X), którym 
można się naprawdę szybko przemieszczać. 
Naszego bohatera stosunkowo trudno zabić, 
a użycie kopniaka i bicza energetycznego 
spowalnia czas, co pozwala nam pobawić się 
przeciwnikami, którzy w mniejszym stopniu 
są tutaj przeszkodą, a w większym okazją do 
zarobienia kilku okrągłych setek punktów. W 
Bulletstorm gra się inaczej niż w dowolnego 
innego shootera i czuć to na każdym kroku.

zachęcały do bezpośredniej konfrontacji. W 
Downpour broń ulegać będzie zniszczeniu, a 
potwory będą w stanie sprowadzić nas do par-
teru w kilka chwil. Wychodzi na to, że ponow-
nie staniemy się zwierzyną zmuszoną do walki 
o życie. I dobrze.

Najciekawszą, i jednocześnie wzbudzającą 
najwięcej kontrowersji informacją, jest zamiar 
twórców, aby wstawić do gry elementy sand-
boxowe. Oznacza to, że będziemy mieli możli-
wość podjęcia się dodatkowych zadań, które 
umożliwią nam zwiedzenie dobrze znanych 
lokacji, takich jak szpital czy szkoła. Z pomocą 
przyjdzie nam metro (to tam jest metro?!), a 
większa część gry rozegra się w południowo-
-wschodniej części miasta, którą znamy na ra-
zie tylko z map. Z jednej strony takie rozwią-
zanie może nieco popsuć klimat serii, która 
nigdy nie zostawiała graczowi wyboru, odno-
śnie tego gdzie ten chciałby się udać. Jednak 
po zastanowieniu można dojść do wniosku, że 
taki zabieg umożliwi ciekawskim graczom do-

kładniejszą eksplorację miasta i poznanie jego 
historii. Jeśli komuś nie przypadnie do gustu 
gonienie na posyłki po całym Wzgórzu, będzie 
mógł spokojnie olać side-questy i skupić się 
na głównym wątku.

To tyle jeśli chodzi o informacje przekazane 
do mediów. Wiadomo, że powstało już drugie 
demo, zawierające między innymi gameplay 
wypełniający lukę pomiędzy wypadkiem au-
tobusu wiozącego głównego bohatera, a jego 
pojawieniem się w miasteczku. Nie wiadomo, 
kiedy materiał ten ujrzy światło dzienne, ale 
widać, że prace nad Ulewą idą pełną parą. Pre-
miera gry zapowiedziana jest na ten rok, więc 
jeżeli obędzie się bez poślizgów, niedługo cze-
ka nas kolejna wizyta w bardzo deszczowym 
Cichym Wzgórzu.

Bulletstorm
Tomasz „kaduceusz” Pudło
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Echa. Trzymam kciuki, żeby w dniu premiery 
gry wszystko było już w porządku.

Za przejście proponowanego w demie Echa 
w czasie poniżej 6 minut dostajemy bonus. Ja 
spędziłem przy demie jakieś 2 godziny – jakby 
nie patrzeć będzie to ponad 20 prób. Teraz ze 
swoimi dziesięcioma patykami dumnie prężę 
muskuły na szczycie swojej listy znajomych. 
Ale niech mnie – jeżeli któryś z nich mnie 
przeskoczy, to z przyjemnością spędzę kolej-
ne 2 godzinki, żeby pokazać chojrakowi, kto 
tu rządzi. Krótko mówiąc – gra zapowiada się 
bardzo miodnie. Na mojej liście zakupów bły-
skawicznie awansowała z „kupi się potem” na 
„albo Killzone, albo Bulletstorm”.

Ocena recenzenta: 8,5/10

Tytuł: Bulletstorm
Producent: People Can Fly
Wydawca: Electronic Arts
Dystrybutor PL: Electronic Arts Polska
Data premiery (świat): 22 lutego 2011
Data premiery (Polska): 25 lutego 2011
Platformy: PS3, Xbox 360

Gra hula na silniku Unreal Engine i wyglą-
da bardzo dobrze. Można się przyczepiać do 
ząbkowanych krawędzi na ekranie menu, ale 
szybko idą w niepamięć – w ruchu wszystko 
wygląda kapitalnie – kolorowo i dynamicz-
nie. Trochę gorzej ma się strona techniczna. 
Dwukrotnie udało mi się zaklinować w nie-
widzialnych ścianach, a raz gra zwiesiła moją 
peestrójkę. Bardzo mi to nie przeszkadzało, ale 
jeżeli People Can Fly celują w szczyty list prze-
bojów, takich błędów być nie powinno.

Dużym, naprawdę dużym zawodem jest dla 
mnie fakt, że dystrybutor gry, Electronic Arts, 
nie zdecydował się na pełną lokalizację gry. 
Główny bohater, w którego wcielamy się w try-
bie fabularnym oraz w Echach, Grayson Hunt, 
to kawał buraka. Myślę, że ogólna przaśność na-
szego języka (i inny ton głosu lektora) mogłaby 
poprawić odbiór jego (zasadniczo rzecz biorąc) 
kwasowych tekstów. Niestety, EA zafundowało 

nam polską wersję kinową. Kto, do diaska, ma 
czas czytać jakieś napisy w grze takiej jak Bul-
letstorm? Dlaczego gra tworzona przez studio 
z Warszawy nie ma pełnej polskiej wersji, a Cry-
sis 2 tak? W efekcie mamy nazwy strzałów po-
pisowych po polsku i gadki Graysona po angiel-
sku. Dodam jeszcze, że dopatrzyłem się dwóch 
literówek, w tym jednej w irytującej i zupełnie 
niepotrzebnej notce pokazującej się po odpa-
leniu dema, która to notka ostrzega, bym… nie 
piracił dema. Nie wiem, co za mózgowiec kazał 
ją tam wstawić, naprawdę.

Drugą rzeczą, która mnie zirytowała, była pew-
na opieszałość serwerów (serwera?) we wczy-
tywaniu wyników. Nabiłem nowy high-score, 
sprawdzam, kogo ze znajomych pobiłem, a 
tam co? Nic, mój wynik ani drgnął. Okazało się, 
że wyniki wczytują się z pewnym opóźnieniem 
(powiedzmy kwadransa), co moim zdaniem 
jest nie do pomyślenia w trybie gry takim jak 
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czujnikami ruchu. Cóż, teraz z Nintendo nikt się 
nie śmieje. Wielcy konkurenci – Sony i Microsoft 
- pozazdrościli ojcom hydraulika Mario olbrzy-
miego sukcesu i postanowili podążyć tą samą 
drogą. Drogą opatrzoną tabliczką z napisem 
motion control. Szkoda, że najprawdopodob-
niej ucierpią na tym gracze pragnący rozwoju 
branży w nieco innym, sprawdzonym już kie-
runku. A nie w stronę popierdółkowatych mini-
-gierek, nie różniących się za bardzo od tego co 
już lata temu było dostępne dzięki Eye Toyowi, 
tylko w znacznie prostszej oprawie.

Najpierw (oczywiście nie licząc Nintendo) był 
Microsoft, choć de facto odpowiedź ze strony 
Sony nadeszła dzień później, na kolejnej konfe-
rencji podczas E3 2009. Gigant z Redmond za-
powiedział Project Natal, z czasem przemiano-
wany na Kinect. Pod tą nazwą zresztą kontroler 
ruchu ze stajni Microsoftu funkcjonuje do dziś. 
Dwie wbudowane w niego kamery i mikrofon 
pozwalają na pociągnięcie immersji w zupeł-
nie nową stronę, być może nawet wniesienie 
jej na kolejny, wyższy poziom. Sterowanie tylko 
przy użyciu własnego ciała pachnie rewolucją i 
jeszcze dziesięć lat temu kojarzyłoby się raczej 
z filmami science-fiction niż rzeczywistością. 
Tymczasem jednak Kinect to sprawa zupełnie 
realna – za trochę ponad 600 złotych dosta-
jemy urządzenie, które wiernie przeniesie na 
ekran telewizora nasze ruchy. Niby rewelacja, 
tylko że... naprawdę jakiś poważny gracz chce 
zamienić wygodny fotel i pada na skakanie po 
salonie? To dobre na imprezy i to zakrapiane 
tym czy owym. Nie wątpię, że jako platforma 
do party gamingu Kinect sprawdzi się wyśmie-
nicie. Ba! Na tym polu gadżet od Microsoftu 
może nie mieć sobie równych. Tylko że gigant z 
Redmond robi z tej, bądź co bądź, zabaweczki, 
swoją główną linię frontu w konsolowym seg-
mencie. Kinect to, Kinect tamto, tyle gier ob-

sługujących Kinect, a tyle funkcji, możliwości... 
litości, co z tego! Studia wewnątrz MS potrafią 
robić genialne gry. I moje geekowskie serce 
się kraje, kiedy pomyśle o tym, że ich pracow-
nicy zostaną zaprzęgnięci do programowania 
popierdółek dla ludzi chcących raz w miesiącu 
zrobić imprezę z konsolą w tle. Nie, nie, nie! Nie 
tak miała wyglądać ta generacja.

PlayStation Move ma trochę większy poten-
cjał, jeśli chodzi o klasyczne, nazwijmy to może 
nieprecyzyjnie i górnolotnie – dojrzałe podej-
ście do gier. Mając w łapach kontroler z praw-
dziwego zdarzenia, z normalnym zestawem 
przycisków, jesteśmy w końcu w stanie grać 
jak Pan Bóg przykazał, bez wprawiania w nad-
mierny ruch zastanych, nerdowskich stawów i 
mięśni. Ale mimo wszystko, gry mające obsłu-
giwać Move to jednak przede wszystkim mo-
tion control, a dopiero w dalszej kolejności cała 
reszta. I tu, podobnie jak w przypadku Kinecta, 
technologia rozwala na łopatki. Precyzja, z jaką 
„różdżka”, ze względu na kształt budząca różne 
nieprzyzwoite skojarzenia, potrafi przenieść na 

Można z niemal całkowitą pewnością stwier-
dzić, że na styczniowym Consumer Electronics 
Show nie gruchnie informacja o rychłej pre-
mierze żadnej nowej konsoli. W takim układzie 
pozostają dwie opcje: kierować się złudną na-
dzieją i czekać na tegoroczne Electronic Enter-
tainment Expo albo pogodzić się z losem - przez 
bliżej nieokreślony okres czasu zadowalać się 
kontrolerami ruchu. Niestety, obydwa wyjścia 
są równie kiepskie.

Końcówka 1994 roku w Japonii – na rynek 
wchodzi PlayStation. 2000 – debiutuje PS 2. Po 
kolejnych sześciu latach w sklepach można już 
znaleźć trzeciego przedstawiciela tej rodziny. 
Trochę mniej, bo od 2001 do 2005 roku trzeba 

było czekać na premierę Xboksa 360. Na linii 
Nintendo 64 – GameCube – Wii mamy do czy-
nienia z pięcioletnimi cyklami życia konsol. Ta 
ostatnia maszyna pojawiła się w 2006 roku. Nie 
trzeba być Pitagorasem, żeby zerknąć na kalen-
darz i stwierdzić, że już w najbliższym czasie po-
winniśmy spodziewać się publicznych wystą-
pień wiecznie uśmiechniętych Dona Mattricka 
czy innego Kaza Hirai, którzy w idealnie skrojo-
nych garniturach zaprezentują szerszej publicz-
ności najnowsze zabawki ze stajni Microsoftu 
albo Sony. Niestety, nic nie wskazuje na to, by 
podobna wizja przyszłości, teoretycznie popar-
ta przecież doświadczeniem ostatnich lat, mia-
ła znaleźć odzwierciedlenie w faktach.

W normalnych warunkach absolutnie bym na 
to nie narzekał. Jak zdecydowana większość 
graczy, nie jestem krezusem i długowieczność 
konkretnych konsol bardzo dobrze wpływa na 
kondycję mojego portfela. Takie wyskoki, jak na 
przykład Microsoft wprowadzający Xboksa 360 
już cztery lata po premierze pierwszego Kloc-
ka absolutnie nie są mile widziane. Wróćmy 
jednak do meritum, czyli normalnych warun-
ków. No właśnie, cały problem polega na tym, 
że na dzień dzisiejszy nie ma mowy o żadnych 
normalnych warunkach. A wszystko za sprawą 
ogromnego sukcesu osiągniętego w tej gene-
racji przez skazywane na pożarcie Nintendo 
Wii. Dam sobie rękę uciąć, że przed premierą tej 
konsoli w siedzibie dwóch pozostałych gigan-
tów podśmiechiwano się z planów „Wielkiego 
N”, które pragnęło zawojować świat plastiko-
wym pilocikiem z nieszczególnie precyzyjnymi 

Nowa-stara generacja
Kotylion
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Banał goni banał... I dobrze!
Kiedy Książę Persji: Piaski Czasu wszedł na 
ekrany polskich kin, nie mogłem odmówić 
sobie wizyty w multipleksie. W towarzystwie 
dwójki znajomych udaliśmy się na seans w 
nadziei na lekką, przyjemną i nieabsorbującą 
rozrywkę. Nie dość, że chodziło o ekranizację 
platformowej, w gruncie rzeczy nieskompli-
kowanej gry komputerowej, to jeszcze za film 
odpowiada wytwórnia Disneya, która za tar-
get obrała sobie oczywiście nie tylko graczy, 
ale i dzieci z rodzicami.

Trudno rozpisywać się o fabule, gdyż ta jest 
bardzo klasyczna i prosta. Dastan – młody, od-
ważny złodziejaszek, sierota o wielkim sercu 
– zaskarbia sobie łaskę perskiego króla. Wład-
ca postanawia włączyć biedaka do monarszej 
rodziny, czyniąc go swym synem. Szlachetne 
czyny zapewniają chłopakowi szacunek, za-
równo ze strony króla, jak i ludności. W nagro-
dę za poprowadzenie sprawnej strategicznie 
akcji oblężniczej, ojciec pragnie zaślubić go 
z księżniczką podbitej miejscowości. Słowem 
– bajka. Niestety, król pada ofiarą zamachu, a 
głównym podejrzanym staje się właśnie Da-
stan. W efekcie, niewinny bohater musi ucie-
kać i traci zaufanie braci i stryja. Chcąc odzy-
skać dobre imię, stara się rozwikłać tajemnicę 
śmierci ojca. Pomaga (choć w zasadzie może 
raczej przeszkadza) mu w tym wspomniana 
księżniczka, Tamina.

Jeśli ktoś zawsze oczekuje w kinie oryginalno-
ści, po przeczytaniu powyższego zarysu fabuły 
zapewne podejmie słuszną decyzję, by daro-
wać sobie oglądanie filmu. Również Ci, którzy 
liczyli na wierną adaptację historii przedstawio-
nej w „piaskowej” serii gier mogą poczuć się roz-
czarowani (aczkolwiek docenić powinni pewne 
nawiązania, głównie wizualne, zarówno do 
Piasków Czasu, jak i Duszy Wojownika, Dwóch 
Tronów czy – zaskoczenie – Assassin’s Creed). 
Nie znaczy to jednak, że przekreślanie Piasków 
Czasu już na samym starcie jest słuszne. Jak to 
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ekran telewizora ruchy nadgarstka to moc! Wii-
-mote, nawet ze specjalną przystawką Motion 
Plus, przy PlayStation Move może się schować 
ze wstydu i nie pokazywać. Wszystko super, tyl-
ko problem tkwi dokładnie w tym samym miej-
scu, co w przypadku microsoftowego odpo-
wiednika. Sony, podobnie jak ich amerykańska 
konkurencja, wpakowało wielką ilość pieniędzy 
w promocję Move i teraz cała ta kasa musi się 
zwrócić, najlepiej z wielokrotną nawiązką. Dla-
tego trzeba napisać jak najwięcej gier, wykorzy-
stujących potencjał drzemiący w tym kontrole-
rze. I jeszcze jakby developerzy 3rd party wzięli 
się za przerabianie swoich hitów, dodając do 
nich obsługę Move, a nowe produkcje tworzyli 
głównie z myślą o „różdżce” to w ogóle czysta 
poezja. I najwięksi gracze się na to godzą. Elec-
tronic Arts, Ubisoft, Activision, THQ... wszystkie 
niezależne potęgi świata elektronicznej rozryw-
ki wyczuły szansę na zysk i teraz mają zamiar 
ją wykorzystać. Przykład Wii otwarł wszystkim 
oczy na gigantyczną niszę casual gamers, któ-
rym do szczęścia nie potrzeba nic więcej, niż 
raz w tygodniu pomachać łapkami przed tele-
wizorem, najlepiej w towarzystwie znajomych, 
pośmiać się, pobawić, wrzucić zdjęcia na Face-

booka i szybko zapomnieć o całej sprawie. A po 
wypłacie kupić kolejny zestaw imprezowych 
mini-gier.

Nie zrozummy się źle. Nie jestem wrogiem in-
nowacji, nowych technologii, rozwoju gier wi-
deo. Nie mam też jakoś specjalnie za złe Sony 
i Microsoftowi tego, co robią, bo przecież chy-
ba każdy rozsądny na ich miejscu zrobiły to 
samo – firmy zachowują się tak, by osiągnąć 
jak największy zysk. Nic w tym zdrożnego, czy 
szczególnie niezwykłego. Ale ja, jako gracz z 
odchodzącego chyba powoli do lamusa gatun-
ku, nie widzę dla siebie zbyt wiele miejsca w 
najbliższych miesiącach. Miesiącach, które naj-
prawdopodobniej będą upływały pod znakiem 
PS Move oraz Kinect. A ja bym chciał posiedzieć 
w fotelu, zajadać paluszki i popijać gorącą her-
batę. Dlatego czekam na Mass Effect 3 jak na 
zbawienie, bo tam nie powinno być kontroli ru-
chu ani tym podobnych dodatków. Posiadacze 
PlayStation 3 mogą też wypatrywać Uncharted 
3, choć tu już byłbym ostrożniejszy – w końcu 
kto wie, co wymyśli Sony.

Dlatego jeśli mam być skazany na klimaty mo-
tion control, to już bym chyba wolał zapowiedź 
nowej generacji konsol. Pewnie, takie cacko 
typu Xbox Cośtam albo PlayStation 4 koszto-
wałoby ze cztery razy tyle co Kinect. Tylko, że 
chyba lepiej już dać te dwa tysiące z hakiem i 
mieć pięć lat świetnych gier, niż męczyć się z 
byle jakimi mini-gierkami, które przez pierw-
szych kilka godzin wprawią w zachwyt, a potem 
będą nudzić lub irytować. A może po prostu je-
stem przewrażliwionym paranoikiem i Sony do 
spółki z Microsoftem nie zamierzają iść krok w 
krok za Nintendo, skupiając się tylko na casual 
gamers? Cóż, oby tak właśnie było.

Książę Persji: Piaski Czasu
Niezapomniane piaski
Kamil „New_One” Jędrasiak
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wiskowy obraz, wyświetlany na zwykłych moni-
torach lub ekranach telewizorów, z domowym 
nagłośnieniem (choćby nawet w systemie Dolby 
5.1), tracił znacząco na atrakcyjności. W wypad-
ku Księcia Persji nie odczułem na tyle znaczącej 
różnicy, by zniechęcić się do oglądania.

Co więcej, tak wspomniany wcześniej materiał 
z planu, jak również – standard wersji DVD – 
lektor, oraz generalnie bardzo sprawne, ład-
ne i kompletne przygotowanie tego wydania 
przez CD-Projekt sprawiają, że Książę Persji: 
Piaski Czasu to tytuł godny umieszczenia w 
domowej filmotece. To niemal pozycja obo-
wiązkowa dla każdego amatora familijnego 
oglądania, każdego fana serii gier stanowią-
cych pierwowzór dla tego filmu czy wreszcie 
każdego miłośnika bajkowo-baśniowych hi-
storii w klimatach orientalnych (tu z niemałą 
domieszką humoru).

PS. Każdy, kto nie zdecydował się dotąd ani na 
wizytę w kinie, ani na zakup filmu na DVD/Blu-
-ray, może aktualnie nadrobić zaległości oglą-
dając Księcia Persji w jednej ze znanych filmo-
wych stacji telewizyjnych.

Ocena recenzenta: 7,5/10

Tytuł: Prince of Persia: The Sands of Time
Reżyseria: Mike Newell
Scenariusz: Boaz Yakin, Doug Miro, Jordan 
Mechner, Jeffrey Nachmanoff
Muzyka: Harry Gregson-Williams
Zdjęcia: John Seale
Obsada: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, 
Gemma Arterton
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2010
Data premiery: 28 maja 2010

zwykle z tego typu produkcjami bywa, najważ-
niejsze jest odpowiednie nastawienie. Dlatego 
też ani mnie, ani moich znajomych seans nie 
rozczarował. Od razu uznałem też, że kiedyś z 
chęcią wrócę do tego filmu. Nie spodziewałem 
się jednak, że stanie się to tak szybko.

Miłe milszego początki
Jakże miłą niespodzianką był mail od CD-Pro-
jektu, w którym dystrybutor zaproponował 
przysłanie DVD z Księciem Persji do recenzji. 
Jeszcze milsze było otwieranie przesyłki kilka-
naście dni później. Uśmiech zadowolenia poja-
wił się na mojej twarzy już podczas pierwszego 
oglądu okładki, na której wdzięczy się zarośnię-
ty Jake Gyllenhaal, złowieszczo mruży brwi Ben 
Kingsley i – co najważniejsze – uwodzi swoim 
zmysłowym spojrzeniem Gemma Arterton. 
Nieco mniej entuzjazmu wywołała lektura tyl-
nej części, gdzie przeczytałem, że wydanie DVD 
zawiera tylko jeden materiał dodatkowy (Ta-
jemniczy świat: tworzenie filmu „Książę Persji: 
Piaski czasu”). Trochę szkoda, że tak mało.

Niemniej, ochoczo umieściłem płytkę w od-
twarzaczu DVD, wybrałem język, obejrzałem 
reklamy (można je przewinąć) i tu nastąpił 
pierwszy zgrzyt. Na ekranie telewizora pojawi-
ły się mianowicie ogromne piksele, a z głośni-
ków wydobyły się przeraźliwe piski. Włączenie 
filmu było możliwe w zasadzie tylko techniką 
„na wyczucie”, bo poruszanie się po menu nie 
wchodziło raczej w grę (trudno, kiedy nic się 
nie widzi). Na szczęście próba uruchomienia 
filmu na innym odtwarzaczu oraz na dwóch 
komputerach przebiegła już bez problemu, w 
związku z czym trudno uznać to za ewident-
ną wadę nośnika. Uznałem jednak, że warto 
uprzedzić, iż podobne problemy mogą się po-
jawić na części urządzeń.

Liczy się to, co jest w środku
Oglądanie Piasków Czasu na małym ekranie 
ponownie przysporzyło mi niemałej frajdy. Do 
tego stopnia, że z chęcią obejrzałem film dwu-
krotnie, dwa dni z rzędu, aby móc ocenić lek-
tora. I trzeba przyznać – jest dobrze. Jeśli ktoś 
nie operuje biegle językiem angielskim, pole-
cam właśnie wersję z lektorem (przy ogląda-
niu filmu z dziećmi to zresztą dość powszech-
ny wybór), choćby dlatego, by móc docenić 
wizualną warstwę filmu, która prezentuje się 
całkiem nieźle.

Nietrudno docenić urok marokańskich plene-
rów, przemieszanych ze zdjęciami wykonany-
mi w studio i komputerowo generowanymi 
przestrzeniami, które razem tworzą konse-
kwentny wizerunek świata, wiernie odpowia-
dający rzeczywistości z growego pierwowzo-
ru. Moją uwagę skupiła na sobie dodatkowo 
– a w zasadzie nawet w większym stopniu niż 
scenografia – olśniewająca uroda brytyjskiej 
aktorki, Gemmy Arterton.

Ładnym obrazkom towarzyszy równie atrak-
cyjna ścieżka dźwiękowa. Mam na myśli za-
równo muzykę, sprawnie operującą oriental-
nymi instrumentami, jak i warstwę akustyczną 
związaną z wydarzeniami przedstawionymi na 
ekranie (tak zwane dźwięki diegetyczne). Od-
głosy walki z użyciem broni białej, świst wy-
strzeliwanych bełtów i cała gama innych efek-
tów przywołują na myśl stare, disneyowskie 
produkcje pokroju Aladyna. To tylko podkreśla 
beztroski, rozrywkowy charakter Księcia Persji.

Książę powrócił w pełnej krasie
Najważniejszy wydaje mi się fakt, że zmiana wa-
runków odbioru (tym razem poza kinem) nie 
wpłynęła ujemnie na przyjemność płynącą z 
oglądania. To o tyle istotne, że niejeden wido-
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Od teraz – ostrożnie! Trzymajcie się mnie, nie doty-
kajcie niczego gołą skórą, unikajcie wody i patrzcie, 
po czym stąpacie, W tych tunelach można złapać 
coś o wiele gorszego, niż zwykła powierzchniowa 
gorączka – Yrmi, krasnoludzki tropiciel, przepro-
wadzający karawany przez podziemia.

Krasnoludy są prastarą rasą, która od wieków 
zamieszkuje głębiny ziemi. Wznosząc monu-
mentalne miasta, drążąc wielomilowe tunele 
i konstruując skomplikowane mechanizmy 
nieustannie składają hołd skałom, na których 
oparły swoją cywilizację.

Jednak symbioza krasnoluda z kamieniem 
ma też swoje mroczniejsze strony, o których 
mieszkańcy podziemi mówią mało, albo wca-
le. Duch Skały, wzywany przez budowniczych 
i czczony przez górników, potrafi obdarować 
nie tylko wspaniałymi dobrodziejstwami, ale 
także przerażającymi klątwami.

„Klątwy Duchów Skał” – tak nazywają krasnoludy 
te dziwne, niewytłumaczalne choroby magicz-
nego pochodzenia, na które zapadają nieraz ci, 

którzy zapędzili się zbyt głęboko. Występują one 
tylko na znacznych głębokościach, więc mało 
kto z powierzchni wie w ogóle o ich istnieniu. 
Nie dziwi więc, że najgroźniejsze są dla niczego 
niespodziewających się nieszczęśników, którzy 
wdarli się do niespokojnego serca góry.

Powstało jedno - tylko jedno - dzieło w cało-
ści traktujące o tych chorobach. Jest to kra-
snoludzka księga „Sabrak Xunder” (dosłownie: 
mroczne, tajemnicze skazy), mająca najpewniej 
wielu autorów. Napisana jest chaotycznym, nie-
składnym językiem, i, być może, zawiera w so-
bie tajemnicę obrony przed Klątwami.

Specjalne zasady
Klątwy Duchów Skał to zasadniczo zwyczajne 
choroby magicznego pochodzenia. Należy jed-
nak pamiętać, że żadnej z nich nie da się uleczyć 
inaczej, niż czarem uzdrowienie, życzenie lub 
cud. Ponadto postać, która już się zaraziła, nie 
ma prawa do jakichkolwiek rzutów obronnych 
na oparcie się codziennej utracie atrybutów z 
powodu choroby, a test na uniknięcie zarażenia 
to rzut obronny na wolę, a nie wytrwałość.

Błędnica
Pomocy! Błagam! Ściany się przybliżają…!
Błędnica to straszliwa choroba, którą uważa 
się za przekleństwa Durigira, ducha tropicieli. 
Już jedną godzinę po zarażeniu postać otrzy-
muje pierwsze obrażenia atrybutu. Każde ko-
lejne obniżenie atrybutu także następuje co 
godzinę, a nie, jak zwykle, co dzień. Choroba 
rozprasza, denerwuje, oszołamia, a następnie 
pozbawia zmysłów. Najdotkliwiej atakuje zmysł 
równowagi. Po kilkunastu godzinach zainfeko-
wany nie wie już, gdzie jest góra, a gdzie dół, i 
nie umie oceniać kształtów ani rozmiarów.

Zarazić się nią można, gdy już od kilku dni błądzi 
się w głębokich tunelach szukając drogi, lub po 
spojrzeniu w bardzo głęboką przepaść gdzieś 
pod ziemią. Magowie wtajemniczeń są podobno 
bardziej narażeni na zapadnięcie na tę chorobę.

Mówi się o arcyksięciu Menakhim, którego Błęd-
nica dopadła w jego własnym łożu, ale wyzdro-
wiał dzięki kojącemu śpiewowi kochającej żony.

Wśród wielu legend o nimfach krąży też jedna, 
która mówi, iż ich dotyk cudownie leczy Błędnicę.

Wraz z kolejnymi utratami roztropności, po-
stać otrzymuje następujące kary (które kumu-
lują się ze sobą, nie zastępują, chyba, że napi-
sano inaczej):
– Pierwsza utrata atrybutu – kara -2 do 
wszystkich testów ataku i umiejętności.
– Druga utrata atrybutu – kara -3 do rzutów 
obronnych na wolę i refleks.
– Trzecia utrata atrybutu – postać ma prawo je-
dynie do akcji cząstkowej podczas swojej rundy.
– Czwarta utrata atrybutu – kara -6 do testów 
ataku i umiejętności (zastępuje karę -2)
– Piąta utrata i dalej – prędkość postaci spada 
do 1,5 metra; ma ona prawo jedynie się czołgać.

W momencie, w którym Roztropność postaci 
spada do 0, wpada ona w szaleństwo tak głę-
bokie, że tylko życzenie i cud mogą ją z niego 
wyrwać. Nie da się podnieść tego atrybutu ina-
czej, niż dzięki któremuś z tych dwóch czarów.

Czarna Zasłona
Ciemno tu, nie? Cholera, dziwne… Ciemność ni-
gdy mi nie przeszkadzała…

To najmniej dotkliwa z Klątw. Zachorować na 
nią mogą tylko istoty obdarzone widzeniem 
w ciemnościach, które powróciły w głębokie 
tunele po wielu miesiącach życia w świetle 
(np. na powierzchni). Choroba stopniowo po-
zbawia chorego zdolności widzenia w ciem-
nościach. Pozornie nie wydaje się być groźna, 
jednak niejeden krasnolud wrócił z samotnej 
wyprawy po omacku, wygłodniały i wycień-
czony właśnie przez Czarną Zasłonę.

Jestem największym z Mistrzów,
a Ciemność to mój instrument;
tańcz, tańcz jak CI gram!
-Sabrak Xunder, 11-9

Każdego dnia, kiedy postać normalnie otrzy-
małaby obrażenia od choroby, zamiast tego 
rzuca 1k4 i mnoży wynik razy 1,5. Wynik tego 
działania odejmuje się od wyrażonej w metrach 
wartości widzenia w ciemnościach tej postaci – 
już na stałe. Do dawnej wartości można powró-
cić tylko lecząc chorobę, a następnie rzucając 
na postać czar widzenie w ciemnościach (który, 
zamiast działać normalnie, przywróci jej dawny 
zasięg widzenia w ciemnościach).
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Klątwy Duchów Skał
Zwycięzca Konkurs(ik)u XIII
Wojtek „VoBono” Bońka

ST uniknięcia zarażenia Okres inkubacji Obrażenia atrybutu
Błędnica 22 1 godzina 1k2 Rzt
Czarna zasłona 18 1 dzień Brak
Elfi chichot 20 1k3 dni 1k4 Bd, 1k4 S
Skalnica 26 1 dzień 1 Cha
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Wraz z kolejnymi utratami Charyzmy, postać 
chora na Skalnicę otrzymuje różnego rodzaju 
premie oraz kary, tak jak to przedstawiono po-
niżej.
– Pierwsza utrata atrybutu – jeżeli postać nie 
posiadała zdolności „skalny zmysł”, otrzymuje 
ją.
– Druga utrata atrybutu – postać otrzymuje 
premię +1 do rzutu obronnego na wytrwałość, 
ale tym samym otrzymuje karę -4 do testów 
zauważania, nasłuchiwania oraz inicjatywy.
– Trzecia utrata atrybutu – postać otrzymuje 
premię z usprawnienia +2 do budowy.
– Czwarta utrata atrybutu – postać otrzymuję 
premię +1 do naturalnego pancerza. Tym sa-
mym traci zdolność normalnego mówienia – 
może formułować tylko krótkie, kilkusylabowe 
wypowiedzi, przeważnie zresztą pozbawione 
sensu. Skutkuje to 50% szansą na niepowo-
dzenie zaklęcia z komponentem werbalnym.
– Piąta utrata i dalej – postać otrzymuje szyb-
kie leczenie 1, jeśli tylko dotyka kamienia lub 
znajduje się pod ziemią. Jednocześnie postać 
traci zdolność rzucania jakichkolwiek czarów, 
z wyjątkiem tych z określnikiem „ziemia”.

W momencie, w którym Charyzma postaci osią-
ga 0, jej ciało umiera, a dusza staje się jednym z 
kamieniem. Nie da się jej przywrócić do życia w 
żaden sposób, z wyjątkiem interwencji bóstwa.

Piąta skaza
Właściwie nie wiadomo o niej nic. W historii 
nie zapisał się ani jeden przypadek tej choroby. 
Jedynie z pierwszych wersów Sabrak Xunder 
wnioskuje się jej istnienie:

I odrę Cię
ze spokoju; zrzucę szaleństwo
ze wzroku; zrzucę ślepotę
z godności; zrzucę hańbę

z życia; zrzucę śmierci pragnienie
i z duszy wreszcie Cię odrę; wezmę ją do siebie!

Najstarsi mędrcy twierdzą, że na podstawie 
chaotycznych wzmianek rozsianych po całym 
Sabrak Xunder, można się domyślać, iż Piąta 
skaza dotknie jakiegoś niezwykle potężnego 
krasnoludzkiego władcę, co spowoduje obró-
cenie się jego królestwa w ruinę.

Propozycje przygód
– Stary, krasnoludzki arcykapłan, chory na Skal-
nicę, dokonał masakry górników pracujących 
w tunelu i grozi każdemu, kto zechce drążyć 
w skale. Należy go unieszkodliwić i przenieść 
do świątyni, gdzie będzie można go uleczyć – 
ale jak to zrobić, zachowując szacunek należny 
jego pozycji i nie wywołując skandalu?
– Tajemnicza epidemia Błędnicy momental-
nie ogarnia niemal całe miasto. Na śmiałków 
czeka ciężkie zadanie – znalezienie winnego 
całej tragedii w zawiłych korytarzach cytadeli 
pełnej oszalałych, zataczających się i nieprze-
widywalnych mieszkańców.
– Doświadczony zwiadowca, dziedzic tronu, 
zapuścił się głęboko na terytorium drowów. 
Jego ostatnia wiadomość mówi o dopadającej 
go Czarnej Zasłonie. Czy awanturnicy zdołają 
go odnaleźć? I jak długo dziedzic, zatopiony w 
atramentowych ciemnościach, zdoła ukrywać 
się przed drowami?
– Przywódca potężnej gildii zachorował na Elfi 
chichot, znalazł jednak sposób na powstrzy-
manie rozwoju choroby – codziennie wypija 
puchar krwi krasnoludzkiego szlachcica. Jego 
nocne polowania i bestialski proceder muszę 
się skończyć.

Elfi chichot
A pragnąłem tylko – umrzeć jak krasnolud…

Elfi chichot to chyba najbardziej zagadko-
wa z Klątw. Powiada się, że stworzył ją drowi 
czarnoksiężnik, chcący upokorzyć swoich du-
ergarskich niewolników, lub że jest ona karą 
nakładaną na tych, którzy niegodni są swego 
krasnoludzkiego miana. Zapaść na nią mogą 
tylko krasnoludy, przeważnie te, które wiele 
czasu spędzały w lesie lub w towarzystwie le-
śnych istot, po czym wróciły do podziemi.

Choroba ta, bardzo niebezpieczna, w ogrom-
nym tempie upodabnia chorego krasnoluda 
do elfa (lub, jak twierdzą niektórzy, gnoma), 
jednocześnie błyskawicznie wysysając z niego 
siły życiowe. Ofiara bardzo szybko traci tłuszcz 
i mięśnie, jego skóra blednie i staje się delikat-
niejsza, uszy wyraźnie się zaostrzają, a zarost 
szybko się przerzedza, po czym znika (co kra-
snoludy uważają za najbardziej upokarzające). 
Po kilku dniach ciężko odróżnić chorego kra-
snoluda od mocno doświadczonego życiem, 
niewysokiego elfa.

Wielu dopatruje się u korzeni tej choroby nieczystej 
krasnoludzkiej krwi, a jako metody ratunku wska-
zują różnorakie, makabryczne praktyki spożywa-
nia części ciała oraz krwi innych, „czystszych” istot.

Chyba tym, co jest w tych kanibalistycznych ry-
tuałach najbardziej przerażające jest fakt, że wy-
dają się naprawdę spowalniać rozwój choroby.

Chociaż chorzy na tę chorobę woleliby pewnie, 
aby było inaczej, to Elfi chichot nie zawsze zabija.

W momencie, w którym Siła postaci zostanie 
obniżona do 0 (zakładając, że postać miała 
szczęście i Siła spadała szybciej niż Budowa) 

choroba zatrzymuje się, ale nie cofa. Postać, 
której siłę Elfi Chichot obniży do 0, może jedy-
nie mówić i poruszać oczami, trzeba ją karmić 
i nieustannie się nią opiekować.

Cofnąć efekty choroby i pozwolić na zregene-
rowanie utraconych atrybutów można tylko za 
pomocą czaru życzenie lub cud, które przywró-
cą postać do jej normalnego wyglądu. Postać 
magicznie wyleczona z choroby przed tym, jak 
jej Siła spadła do 0, wraca do normalnego wy-
glądu w kilka tygodni.

Skalnica
Przestań! Rzuć ten kilof! Nie widzisz, że ją to boli?!

Skalnica to choroba, na którą zapadają głów-
nie stare krasnoludy – geolodzy, górnicy i ju-
bilerzy. Chory stopniowo przestaje zauważać 
różnicę między sobą a kamieniem, aż wresz-
cie kompletnie traci własną osobowość i jego 
dusza staje się jednością ze skałą. Co ciekawe, 
Skalnica bywa nazywana „Błogosławieństwem 
Duchów Skał” – niektórzy mówią, że stanie się 
jednością z kamieniem powinno być celem i 
marzeniem każdego krasnoluda. Być może jest 
w tym trochę prawdy, bowiem Skalnica jako 
jedyna z Klątw nie tylko wyniszcza, ale także 
pod pewnymi względami wzmacnia chorego.

Bardzo nieliczne są sytuacje, w których cho-
roba ta dotknęła nie-krasnoluda, zapewne 
dlatego, że tylko przedstawiciele tej rasy tak 
znaczną część swego długiego życia poświę-
cają Duchom Skał.

Jestem
bryłą wykutą, rudą
skale wyrwaną
Donnar!
-Sabrak Xunder, 24-2
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Rdzewiacze są elementem uniwersum Dunge-
ons & Dragons od pierwszej edycji systemu. 
Plotka głosi, że Gary Gygax wpadł na pomysł 
stworzenia tych potworów po ujrzeniu w skle-
pie z zabawkami plastikowej figurki bestii, 
posiadającej niezwykłe macki, wyrastające z 
żuchwy. To właśnie te czułki stanowią o nie-
zwykłości rdzewiaczy – każdy metal, który zo-
stanie przez nie dotknięty natychmiast ulega 
całkowitej korozji i przestaje się nadawać do 
użytku. Potrafią one wyczuć żelazo lub złoto z 
odległości kilkudziesięciu metrów, a gdy zła-
pią już ich trop nic ich nie powstrzyma przed 
pożarciem miecza czy zbroi. Warto zauważyć, 
że rdzewiacze nie stanowią bezpośredniego 
zagrożenia dla ludzi. Potrafią co prawda do-
tkliwie pogryźć, lecz czynią to jedynie w celu 
zdobycia metalowych przedmiotów. 

Bestie te tworzone były z myślą o heroicznym 
fantasy, gdzie stanowią wyzwanie dla zaku-
tych w pełne zbroje wojowników. Gdy dru-
żyna natrafi na rdzewiacza, automatycznie 
wzrasta wartość postaci władających magią, 
łuczników – groty strzał rdzewieją dopiero po 
wbiciu się w ciało potwora – oraz bohaterów 
korzystających z kijów, proc czy skórzanych 
pancerzy. Choć plemię uzbrojonych w skórz-
nie i maczugi dzikusów nie stanowi dla więk-
szości herosów zbyt wielkiego zagrożenia, to 
to samo plemię dosiadające rdzewiaczy staje 
się o wiele trudniejszym przeciwnikiem.

Moim zdaniem potwory te zyskują na poten-
cjale, gdy doda się je do settingów, w których 

metal – lub jego konkretna odmiana - jest 
towarem deficytowym. Wyobraźmy sobie na 
przykład postapokalityczną pustynię rodem z 
Mad Maxa, Fallouta czy Neuroshimy. Bohate-
rowie pędzą przez pustkowia zreperowanym 
za ciężkie pieniądze jeepem. Nagle pojawia się 
stado rdzewiaczy. Choć większość z nich ginie,
podziurawiona kulami karabinu maszynowe-
go, to jednak jeden zdołał dotknąć czułkami 
auta, taśm amunicji i manierki z wodą. W jed-
nym momencie bohaterowie stają się rozbit-
kami, uwięzionymi na środku pustyni bez bro-
ni, transportu i picia.

Równie ciekawe sytuacje mogą wydarzyć się 
w settingach osadzonych w przyszłości, jak 
choćby w Gwiezdnych Wojnach. Warto zwró-
cić szczególną uwagę na fakt, że rdzewia-
cze gustują w jak największych metalowych 
przedmiotach. Wystarczy kilka sztuk, aby So-
koła Millenium dało się zamieść w kąt. Z kolei 
przed rebelią otwierają się nowe możliwości 
sabotażu – jak na przykład wpuszczenie rdze-
wiaczy na pokład Gwiazdy Śmierci…

Obecność metalożernych potworów może 
też wpłynąć na rozwój technologiczny świata. 
Epoka żelaza może nigdy nie nastąpić, tworzy-

wa sztuczne zostaną wynalezione wcześniej, a 
naturalne nigdy nie wyjdą z użycia. Wyobraź-
my sobie Kosmicznych Marines zakutych w 
śnieżnobiałe, aluminiowe pancerze rodem z 
filmu Ja, robot, którzy zamiast mieczopił uży-
wają miotających plazmowe pociski proc.

Zamiast wykorzystywać rdzewiacze tak, jak 
je Gary Gygax stworzył, można pobawić się w 
tworzenie mutacji tych potworów. Powstała 
nawet ich oficjalna nowa odmiana – anihilatory 
są inteligentniejsze od zwykłej odmiany swojej 
rasy, zamieszkują Podmrok (zostały opisane w 
podręczniku o tej samej nazwie), a dotknięcie 
ich czułków zamiast korodować dezintegruje… 
Oczywiście mniej niszczycielskie wersje rdze-
wiaczy nie muszą być wcale nieciekawe. Wręcz 
przeciwnie – potwór, którego czułki są niesa-
mowicie higroskopijne czy też odmiana potra-
fiąca zmieniać drewno w popiół mają również 
duży potencjał fabularny, nie są też trudne do 
rozpisania mechanicznego.

Skoro o modyfikacjach mowa, to istnieje jeszcze 
inny ciekawy pomysł na małą zmianę zastoso-
wania w przygodach rdzewiaczy. Otóż zamiast 
zmieniać metal w kupkę rdzy mogą one prze-
mieniać go w złoto lub inny cenny kruszec. W 
ten sposób nastawienie bohaterów do potwora 
zmienia się o 180 stopni – zamiast przed nim 
uciekać mogą wyruszyć na jego poszukiwania 
- a mistrz gry nie musi prawie nic zmieniać w 
mechanice.

Wprowadzenie do przygody rdzewiaczy z pew-
nością nada im trochę kolorytu, zwłaszcza, że 
da się je dopasować do prawie każdego świata 
czy konwencji. Może ciężko wokół tych potwo-
rów opleść całą kampanię, niemniej jednak są 
w sam raz na nietypowy jednostrzał.

Rdzewiacz
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k4 (Z), Wigor k6, 
Zręczność k10
Umiejętności: Odwaga k6, Spostrzegawczość 
k8, Walka k10
Tempo: 8
Obrona: 7
Wytrzymałość: 9 (2)

Zdolności specjalne:
– Pancerz +2: Twarda skorupa.
– Rdza: Za każdym razem, gdy bohater zada 
rdzewiaczowi obrażenia za pomocą metalo-
wej broni traci ją bezpowrotnie – ulega ona 
korozji; oprócz tego potwór może samemu 
zniszczyć jakiś element ekwipunku przeciwni-
ka za pomocą ataku czułkami – w tym celu wy-
starczy dotknąć przedmiotu, więc stworzenie 
otrzymuje premię +2 do testu Walki.
– Widzenie w ciemności: Rdzewiacze ignorują 
kary, wynikające ze słabego oświetlenia.
– Wykrywacz metali: Potrafi wyczuć metalo-
we przedmioty z odległości ok. 30 m.

Pocztówki z D&D korzystają z reguł Savage 
Worlds na zasadzie twórczości fanowskiej.
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Pocztówka z D&D: Rdzewiacze
Jan „Wędrowycz” Jęcz

Pocztówka z D&D? Co to?
Pocztówki z D&D to seria artykułów pokazu-
jących, jak przenieść najciekawsze elementy 
Podziemi i Smoków w inne realia bądź na 
inną mechanikę. Tekstem pilotażowym do tej 
serii jest wpis na blogu redakcji dnd.polter.pl.

http://polter.pl/DnDBlog,blog.html?10216
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Kosmologia D&D 4E zmieniła się radykalnie w 
porównaniu z poprzednią edycją, nie mówiąc 
już o Wieloświecie znanym z drugoedycyjne-
go Planescape. Inne wymiary stały się przede 
wszystkim widowiskowym, niezwykłym prze-
dłużeniem świata, więc zatraciły swój nie-
zwykły klimat - humor, nacisk na przekonania 
postaci, stawianie trudnych pytań - na rzecz 
barwności i grywalności.

Strata ta nie jest jednak nieodwracalna, a po 
przywróceniu kosmologii 4E elementów Pla-
nescape’a mogły by spełniać jego założenia 
jeszcze lepiej, niż Wielkie Koło. Jak nadać jej 
ducha znanego ze Stron Bólu czy Planescape: 
Torment? Pomyślmy – ale najpierw wyjaśnię 
choć z grubsza, jak wygląda nowa kosmolo-
gia, by nieobyte z 4E osoby mogły skorzystać 
z tego artykułu.

Kilka słów o kosmologii
Struktura Wieloświata jest nazywana kosmo-
logią Osi Świata. Ową oś wyznacza Sfera Ma-
terialna wraz z jej odbiciami – Feerią i Zmro-
kiem. Feeria to intensywniejsza wersja świata, 
pełna życia i magii. Z kolei Zmrok to ponure 
miejsce, gdzie cienie są dłuższe i gdzie dusze 
zmarłych oczekują na swój ostateczny los.

‚Nad’ tą osią znajduje się Morze Astralne, dome-
na idei i mieszkanie bogów. W srebrnej pustce 
zawieszone są dominia – zwykle wyspy, czasami 
planety będące władztwami bóstw i wcielenia-
mi przekonań popularnych w świecie śmiertel-
ników. Można wśród nich znaleźć znajome pla-
ny – Baator, Celestię czy Arvandor – jak również 
nowe światy. Trzeba się oczywiście liczyć z tym, 
że znajome miejsca także przeszły pewne zmia-
ny. Głównymi sługami bóstw są anioły – beztwa-
rzowe byty, będące przedłużeniem woli swoich 
panów (tak dobrych, jak i złych).

Z kolei pod osią płonie, zamarza i wiruje Cha-
os Żywiołów – wieczna burza materii i energii, 
z której powstał Wieloświat i która chce po-
nownie wciągnąć go w swój sztorm, niszcząc 
narzucony przez bogów porządek. Jest to po-
łączenie Limbo i Planów Wewnętrznych, posia-
dające niektóre ich charakterystyczne elemen-
ty – można znaleźć tu Spiżowe Miasto ifrytów 
czy klasztory githzerai. Najpotężniejszymi by-
tami zamieszkującymi tę część Wieloświata są 
Pradawni – władcy żywiołów, którzy stworzyli 
świat, lecz przegrali wojnę o niego z bogami.

Na dnie Chaosu leży Otchłań – materia żywio-
łów spaczona odłamkiem czystego zła rzuco-
nym w nią u zarania świata. Demony - żywio-
łacze byty przesiąknięte tą skazą – pragną nie 
tylko zniszczyć świat reguł i bogów: równie 
bardzo chcą, by przedtem cierpiał.

Sigil jest teraz półplanem, nieprzypisanym do 
żadnej z części Wieloświata. Pani wciąż spra-
wuje pieczę nad Miastem Drzwi i nie pozwa-
la dostać się do niego inaczej, jak tylko dzięki 
portalom.

Wiedząc już, jak w zarysie wygląda kosmolo-
gia D&D 4E, możemy zacząć rozważania nad 
włączeniem do niej starszych pomysłów.

Krainy Wiary
Wiara kształtująca rzeczywistość jest bardziej 
widoczna w nowej kosmologii, niż w trzecio-
edycyjnej wersji Wielkiego Koła. Skoro Morze 
Astralne – kraina wiary – nie jest już ściśle 
podzielone na siedemnaście planów, przeko-
nania śmiertelników mogą kreować zupełnie 
nowe dominia w astralnej pustce. Tak zresztą 
powstały istniejące władztwa.
Głównym problemem z tym podejściem jest 
to, że twórcy nowej kosmologii nie uczynili 

tego modelu dynamicznym. Brak wzmianek o 
przekształceniach, jakim pod wpływem wiary 
podlega Astral czy grupach chcących wpły-
wać na niego swoimi przekonaniami – wyglą-
da to tak, jakby wierzenia kiedyś ukształtowa-
ły dominia w formę, w której będą one istnieć 
już na zawsze. Może to i wygodne, gdy plany 
mają być tylko tłem epickich przygód, ale jeże-
li chcemy uczynić z nich stare, dobre, kształto-
wane przez wiarę zaświaty, trzeba coś zmienić.

Nietrudno orzec, że obecny kształt planów jest 
przejściowy – w każdej chwili setki wiar i filo-
zofii ścierają się w każdym zakątku Wieloświa-
ta o kształt Astralu. A skoro tak, to jak miałyby 
nie istnieć w nim frakcje? Teraz każda z nich 
może mieć własne dominium – bazę wypa-
dową uosabiające jej ideały! Czasami mógłby 
to być ten sam plan, na którym dana grupa 
działała w AD&D – niektóre z nich nie zosta-
ły dotąd opisane i czekają na wykorzystanie. 
Harmonium może dostać Arkadię, Guwernan-
ci – Mechanusa i tak dalej.

Nieskończoność zamiast nieskończonych
O nowych Dominiach warto powiedzieć tro-
chę więcej – konkretniej, warto dobitnie pod-
kreślić, że może ich być nieskończoność. W 
Wielkim Kole każdą nową krainę trzeba było 
umieścić w jednym z planów, z każdym z któ-
rych powiązany był pewien nastrój i jeden z 
dziewięciu charakterów. Taka dziedzina mogła 
dość poważnie odstawać od ogółu świata, w 
którym się znajdowała – zwłaszcza, jeżeli była 
siedzibą potężnego bóstwa – ale wciąż było to 
swojego rodzaju ograniczenie.

Ograniczenie, które teraz zniknęło. Jeżeli tylko 
Twój pomysł nie mieści się w żadnym z istnie-
jących Dominiów albo po prostu nie chcesz, 
by był z nimi połączony, możesz uczynić go 
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Namuzowywania:
Wynaleźć Koło na nowo
Kosmologia 4E w klimatach Planescape
Marek „Planetourist” Golonka

Namuzowywania?
Jeśli zastanawiasz się nad tytułem tego tek-
stu, koniecznie przeczytaj o Namuzowywa-
niach na oficjalnym blogu redakcji. Oprócz 
wyjaśnień znajdziesz tam również odsyłacze 
do kilku innych wartościowych materiałów o 
podobnym charakterze.

Świat a system
Poniższy artykuł ma za zadanie nakreślić 
wizję kosmologii wykorzystującej założenia 
Planescape z czasów AD&D i strukturę ko-
smologii D&D 4E, ale nie jest pod żadnym 
względem tekstem 'systemowym'. Nie pro-
ponuje on żadnych rozwiązań dla konkret-
nych mechanik.

http://dnd.polter.pl/Frakcje-Wieloswiata-cz-1-c1042
http://dnd.polter.pl/DnDBlog,blog.html?10154
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że trudno umieścić w takiej kosmologii osza-
łamiające bogactwo mitycznych bogów, istot 
i motywów, które było jednym z walorów Pla-
nescape’a. Dziwnym by było, gdyby wszystkie 
panteony z historii naszego świata były wyzna-
wane na jednej Pierwszej – zwłaszcza, gdyby 
była ona typowym światem fantasy.

Dlatego proponuję uznać, że Pierwszych jest 
nieskończenie wiele, każda ma swoją Feerię 
oraz Zmrok i jest połączona z tym samym Cha-
osem Żywiołów i Astralnym Morzem. Tyle tyl-
ko, że ‚najbliżej’ niej są te dominia, których bó-
stwa i ideologie są bliskie mieszkańcom danej 
Pierwszej - z heleńskiego świata łatwo trafić 
na Olimp, zaś podróż do Valhalli czy Kawern 
Umysłu (siedziby illithidzkiego boga Ilsensine) 
wymaga długiej żeglugi przez Astral.

Jak zaś wyglądają podróże między Pierwszy-
mi? Najoczywistszą drogą są portale w Cha-
osie Żywiołów i Dominiach, ale można pomy-
śleć też o wyznaczeniu szlaków przez Feerię 
i Zmrok - być może każdy świat ma w nich 
swoje własne odbicie, ale tak naprawdę two-
rzą w skali kosmosu całość, przez którą można 
podróżować przez wszelakie ‚krańce świata’. 
Mogą nimi być feeryczne bądź cieniste odbi-
cia nieba, najgłębszego Podmroku czy pętli 
czasowych bądź miejsc o zakrzywionej prze-
strzeni.

I wreszcie – 4E przywróciła czaroloty (ang. 
spelljammers) jako środek transportu między 
planami. Czemu by nie pójść za ciosem i nie 
wrócić do pomysłu ‚magicznej przestrzeni 
kosmicznej’, do podróżowania po której pier-
wotnie służyły czaroloty? Gdyby przyjąć, że 
między Pierwszymi można podróżować w ten 
sposób, można by też uznać, że Feerie i Zmroki 
poszczególnych światów również są planeta-

mi zawieszonymi w wykrzywionych wersjach 
pierwszaczego kosmosu. Galaktyka Zmroku 
była by martwą, pełną czarnych dziur i umie-
rających gwiazd próżnią, zaś Feerii – feerią 
(nomen omen) zapierających dech w piersiach 
mgławic, komet i innych przykładów kosmicz-
nego piękna.

Fundamentalny konflikt
Czas zejść jeszcze niżej i ująć w naszej wizji też 
Chaos Żywiołów. Dodaje on do Wieloświata 
element obcy Planescape, lecz ładnie się weń 
wpasowujący - materię jako wroga samej wia-
ry. Chaos nie potrzebuje przekonań, by istnieć 
- istnieje, bo tak. Idea i cel to dla Pradawnych i 
żywiołaków pojęcia obce i ohydne, a Pierwsze 
‚pobłogosławione’ nimi przez bogów - bluź-
nierstwa, które trzeba rozerwać na strzępy i 
przywrócić im pierwotną, pozbawioną zna-
czenia prostotę. Niedoskonałości, którą trzeba 
wyplenić z furią i zarazem precyzją.

Tyle, że Pradawni są spaczeni. Zbrukani kon-
taktem z bóstwami, wyrobili sobie coś na 
kształt celów, duszy, nieomalże przekonań. 
Wciąż chcą walczyć z ideą i reprezentującymi 
ją bogami, ale sami stali się podobni do swo-
ich wrogów – do tego stopnia, że bezideowość 
stała się ich ideą. Bogowie też nie są pod tym 
względem doskonali – ich krainy i słudzy mają 
materialne formy, ba! same Moce często przy-
oblekają się w materię, by móc coś zdziałać w 
świecie. Wojna między myślą a materią nigdy 
nie została do końca rozstrzygnięta, a w do-
datku zbrukała obie strony, zmuszając je do 
upodobnienia się do przeciwnika.

Bogowie i większość śmiertelników nie jest 
w stanie zrozumieć punktu widzenia mate-
rii i dlatego mają żywioły za Chaos. Pradawni 
wierzą z kolei, że to bogowie wnoszą chaos do 

nową wyspą na Morzu Astralnym. Banalne jest 
też dodawanie do Osi Świata elementów sta-
rego Planescape’a – siedziby mitologicznych 
bóstw, pominięte w nowej edycji rasy (rilmani, 
modrony, guardinale) czy po prostu ciekawe 
miejsca mogą tysiącami – ba!, nieskończono-
ściami - zapełniać Astralne Morze i na pewno 
wszystkie się zmieszczą, każda ze swoimi pra-
wami i anomaliami.

Takie Dominia wcale nie muszą być samotnymi 
wyspami. Krainy o podobnym charakterze czy 
rządzone przez sprzymierzone potęgi mogą 
tworzyć archipelagi czy układy planetarne. 
Przefrunięcie między dominiami przez astral-

ną mgłę jest chyba bardziej satysfakcjonujące, 
niż przejście przez portal, a morsko-kosmiczna 
bitwa o taką grupę krain byłaby naprawdę nie-
zapomniana.

Ach, te Pierwszaki
Mieszkańcy planów mają święte prawo po-
czuć się niedocenieni - teraz każdy setting bę-
dący Pierwszą Materialną ma niejako własną 
kosmologię. Przeświadczenie, że to Pierwsze 
są ogniskową i centrum Wszechrzeczy - kie-
dyś nadęte i wykpiwane na planach - stało się 
prawdziwe. A to źle.
Nie dlatego, że pierwszakom trzeba utrzeć nosa 
(przecież sami nimi jesteśmy), tylko dlatego, 

Starzy mieszkańcy
Wspomniałem już, że nietrudno dołączyć do nowej kosmologii dowolny element starego Pla-
nescape'a, w tym charakterystyczne dla niego rasy. Warto wspomnieć jednak o dwóch, które 
w nowej edycji zostały nie pominięte, a zmienione – o eladrinach i yugolothach. Te pierwsze 
stały się mieszkańcami Feerii, baśniowymi elfami (a przy okazji – jedną z ras postaci przedsta-
wionych w Podręczniku Gracza), zaś yugolothy powróciły do swojej starej nazwy dajmony 
[ang. daemons] i dołączyły do demonów Otchłani.

Yugolothy od zawsze były przedstawiane jako wrogowie bogów i Stworzenia (w Pathfinderze 
przywódcami tej rasy są Czterej Jeźdźcy Apokalipsy), więc ich związek z demonami to nie taki zły 
pomysł - trzeba by go tylko rozbudować. Dajmony są zimnymi, kalkulującymi i diabelnie szczwa-
nymi draniami na usługach samej idei Zła - być może więc są najbliżej ze wszystkich demonów 
związane z odłamkiem zła i garną się do niego, a ich przywódcy nie tyle doradzają innym demo-
nom, co pociągają za sznurki otchłannej polityki? Może Generał Gehenny (czy raczej Oinoloth 
- Gehenna to nie ten Wieloświat) wygrywa przeciwko sobie otchłannych książąt i głowy Demo-
gorgona tak, by summa summarum szkodzili jak najmniej sobie, a jak najbardziej Stworzeniu?

Natomiast w kwestii eladrinów nie trzeba zmieniać nic. One zostały nie tyle 'zdegenerowa-
ne', co 'zuniwersalizowane' na podobnej zasadzie, co anioły - z baśniowych niebian stały się 
baśniowymi elfami, czasami dobrymi, czasami złymi. W poprzednich wydaniach kosmologii 
brakowało kogoś takiego - trudno było znaleźć istotę mogącą odpowiadać celtyckim wyobra-
żeniom o Sidhe, trudno było zapełnić Dwory istot baśniowych. Teraz jest to łatwe - a że fae od 
zawsze były barwnym elementem fantastyki i mitologii, eladriny spokojnie mogą zostać tam, 
gdzie są. Cirilly i inni BNi z czasów ich niebiańskości mogą być po prostu najszlachetniejszymi 
z fae (choć akurat Cirilly nie jest szczególnie szlachetna...).
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Jak chyba każdy Mistrz Gry, niektóre rodzaje 
podręczników pochłaniam z radością, zaś do 
innych podchodzę w najlepszym przypadku z 
umiarkowanym entuzjazmem. Do tych pierw-
szych zaliczają się na przykład bestiariusze, 
do drugich – rozmaite katalogi wyposażenia. 
Szczególnym zainteresowaniem darzę wszel-
kiego rodzaju pozycje poświęcone prowadze-
niu gier fabularnych, niezależnie od tego, czy 
przeznaczone są do konkretnych systemów, 
czy skierowane do ogółu Mistrzów Gry i zawie-
rają porady bardziej ogólnoerpegowe.

Nie ma się więc co dziwić, że do lektury wyda-
nego przez Paizo Publishing pathfinderowego 
GameMastery Guide zabierałem się z niecier-
pliwością. Rozdział poświęcony prowadzeniu 
gry, jaki autorzy zamieścili w systemowej pod-
stawce, choć zawierał przydatne informacje, 
trudno byłoby określić inaczej niż jako skrom-
ny – wydanie odrębnego suplementu ułatwia-
jącego Mistrzom Gry stojące przed nimi zada-
nia było właściwie tylko kwestią czasu. Mając 
jednak świeżo w pamięci zawartość Advanced 
Player’s Guide, którego poszczególne frag-
menty prezentowały bardzo zróżnicowany po-
ziom, za podręcznik poświęcony mistrzowa-
niu zabierałem się pełen równocześnie obaw 
i nadziei.

Wizualnie dodatek prezentuje się bardzo do-
brze – 320 kolorowych stron, twarda okładka, 
świetne ilustracje. Także od strony edytorskiej 

nie ma się czego wstydzić – układ podręcznika 
jest czytelny i przejrzysty, a choć zdarzają się w 
nim pojedyncze literówki, to jest ich naprawdę 
niewiele i w niczym nie utrudniają one lektury.

Jak zapewniają nas na tylniej stronie okładki 
autorzy GameMastery Guide, podręcznik ten 
jest niezbędnym uzupełnieniem systemowej 
podstawki, nieocenionym dla każdego, kto 
prowadzi Pathfindera, niezależnie od tego, 
czy jest dopiero erpegowym nowicjuszem, czy 
na mistrzowaniu zjadł już zęby. Recenzując 
ten suplement postaram się ocenić go właśnie 
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świata - bo czy istnieje chaos gorszy, niż rzeczy 
dziejące się nie dlatego, że tak głoszą prawa 
‚fizyki’, tylko dlatego, że ktoś ich chce?

Sigil
Po wszystkich powyższych zmianach dopa-
sowanie Sigil do nowego Wieloświata jest ba-
nalne. Ponieważ do Klatki od zawsze dało się 
dostać tylko przez portale, przeniesienie jej 
ze szczytu nieskończenie wysokiej iglicy do 
osobnego półplanu niczego w nim nie zmie-
ni (choć, trzeba przyznać, odbierze mu trochę 
absurdalnego uroku). Miasto Drzwi nie po-
trzebuje praktycznie żadnych zmian i można 
wykorzystywać dowolne materiały opisujące 
je, choć warto może pomyśleć o dodaniu fakcji 
negującej samą wiarę - przecież Sigil to arena 
filozoficznej walki całego Wieloświata, a więc 
teraz także myśli i materii.

Pathfinder: GameMastery Guide
Mistrzowski poradnik
Adam Waśkiewicz
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gracze z pewnością docenią tego rodzaju na-
grody, nierzadko bardziej niż podziękowania 
wyrażone w brzęczącej monecie.

Na drugą część podręcznika składają się roz-
działy traktujące o Nagrodach, Tworzeniu 
Świata i Przygodach. Tutaj autorzy schodzą 
już z ogólnoerpegowej perspektywy i skupia-
ją się bardziej na gatunku fantasy, choć osoby 
prowadzące systemy osadzone w innych kon-
wencjach też mogą tu znaleźć trochę przydat-
nych materiałów. Stosunkowo najsłabiej wy-
pada pierwszy z tych trzech rozdziałów – choć 
bynajmniej nie dlatego, by zawarte w nim po-
rady dla Mistrzów Gry były mniej przydatne 
niż te, które znajdziemy w innych fragmentach 
podręcznika. Te bowiem są jak najbardziej 
godne uwagi – autorzy podają między innymi 
rozmaite możliwe podejścia do przyznawania 
postaciom doświadczenia i skarbów (wraz z 
sugestiami, do jakich stylów gry najbardziej 
pasują); nie zabrakło odniesienia się do kwe-
stii magicznych przedmiotów (między inny-

mi ograniczenia ich powszechności czy moż-
liwych opcji jeśli chodzi o handel zaklętymi 
cackami) i zaklęć (tworzenia nowych czarów 
przez postaci, komponentów, problemów z 
życzeniem) jak i nagród fabularnych. Tym, co 
w oczach części czytelników (w tym moich) 
obniżać może atrakcyjność tego rozdziału, jest 
fakt, że większą część jego zawartości stano-
wią tabele do losowania właściwości magicz-
nych przedmiotów i zawierające informacje 
o ich cenach – z czego z kolei znaczącą więk-
szość (w sumie ponad dwanaście stron) zaj-
mują zwoje i różdżki.

Tworzenie własnych światów jakoś nigdy spe-
cjalnie mnie nie pociągało, ale wiele osób ceni 
sobie ten aspekt mistrzowania. W rozdziale 
poświęconym temu zagadnieniu autorzy pod-
ręcznika podają zestaw pytań, na które war-
to sobie odpowiedzieć, by zarysować ogólny 
obraz świata gry i roli, jaką pełnią w nim po-
stacie graczy – zarówno na poziomie życia co-
dziennego (kto rządzi w okolicy, jak łatwo jest 
podróżować), kwestii bardziej akademickich 
(skąd biorą się potwory, jakie jest źródło magii, 
co dzieje się z ludźmi po śmierci), jak i odno-
szących się do bohaterów graczy (jak poszuki-
wacze przygód postrzegani są przez zwykłych 
ludzi, gdzie można spieniężyć zdobyte łupy). 
Niezależnie od tego, czy prowadzący zamie-
rza osadzić swoje scenariusze w jakimś oficjal-
nym settingu czy od podstaw kreować własny 
świat, przedstawienie graczom odpowiedzi na 
postawione tu pytania powinno dać im ogól-
ne pojęcie o jego realiach.

Następnie dostajemy dość pobieżne przybli-
żenie najważniejszych zagadnień, które nale-
ży opracować budując od zera własny setting 
– geografia, struktura społeczna (tu czytelnik 
dostaje dość wyczerpujące przybliżenie roz-

pod kątem przydatności dla początkujących 
i bardziej doświadczonych Mistrzów Gry, jak 
również dla osób prowadzących inne systemy 
niż Pathfinder.

Zawartość podręcznika najogólniej można 
podzielić na trzy części. Pierwszą z nich tworzą 
rozdziały poświęcone Przygotowaniom, Pro-
wadzeniu Gry, Postaciom Graczy oraz Boha-
terom Niezależnym. W sumie liczą sobie one 
niemal równe sto stron, i przynajmniej moim 
zdaniem stanowią najlepsze fragmenty tego 
podręcznika. Widać po nich wyraźnie, że auto-
rzy to erpegowi praktycy, a ich porady pocho-
dzą z doświadczenia i mają być jak najłatwiej-
sze do zastosowania. Wprawdzie wszystkie 
one, a zwłaszcza pierwszy rozdział, poświęco-
ny aktywnościom przed- i okołosesyjnym, skie-
rowane są raczej do mniej doświadczonych 
Mistrzów Gry, ale i erpegowi wyjadacze mogą 
tu znaleźć tu kilka przydatnych uwag czy spo-
strzeżeń, a przynajmniej usystematyzowanie 
pewnych kwestii. Każdemu przyda się przy-
pomnienie, że na przykład obowiązki Mistrza 
Gry są różne w różnych grupach grających, a 
delegowanie niektórych zadań prowadzące-
go na graczy dla niektórych będzie normą, dla 
innych – najgorszą herezją. Określenie zasad 
obowiązujących w trakcie sesji (zarówno tych 
dotyczących mechaniki gry, jak i tak zwanych 
„reguł stołu”, tyczących zachowania graczy, jak 
i chociażby traktowania postaci nieobecnych 
graczy), uprawnień poszczególnych uczestni-
ków sesji – te i inne kwestie zostały omówione 
na tyle szczegółowo, że nawet doświadczeni 
gracze i Mistrzowie Gry mogą znaleźć tu coś, 
na co w trakcie swojej styczności z erpegami 
nie zwrócili uwagi lub zgoła z czym nie dane 
im było się zetknąć.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział no-

minalnie poświęcony postaciom graczy. W 
rzeczywistości znacząca większość jego za-
wartości nie tyczy się bowiem fikcyjnych er-
pegowych bohaterów, a kierujących nimi 
graczy. Obszerny fragment tej części podręcz-
nika poświęcono typom graczy, którzy mogą 
sprawiać na sesjach problemy – od diwy, przez 
samotnika, po powergamera i rules lawyera. 
Wszystkie one nie tylko zostały przystępnie 
scharakteryzowane (co ułatwi czytającym ten 
rozdział Mistrzom Gry łatwe dostrzeżenie ich 
wśród swoich graczy), ale przede wszystkim 
autorzy podają sposoby na radzenie sobie z 
ich przedstawicielami, aż do wykorzystywania 
ich potencjalnie szkodliwych cech na korzyść 
rozgrywanych sesji.

Rozdział traktujący o Bohaterach Niezależ-
nych systematyzuje role pełnione przez nich 
w przygodach (przeciwnik, patron, ofiara, so-
jusznik, etc.), zawiera też wskazówki pomoc-
ne przy tworzeniu BN-ów i ich odgrywaniu. 
Osobny fragment poświęcono głównym prze-
ciwnikom postaci – choć nie znajdziemy tu 
nic, czego doświadczeni erpegowcy nie znali-
by z rozmaitych przygód (albo choćby filmów 
o przygodach agenta 007), to początkujący 
Mistrzowie Gry z pewnością docenią porady 
pomagające im uczynić swych arcyłotrów wia-
rygodnymi i wyjście poza schemat „bo on jest 
zły”. Bardzo ciekawie prezentuje się system 
przysług, jakie Bohaterowie Niezależni mogą 
wyświadczać postaciom w ramach wyrazów 
wdzięczności – niewielkie premie do testów 
określonych umiejętności działające przez 
pewien czas i na ograniczonym obszarze (na 
przykład wdzięczność szlachcica może prze-
kładać się na premię +2 do testów Dyplomacji 
na należących do niego ziemiach), zniżki przy 
zakupie określonego ekwipunku, członkostwo 
w organizacjach w rodzaju gildii kupieckich – 

Ta część podręcznika skierowana jest zde-
cydowanie raczej do mniej doświadczonych 
Mistrzów Gry. Niewątpliwą zaletą jest uniwer-
salność zawartych w niej porad i uwag. Nieza-
leżnie od tego, czy czytelnik prowadzi akurat 
Pathfindera, do którego nominalnie przezna-
czony jest recenzowany podręcznik, czy jaki-
kolwiek inny system, niekoniecznie należący 
do gatunku fantasy, praktycznie wszystkie 
one mogą być dlań przydatne. Towarzyszące 
tekstowi tabele nie odnoszą się do mechaniki, 
mają raczej stanowić źródło inspiracji lub po-
szerzać wiedzę czytelnika na określony temat 
– lista stu charakterystycznych cech BN-ów 
czy imponujący zestaw Słów Które Każdy MG 
Powinien Znać mogłyby znaleźć się w dodat-
ku do dowolnego erpega. 
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tam i słabsze kawałki (jak choćby tabelka z na-
zwami pół setki statków i nazwiskami ich kapi-
tanów), to generalnie ten rozdział oceniam po-
zytywnie. Trochę dziwiło mnie potraktowanie 
karczmy jako odrębnego rodzaju terenu, a nie 
włączenie w część rozdziału poświęconą mia-
stom, biorąc jednak pod uwagę, jak istotną rolę 
ten rodzaj przybytków odgrywa w życiu poszu-
kiwaczy przygód, trudno nie zrozumieć takie-
go podejścia. Bardzo podoba mi się, jak auto-
rzy podręcznika potraktowali miasta – zamiast 
rozpisywać szczegółowo nieistotne szczegóły, 
każda osada czy metropolia może mieć zestaw 
cech określających rozmaite aspekty jej funk-
cjonowania, od nich z kolei zależeć będą mo-
dyfikatory konkretnych testów (głównie umie-
jętności) wykonywanych przez postacie – w 
mieście bezprawia łatwiej przekupić urzędnika 
niż w takim, gdzie prawo pilnowane jest niemal 
przez każdego mieszkańca, a świątynne cen-
trum zapewniać będzie postaciom premie do 
testów wiedzy związanych z religią.

Trzecią część podręcznika tworzy rozdział po-
święcony Zaawansowanym Tematom oraz 
Galeria BN-ów. Tytuł pierwszego z nich znowu 
może wprowadzać w błąd – przynosi on bo-
wiem opcjonalne zasady pomocne przy wpro-
wadzaniu na sesjach konkretnych elementów. 
Pościgi rozstrzygane jako seria testów umiejęt-

ności przywodzą na myśl próby umiejętności 
z czwartej edycji D&D, fragment poświęcony 
klęskom żywiołowym uzupełnia listę zagrożeń 
z systemowej podstawki, a reguły tyczące się 
narkotyków i uzależnień to wariacja na temat 
działania oraz leczenia trucizn i chorób. Oprócz 
nich propozycje autorów dotyczą między in-
nymi wykorzystywania w przygodach wróżb i 
przepowiadania przyszłości, hazardu, zagadek 
oraz chorób psychicznych. Na dobrą sprawę do 
gustu przypadł mi jedynie fragment dotyczący 
prowadzenia w Pathfinderze przygód osadzo-
nych w konwencji kryminału. Jako że postacie, 
zwłaszcza czarujące, dysponują możliwościami, 
o jakich bohaterowie klasycznych kryminałów 
mogliby jedynie marzyć, Mistrzowie Gry pra-
gnący prowadzić sesję skoncentrowaną wokół 
kryminalnego śledztwa dostają sugestie po-
mocne przy uwzględnianiu w nim przynajmniej 
niektórych z zaklęć, jakimi mogą dysponować 
postacie, takie jak wykrycie myśli, ujawnienie 
kłamstw, modyfikacja pamięci czy rozmawianie 
ze zmarłymi. Niestety trzeba zauważyć, że ża-
den z poruszonych w tym rozdziale tematów 
nie został zbytnio rozwinięty, i choć z pewno-
ścią zawarte tu materiały mogą okazać się wy-
starczające do wprowadzenia ich w swoich se-
sjach, ich rozwinięcie będzie nuż wymagało od 
MG nieco pracy.

Nadmiernego wysiłku pomogą mu za to 
oszczędzić rozpiski ponad osiemdziesięciu Bo-
haterów Niezależnych, jakie przynosi ostatni 
rozdział podręcznika. O ile pamiętam, ze sta-
tystyk Bohaterów Niezależnych zawartych w 
dedekowym Przewodniku Mistrza Podziemi 
nie zdarzyło mi się skorzystać na sesjach ani 
razu, więc i po tej części GameMastery Guide 
nie spodziewałem się zbyt wiele – tymczasem 
czekało mnie bardzo miłe zaskoczenie. Zamiast 
nużących rozpisek każdej z klas podstawowych 

maitych ustrojów – od prymitywnych struktur 
plemiennych, przez feudalizm, społeczności 
agrarne, kosmopolityczne, po mago- i teo-
krację), technologia, upływ czasu czy funkcjo-
nowanie świata gry w kosmosie (wprawdzie 
podróże kosmiczne czy obcy nie pojawiają 
się w fantasy zbyt często, ale miło, że i o tym 
aspekcie autorzy wspomnieli). Nie zabrakło 
też poruszenia kwestii istnienia innych płasz-
czyzn czy sfer egzystencji, a nawet światów 
równoległych – o ile te ostatnie na sesjach 
pojawiają się w najlepszym przypadku spo-
radycznie, o tyle w fantastycznych realiach, 
w których postacie mogą walczyć z demona-
mi czy nawiązywać bezpośredni kontakt ze 
swymi bóstwami, poruszenie tematu istnienia 
innych planów i powiązań między nimi jest w 
zasadzie koniecznością.

Podczas gdy rozdział poświęcony kreacji świa-
ta miał wymiar raczej ogólny, fragment pod-
ręcznika zatytułowany Przygody przynosi już 
porady i reguły odnoszące się do kwestii bar-
dziej szczegółowych. Tytuł rozdziału znowu 
może być mylący, autorzy nie piszą w nim bo-
wiem, jak tworzyć przygody, rozplanowywać 
intrygę, by tworzyła spójną całość i wciągała 
graczy, lecz podają rady pomagające wiarygod-
nie i plastycznie odmalować rozmaite lokacje 
i scenerie, w jakie mogą zawędrować postacie 
graczy. Trochę dziwi mnie nie tyle dobór tych-
że, lecz raczej ich układ. Na wstępie dostajemy 
klasyczne podziemia, z poradami odnoszącymi 
się do ich planowania i tworzenia map, rodza-
jami zagrożeń czyhających na penetrujących je 
śmiałków i mnóstwem tabel zbierających pro-
pozycje elementów wystroju, ogólnych charak-
terystyk podziemi i losowe spotkania czekające 
na postacie w różnych ich typach. O ile tabele 
w rozdziale traktującym o nagrodach były jak 
dla mnie stratą miejsca, o tyle te mogą stanowić 

dla Mistrza Gry źródło przydatnych informacji i 
cenną inspirację przy tworzeniu lochów czy ka-
takumb.

Podczas gdy podziemia rozmaitego kształtu i 
rodzaju stanowią prawdopodobnie najczęściej 
występujący typ scenerii w systemach z gatun-
ku fantasy, o tyle nie za bardzo rozumiem, dla-
czego na drugim miejscu tego rozdziału znala-
zły się obce plany egzystencji, które jako miejsce 
przygód występują raczej rzadko i to niemal 
wyłącznie w scenariuszach tworzonych z myślą 
o potężnych bohaterach. Rozdział poświęcony 
tworzeniu własnych światów poruszał ogólne 
zagadnienia związane z ich kosmologią, tu zaś 
dostajemy obszerny zestaw cech, jakimi nogą 
się charakteryzować inne sfery, oraz przykłady 
planów gotowych do włączenia do fantastycz-
nych przygód – królestwa żywiołów, plan cieni, 
sfery negatywnej i pozytywnej energii, Piekło 
czy Nirwana tylko czekają na postacie graczy (a 
wraz z nimi – ich mieszkańcy, zebrani w tabel-
kach losowych spotkań). Recenzując pathfinde-
rową podstawkę pisałem, że temat odmiennych 
sfer egzystencji został tam jedynie naszkico-
wany. Choć mi akurat nie przeszkadzało to w 
najmniejszym stopniu, Mistrzowie Gry lubiący 
wysyłać postacie swoich graczy na planarne 
wojaże z pewnością ucieszy fakt, że GameMa-
stery Guide przynosi pomocne w tej kwestii in-
formacje i reguły. Oczywiście trudno oczekiwać, 
by temat ten został potraktowany równie wy-
czerpująco, co w Księdze Planów (choć osoby 
bardziej zainteresowane tym zagadnieniem w 
Pathfinderze mogą sięgnąć po podręcznik The 
Great Beyond), ale zawsze to coś.

Z odległych planów wracamy na ziemię, a tu 
czekają na nas fragmenty rozdziału poświęco-
ne karczmom, miastom, morzom i oceanom 
oraz nieujarzmionej dziczy. Choć zdarzają się 

Tę część podręcznika powinni docenić zarów-
no początkujący, jak i doświadczeni erpegow-
cy. Choć widać wyraźnie, że zawarte w niej 
informacje będą mniej przydatne osobom 
prowadzącym sesje w systemach nie należą-
cych do gatunku heroic fantasy, to porady ty-
czące się na przykład konstruowania własnych 
światów z powodzeniem wykorzystać można 
także przy tworzeniu planet odwiedzanych 
przez bohaterów w systemach s-f. 
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od pierwszego do dwudziestego poziomu 
otrzymujemy grupy tematyczne zawierające 
po trzech przykładowych przedstawicieli, w 
większości przypadków na zróżnicowanych 
poziomach doświadczenia – i tak na przy-
kład Straż Miejska przynosi nam informacje 
o szeregowym strażniku, oficerze i kapitanie; 
Przestępcy – o łowcy niewolników, zabójcy i 
mistrzu gildii złodziejskiej; a Pogranicze – tra-
perze, pustelniku i przewodniku. Oprócz szcze-
gółowej rozpiski mechanicznej każdy z BN-ów 
ma także przypisane możliwe przysługi, jakie 
może wyświadczyć postaciom, które zaskarbią 
sobie jego wdzięczność (zgodnie z zasadami 
opisanymi w rozdziale czwartym), wiadomo-
ści o możliwych towarzyszach (wspólnie z nim 
składających się na spotkanie) oraz ewentualne 
wariacje czy modyfikacje pozwalające szybko i 
łatwo stworzyć na jego bazie podobnych Boha-
terów Niezależnych. Jako osoba z natury leniwa 
i chętnie korzystająca przy prowadzeniu sesji ze 
wszelkiego rodzaju półproduktów i gotowców 
nie mogę nie docenić tego fragmentu dodatku.

Następnie dostajemy zestaw sugestii dotyczą-
cych inspiracji dla Mistrzów Gry – beletrystyki i 
literatury popularnonaukowej, muzyki i filmów. 
Oprócz klasyki w rodzaju Conana czy Odysei 
nie zabrakło też dosyć odległych od gatunku 
fantasy pozycji – Szczęki albo Rzecz Carpen-

tera mogą jednak z pewnością podsunąć pro-
wadzącym kilka motywów do wykorzystania 
na sesjach. Na koniec autorzy dają nam kartę 
kampanii, osady i skróconą kartę BN – wszyst-
kie one mogą przydać się na sesjach, a osoby 
słabiej zaznajomione z zasadami Pathfindera 
bez wątpienia docenią ściągę zawierającą skrót 
podstaw systemowej mechaniki.

Daleki byłbym od określania GameMastery 
Guide pozycją obowiązkową dla wszystkich 
bez wyjątku Mistrzów Gry. Na pewno z czystym 
sumieniem mogę ją polecić osobom prowadzą-
cym Pathfindera (lub D&D 3.5), w drugiej ko-
lejności – rozgrywającym swoje sesje w innych 
systemach fantasy, niekoniecznie opartych na 
mechanice d20. Choć spora część podręcznika 
tworzona była z myślą raczej o mniej doświad-
czonych Mistrzach Gry, także ci z większym sta-
żem znajdą tu niemało materiałów, które mogą 
uznać za interesujące lub przydatne. Piątka z 
minusem (ewentualnie czwórka z naprawdę 
dużym plusem) to ocena w pełni zasłużona.

Dziękujemy wydawnictwu Paizo Publishing za 
udostępnienie podręcznika do recenzji.

Ocena recenzenta: 8,5/10

Ostatnia część podręcznika, jako najbardziej naładowana mechaniką, bez wątpienia przedsta-
wiać będzie najmniejszą wartość użytkową dla osób prowadzących inne systemy niż Pathfin-
der czy ewentualnie D&D w wersji 3.5. Opcjonalne reguły czy opisy fabularne Bohaterów Nieza-
leżnych można wprawdzie potraktować jako źródło inspiracji i na ich podstawie opracować ich 
wersje na potrzeby innych mechanik, ale potrzebny do tego nakład pracy czyniłby takie przed-
sięwzięcie słabo opłacalnym. Rozpiski BN-ów wykorzystać mogą na swoich sesjach równie do-
brze nowicjusze jak i weterani, jednak nowe zasady, z uwagi na dość pobieżne potraktowanie 
wymagać mogą nieco dodatkowego wkładu ze strony MG. Myślę więc, że polecić je należałoby 
raczej prowadzącym lepiej obeznanym z systemem, którym łatwiej będzie zachować ich balans 
z innymi regułami. 

http://www.paizo.com/
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Pomysł na niniejszy wywiad pojawił się tuż po 
spotkaniu Anny Brzezińskiej z czytelnikami, na 
którym autorka promowała drugi tom opowia-
dań o Babuni Jagódce, czyli Wiedźmę z Wil-
żyńskiej Doliny, a które odbyło się 28 listopada 
2010 roku w jednym z gdańskich Empików. O 
tym, jak właściwie wygląda czarownica w litera-
turze fantastycznej z pisarką rozmawiała Alek-
sandra ‚milllo’ Walkowska.

Aleksandra Walkowska: Moda na wampiry po-
woli się kończy, obecnie na topie są anioły. 
Czy następne w kolejności będą czarownice?

Anna Brzezińska: Nie wiem, mody są dla mnie 
zagadką. Myślę, że o popularności wampira 
przesądziło połączenie atrakcyjności wizualnej 
z niebezpiecznym, pełnym grozy napięciem 
seksualnym. Poza tym kultura popularna wpi-
sała wampiry w klasyczne schematy romansów, 
czyli oswajanie potwora przez miłość, małym 
dziewczynkom wpaja się to marzenie o Pięknej 
i Bestii, zanim jeszcze nauczą się dobrze mówić.

Czarownica zaś z definicji jest figurą kobiecą, 
więc nie da się całkiem wprost wpisać jej w 
podobny schemat opowieści. Możemy oczy-
wiście się pobawić i podśpiewując pod nosem 
Under my thumb, wykombinować jakąś narra-
cję atrakcyjną dla chłopaka albo, przeciwnie, 
zmienić ją w power figure w prozie dla dorasta-
jących dziewczynek, tyle że mnie to zupełnie 
nie interesuje. Nie utożsamiam się z własnymi 

bohaterami, nie przypuszczam też, żeby młode 
dziewczęta masowo zaczęły się widzieć w roli 
Babuni Jagódki.

AW: Na spotkaniu z czytelnikami 28 listopa-
da w gdańskim Empiku powiedziałaś, że gdy 
poziom zirytowania rzeczywistością osiąga 
punkt krytyczny, powracasz do świata Babci 
Jagódki. Czy uniwersum Wilżyńskiej Doliny 
jest krzywym odbiciem naszej rzeczywistości 
czy tylko ucieczką w świat wyobraźni?

AB: Jeśli mam być szczera, w swoich światach 
wyobraźni nie chciałabym się znaleźć, więc z 
ucieczką bym zdecydowanie nie przesadzała. 
Często się jednak zdarza, że ludzie, którzy nie 
znają fantastyki, mają jej uproszczony obraz i 
wydaje im się, że te wszystkie książki o elfach 
i księżniczkach pisze się po to, żeby autor i czy-
telnicy mogli się zanurzyć w uproszczony ba-
śniowy świat, gdzie trawa jest zielona, kobiety 
piękne i wierne, a racje moralne rozłożone tak 
czytelnie, że aż chce się żyć. Tymczasem wy-
śmienicie wiemy, że złote czasy Conana Barba-
rzyńcy przeminęły i fantasy od dawna tak nie 
wygląda.

W Wilżyńskiej Dolinie obowiązują te same pa-
skudne mechanizmy społeczne, których do-
świadczamy w normalnym świecie. Nie jest to 
zresztą antybaśń, inspirowała mnie raczej tra-
dycja hiszpańskiej pikareski.

Wywiad z Anną Brzezińską
W czarno-białe paski widzę tylko zebry
Aleksandra „milllo” Walkowska

AW: Literaturę fantasy często traktuje się 
jako bajki dla dorosłych. W dwóch tomach 
opowiadań o Wilżyńskiej Dolinie bawisz się 
motywami z popularnych bajek, jednak te 
historie kończą się „życiowo” – niekoniecznie 
happy endem. Czy dorosły czytelnik, a przede 
wszystkim pisarz, nie są już w stanie uwierzyć 
w zakończenie żyli długo i szczęśliwie? A może 
tragiczne historie są ciekawsze?

AB: Czytałaś Wszystkie szczęśliwe rodziny Fu-
entesa, kapitalny komentarz do sławetnego 
cytatu z Tołstoja o podobieństwie wszystkich 
szczęśliwych rodzin? Rozumiem funkcje, jakie 
zakończenie a potem żyli długo i szczęśliwie peł-
ni w baśniach, w moich opowiadaniach intere-
sowało mnie jednak, co się wydarzyło niejako 
obok tego oficjalnego zakończenia.

W Wiedźmie z Wilżyńskiej Doliny jest Babie 
lato, tekst o miłości, która pokonuje wszelkie 
przeszkody. Książę i księżniczka szczęśliwie 
trafiają przed ołtarz mimo oporu rodziny i po-
litycznej bezsensowności tego związku. Książę 
jednak ma dość wiary, miłości i nadziei – albo 
dumy i uporu, jeśli ktoś woli wariant bardziej 
pesymistyczny – żeby przeforsować swoją wolę. 
Jeśli ucinamy w tym momencie historię, mamy 
budujące, optymistyczne zakończenie. Tyle że 
potem z baśni wpadamy w koleinę historii, która 
wydarzyła się naprawdę. Cała walka z poddany-
mi okazuje się bez sensu, ponieważ księżniczka 
niebawem umiera, nie pozostawiwszy żadnego 
potomka, a to w przypadku księżniczki, czy to 
prawdziwej, czy baśniowej, katastrofa zupełnie 
fundamentalna. Jak więc naprawdę kończy się 
ta historia, skoro ostatnie miesiące życia księż-
niczka spędza wprawdzie nie jako kochanka, 
ale prawowita żona, otoczona przez dwór, który 
nienawidzi jej tak bardzo, że nikt nie chce jej no-
cami podać wody, a w listach dworzanie cieszą 

się, że gnije za życia w karze za swoje grzechy 
oraz zaczarowanie księcia?

Mogę też opowiedzieć inną historię księżniczki, 
której akurat nie ma w książce, a szkoda, bo jest 
niezwykła. Jej małżeństwo z księciem zostało 
zaaranżowane, pochodziła z ościennego kraju, 
a dynastie skakały sobie do gardeł od pokoleń. 
Państwo młodzi widzieli się pierwszy raz pod-
czas zaślubin, które odbywały się w atmosferze 
harmonijnej jak rzadko: dworzanie pana mło-
dego, żeby olśnić wrażych przybyszów, wyło-
żyli pannie młodej drogę z karocy czerwonym 
aksamitem, jej dworzanie, żeby przebić pulę, 
przyścielili aksamit złotogłowiem i tak było ze 
wszystkim, jedna wielka kłótnia aż pod ołtarz, bo 
oblubieniec i oblubienica wyznawali inną wiarę, 
więc nawet wybór świątyni nie był oczywisty.
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A potem było jeszcze gorzej. Konflikt między 
jej krajem i jego krajem się zaostrzył. Ona nie 
urodziła dzieci. On odziedziczył tron po bracie i 
nagle został królem w kraju, w którym królowa 
nie mogła wyznawać innej wiary. Ją wyzywano 
od psów czy poganek i odmówiono prawa do 
korony, ponieważ nie uległa presji i nie zmieni-
ła wiary. On urządził jej na zamku królewskim 
kaplicę, aby mogła się swobodnie modlić. Jej 
ojciec próbował ją szczuć przeciwko mężowi. 
Doradcy knuli, jak by ich tu rozwieść. A oni nie 
chcieli, bo, na ile można wierzyć źródłom, ko-
chali się i szanowali.

A kiedy król umierał, odbywszy idiotyczną kura-
cję medyczną, przepisaną mu przez szarlatana, 
królowa opiekowała się nim tak troskliwie, że 
nikt ze współczesnych, naprawdę im wrogich, 
nie potrafił się do tego przyczepić. Była dobrą 
gospodynią, została zasobną wdową, ale po 
śmierci męża postanowiła wrócić do ojczyzny. 
Ponoć ją otruto, żeby zagarnąć jej dobra.
Więc jaka naprawdę jest ta historia? Dobra czy 
zła? Taki mam paskudny defekt optyczny, że w 
czarno-białe paski widzę tylko zebry. Ludzkie 
losy są znacznie bardziej skomplikowane.

AW: Nie można nie zauważyć, że postać Babci 
Jagódki jest wzorowana na postaci bajkowej 
Baby Jagi. Ponieważ interesuję się rosyjskim 
folklorem, gdzie Baba Jaga jest jedną z głów-
nych postaci w panteonie istot półdemo-
nicznych, chciałabym spytać, jakie konkret-
nie cechy, motywy z ludowych opowieści Cię 
zainspirowały?

AB: Znów bardzo ciężko będzie mi odpowie-
dzieć. Wiedźma jest istotą półdemoniczną nie 
tylko w rosyjskim folklorze, jest tak postrzega-
na w ogóle wśród Słowian, co zauważył już Mo-
szyński w swojej fundamentalnej monografii o 

kulturze ludowej Słowian. Kiedy zajmowałam 
się zawodowo – jako historyk społeczny, nie et-
nograf czy literaturoznawca – magią w XVI w., 
wykorzystywałam bardzo różne typy źródeł, 
także ludowe. Ale też bardzo wiele baśni czyta-
no mi, kiedy byłam dzieckiem, później również 
sama bardzo dużo czytałam dla przyjemności.

Zapewne wszystkie te przeczytane książki 
zostawiły we mnie ślad, ale nie umiem po-
wiedzieć, które konkretnie wątki i skąd po-
zbierałam – po prostu za długo siedziałam w 
literaturze magicznej. Chciałam mieć postać 
niejednoznaczną, którą będę mogła zmieniać 
w zależności od kontekstu.

AW: Wybór szkaradnej staruchy wydaje się 
ryzykowny, bo obecnie w modzie są śliczne, 
przebojowe nastolatki, ewentualnie dwudzie-
stokilkulatki, obdarzone magicznymi umie-
jętnościami. Brzydota kiepsko się sprzedaje, 
a fascynująca osobowość często nie nadrabia 
tego braku. Poza tym brzydka i stara czarow-
nica nie zostanie obiektem westchnień i ro-
mantycznych uniesień mrocznego kochanka 
– nie ma szans na przeżycie wielkiej miłości, 
która jest głównym motywem w powieściach 
z popularnego gatunku paranormal roman-
ce. Czy stworzyłaś swoją bohaterkę trochę na 
przekór obowiązującym trendom?

AB: Stworzyłam ją w 1997 r., kiedy chyba o pa-
ranormalnych romansach niewiele jeszcze sły-
szano. Zwierzę Ci się: nie byłam śliczną, prze-
bojową nastolatką, magicznych umiejętności 
żadnych nie posiadam, więc ciężko mi się w te 
mody wczuwać, ani są dla mnie interesujące, 
ani atrakcyjne. Chociaż zapewne rzeczywistość 
mnie dogoni, bo mój młodszy syn budzi moc-
ne emocje wśród dziewczynek ze swojej grupy 
w przedszkolu, a starszy w wieku lat sześciu też 

poczynił pewne plany matrymonialne. Staty-
stycznie jest więc niebagatelne niebezpieczeń-
stwo, że kiedyś się z fenomenem Hello Kitty i 
brokatowym lakierem zetknę, chociaż mierżą 
mnie te różowości straszliwie i sama w wie-
ku nastoletnim nosiłam raczej rozpadające się 
spodnie z Anarchią na tyłku.

Ale masz rację, brzydota kiepsko się sprzedaje. 
Zwłaszcza brzydota starej kobiety, bo o ile sta-
ry mężczyzna od wieków budził ambiwalentne 
skojarzenia (w zależności od potrzeb mógł był 
symbolem mądrości lub chuci, chociaż straszli-
wie tu upraszczam dość skomplikowaną grę róż-
nych wątków), to starucha dobrej opinii nigdy 
nie miała. Mądra być w ogóle nie mogła, bo, jak 
głosi cudne przysłowie, długie włosy – rozum 
krótki. Podstawowej funkcji kobiety, reproduk-
cyjnej konkretnie, spełniać już nie mogła.

Powinna zatem siedzieć w kruchcie, w blisko-
ści grobu, do którego się niebawem stoczy i 
pokutować za grzechy swoje oraz świata. A 
grzechów miała co niemiara, zwłaszcza że po 
ustaniu menstruacji jej organizm nie może się 
oczyszczać z nadmiaru trucizny, więc starucha 
może samym spojrzeniem wykańczać dzieciąt-
ka oraz kurczęta, a zwierciadła mętnieją pod jej 
wzrokiem (to nie ja, to Arystoteles).

W niektórych aspektach stara kobieta staje się 
bytem na poły demonicznym, jak wiedźma. A 
teraz wracam do Babuni Jagódki – otóż potrafię 
rozłożyć stereotyp staruchy na czynniki pierw-
sze, podobnie jak te, które stoją poza domnie-
maniem, że tylko piękno i młodość mają prawo 
do przeżywania wielkich i romantycznych unie-
sień. Nie narzucają mi jednak rozwiązań literac-
kich. Mogę się nimi, owszem, bawić, ale kiedy 
wymyślałam Babunię Jagódkę, nie robiłam 
tego w kontrze do czegokolwiek. Wydawała 

mi się po prostu bardzo obiecująca fabularnie, 
również przez swoją dwoistość.

AW: W literaturze fantasy doszło do swoistej 
reinterpretacji postaci wiedźmy. Dawniej 
czarownice były szwarccharakterami – przy-
kładowo te z klasycznych bajek Disneya – na-
tomiast taki Harry Potter stał się światowym 
fenomenem i idolem czytelników w każdym 
wieku. Podobnie jak w przypadku wampirów, 
zło wypiękniało i złagodniało, zaczęło fascy-
nować do tego stopnia, że już przestało być 
prawdziwym złem. Stworzona przez Ciebie 
wiedźma jest bohaterem chaotycznym. W 
Babci Jagódce jest więcej dobra czy zła?

AB: Mechanizm oparty na prostym odwróce-
niu wzoru nie jest wcale domeną współczesnej 
fantasy, w której pojawiają się i postacie dobre, 
i złe wiedźmy. W złotych czasach wiedźm – w 
średniowieczu (kiedy nie płonęły stosy czarow-
nic, wbrew temu, w co się często wierzy) i rene-
sansie – tym odwróconym, dobrym odpowied-
nikiem wiedźmy była święta. Posiadała wiele 
cech, będących niekiedy wręcz lustrzanym od-
biciem cech wiedźmy – miała dostęp do nadna-
turalnych mocy (tyle że ich źródłem był Bóg, nie 
Szatan), dokonywała swoistego paktu ze swo-
im panem (mistyczne zaślubiny z Chrystusem), 
nosiła ich znak (strój zakonny, obrączka), potra-
fiła cudownie przemieszczać się w powietrzu 
(sporo świętych lewituje) – pewien naukowiec 
zrobił katalog tych cech, które łączą te dwa wi-
zerunki, świętej i czarownicy.

We Włoszech w średniowieczu żyła sobie 
święta, którą nazywano czarownicą Boga. Fe-
nomeny zbiorowej wyobraźni są niesamowite, 
prawda? Babunia Jagódka nie wpisuje się w 
te zabawy intelektualistów, bliżej jej do tra-
dycji ludowej. W tradycji ludowej ten, kto ma 
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moc uzdrawiania, ma również moc czynienia 
zła, zabijania za pomocą czarów. W kurnych 
chatach nie deliberowano nad liczbą czartów, 
które zmieszczą się na czubku igły, liczyły się 
zaduszone kurczaki (od spojrzenia staruchy) 
oraz krowy, które nie dają mleka.

Etyka też była jakby mniej oczywista, bo jeśli za 
przyczyną wiedźmy skwaśniało piwo w konku-
rencyjnej karczmie, był to czyn ze wszech miary 
godziwy i zbożny, ale jeśli to nasze piwo kwa-
śniało, to już na pewno diabelskie podszepty. Z 
Babunią Jagódką jest podobnie, tyle że w prze-
ciwieństwie do wioskowych wiedźm ma zbyt 
dużo prawdziwej mocy, żeby dało się z nią roz-
prawić na gustownym stosie. Wieśniacy się jej 
boją i nie rozumieją, czym się kieruje.

AW: Chociaż Babcia Jagódka jest bardzo „baj-
kowa” i mieszka w świecie fantastycznym, to 
czy można o niej powiedzieć, że ma cechy 
nowoczesnej kobiety? Czy według Ciebie ist-
nieje, a jeśli tak, to jaka jest współczesna sło-
wiańska czarownica?

AB: Oj, nie podejmuję się odpowiadać, mam tyl-
ko mętne wrażenie, że słowa nowoczesna i cza-
rownica cokolwiek się wykluczają. Natomiast 
Babunia Jagódka zdecydowanie posiada ce-
chy współczesne, niemożliwe w prawdziwym, 
agrarnym i zhierarchizowanym społeczeństwie. 
Ona się porusza całkowicie w poprzek ról spo-
łecznych, przy czym nie chodzi o to, że potrafi 
przybierać role męskie, chodzi o to, że ona nie 
jest charakteryzowana głównie przez gender, 
płeć społeczną.

To współczesna sprawa, dawniej – i teraz w 
znacznym stopniu również – kobiety konstru-
owały swoją tożsamość głównie wokół płci. 
Współczesna jest również samodzielność, od-
rębność i refleksja nad konsekwencjami wła-
snych wyborów. A poza tym jeszcze to, że jej się 
udaje wygrywać.

AW: To oczywiste, że czarownica para się ma-
gią. Babcia Jagódka często rzuca drobne, ale 
efektowne zaklęcia i małe klątwy, ale poważ-
niejsze problemy rozwiązuje bez wspomaga-
nia się czarami. Czy zgodzisz się z twierdze-
niem, że bycie czarownicą to stan umysłu a 
nie rzeczywistych zdolności, które najczęściej 
są niczym więcej jak sztuczkami?

AB: Ależ zielonego pojęcia nie mam. Mogę 
mniej więcej powiedzieć, w co wierzyli ludzie, 
którzy prześladowali czarownice i w co one 
wierzyły. Mogę opowiedzieć, jakie praktyki 
magiczne zalecano gwoli zwalczenia czyraków 

i dla osiągnięcia szczęścia w miłości. Ale do-
prawdy nie zgadnę, czy to działało i jaki wpływ 
miała na to autosugestia – to tak, jakbyś mnie 
zapytała, czy mogę na podstawie ofiar wotyw-
nych ocenić, jaki procent chorych (tu definicja 
choroby, bo to się zmienia w czasie) pątników 
przybywających do Composteli naprawdę zo-
stał uzdrowiony przez św. Jakuba. Nie da się, 
tu się kończy nauka, zaczynają kwestie wiary.

Jasne, mogłabym powiedzieć, że aby odnieść 
sukces czarownica powinna była stosować 
rozmaite psychologiczne sztuczki i lepiej od 
innych rozpoznawać sytuacje oraz potrzeby 
swoich klientów. Pewnie niektóre z nich tak 
robiły. Sęk w tym, że wiele babin trafiło na stos 
nie dlatego, że prowadziły – że tak to współcze-
śnie nazwę – praktykę magiczną, tylko dlatego, 
że trudniły się lichwą (w niektórych rejonach 
tradycyjne zajęcie samotnych kobiet), a tu nie-
urodzajne lato nastało i kilku chłopów nie mia-
ło z czego oddać, a ponieważ nie znali kanonu 
dziewiętnastowiecznej powieści, nie rozwiązali 
problemu siekierą, tylko na stosie.

A o współczesności to w ogóle nie podejmuję 
się wypowiadać, jestem obrzydliwie racjonalna 
i w życiu u wróżki nie byłam, nawet w znaki zo-
diaku i horoskopy nie wierzę. Babunia Jagódka 
natomiast jest w Wilżyńskiej Dolinie postacią 
dominującą. Ona określa kształt wioski i okala-
jącego ją świata. Rozumie więcej niż większość 
wieśniaków, zdobywa się na refleksje dla nich 
niedostępne. Jest dobrą obserwatorką. Ale 
przecież też popełnia paskudne błędy, na przy-
kład wtedy, kiedy obrzuca klątwą kasztelankę. 
Klątwa ostatecznie nie obraca się przeciwko 
niej, ale przeciwko jej dziecku. Czasami wyczu-
cie psychologiczne i dobre intencje to za mało.

AW: Wiedźma żyje w wiosce na odludziu, stro-
ni od wielkiego świata, a kiedy już zdarza się 
zmasowany atak cywilizacji usiłuje jak naj-
szybciej przywrócić poprzedni, spokojny stan 
rzeczy. Z jednej strony taka wioskowa scene-
ria, stylizowana na wyidealizowane średnio-
wiecze, jest naturalnym środowiskiem dla 
utworów fantasy. Równocześnie brzmi to jak 
zawoalowana krytyka coraz szybszego trybu 
życia i wyraz tęsknoty za sielskim, nudnym 
życiem gdzieś daleko od zgiełku wielkiego 
miasta i wszelkich atrakcji, jakie ono oferuje.

AB: Ale przecież ta moja wioska jest strasznie 
paskudna, w tej konwencji nie da się jej opi-
sać bardziej przyjaźnie! Owszem, wiedźma ma 
marzenie o sielskim życiu, ale na marzeniu się 
kończy, bo świat boleśnie do sielskiego ideału 
nie dorasta. Mam wrażenie, że raczej drwię z ar-
kadyjskich obrazków, na których wyfiokowane 
Laury pasają puchate, bieluśkie owieczki, a Fi-
loni w białych pończochach przygrywają im na 
flecie (już w tym momencie włącza mi się pa-
skudna, prześmiewcza wyobraźnia).

Z racji wykształcenia nijak też nie potrafię ide-
alizować przeszłości, nawet nie muszę sobie 
przypominać, że co trzecia kobieta umiera w 
połogu, i nie opuszczę cię aż do śmierci trwa 
statystyczne siedem lat, a zapalenie otrzewnej 
jest bodaj paskudniejsze od procesu inkwizy-
cyjnego. Okrutnie mnie te mieszczańskie tę-
sknoty do starych, dobrych czasów śmieszą. 
Owszem, płacimy za cywilizację, ale ja jestem 
paskudny zdechlak, w czasach magii i miecza 
nie dożyłabym chrztu. Jakoś się więc pogodzę 
z chemią w żywności i alergiami, przynajmniej 
żyję wystarczająco długo, żeby na nie narzekać.
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AW: Chociaż słowo feminizm nie tylko źle się 
kojarzy, ale wydaje się nie mieć wiele wspól-
nego z literaturą fantasy, to Erica Jong napi-
sała bardzo feministyczne w swojej wymowie 
Czarownice. W opowiadaniach poza Babcią 
Jagódką pojawiają się również inne bohater-
ki, które usiłują uciec od pozycji podporząd-
kowanej mężczyźnie, na przykład rezolutna 
kasztelanka, która bierze swój los w swoje 
ręce. Panna finguje porwanie przez smoka, 
żeby pozwolić się „uratować” odpowiednie-
mu kandydatowi na męża, który pozwoli 
sobą odpowiednio pokierować. Czy można 
je nazwać specyficznymi feministkami, które 
swoje cele osiągają niebezpośrednio – pod-
stępem, bez naruszania funkcjonujących za-
sad? W dodatku byłyby feministkami na swój 
wyłączny użytek, bo nie zmieniają przecież 
sytuacji innych kobiet. Czy tak wygląda nasz 
polski feminizm – jednostkowy, podstępny i 
nie wojujący otwarcie?

AB: A mnie się słowo feminizm źle nie kojarzy, 
że tak na marginesie zaznaczę swoje votum se-
paratum, ale nie ma chyba sensu wdawać się 
tutaj w dywagacje o Ursuli Le Guin czy Marion 
Zimmer Bradley i feminizmu trzeciej fali. Masz 
natomiast rację, że tworzę postaci silnych ko-
biet, które starają się wpływać na rzeczywistość. 
Nazywanie ich feministkami jest o tyle błędem, 
że nie nazwałabym tak Elżbiety I, władczyni An-
glii, chociaż też dobierała wszelkie dostępne 
sposoby, żeby wzmocnić swoją pozycję. Te spo-
soby się oczywiście zmieniają.

Zupełnie inne strategie wybierała moja prabab-
ka, która sama została z maleńkim dzieckiem w 
początkach I wojny światowej, bo pradziadek 
przystał do Piłsudskiego i dał się szybciutko za-
bić; inne moja babka, która przeprowadziła ro-
dzinę, w tym też maleńkie dziecko, przez okupa-

cję i wołyńskie rzezie, a potem uroki repatriacji 
(dziadek, szczęśliwie uciekłszy krasnoarmiejcom, 
zgodnie z tradycją udał się do lasu, a nadmienię, 
że nie był z profesji gajowym); inne moja matka, 
kiedy swobodnie robiła karierę zawodową; jesz-
cze inne ja. Polkom jest tutaj stosunkowo łatwiej, 
ponieważ od wielu pokoleń żyją w kulturze po-
granicza, gdzie kobiety musiały przejmować 
męskie role i nie dało się ograniczyć sfery ich 
działania do KKK (Kinder, Küche, Kirche, z niem. 
dzieci, kuchnia, kościół – przyp. red.).

Otwarte kontestowanie stereotypów społecz-
nych wydaje mi się dość współczesnym wy-
nalazkiem. Wcześniej kobiety raczej starały się 
przeforsować swoje racje w obrębie funkcjonu-
jących zasad, niektóre zresztą bardzo błyskotli-
wie. Czasami, szczególnie w okresach zamętu, 
nieco je poszerzały, ale to już bywało ryzykow-
ne (na przykład w okresie wczesnej reformacji 
kobiety zaczynały wygłaszać kazania, wcho-
dząc w sferę dotąd dla nich zamkniętą, ale ten 
epizod szybko został zamknięty, kaznodziejki 
spacyfikowano; podobnie rzecz się miała z be-
ginkami, świątobliwymi kobietami, które nie 
składając ślubów zakonnych, żyły w kobiecych 
enklawach – ich beginaże czasami rozpędzano, 
same musiały się tłumaczyć z oskarżeń o czary).

Historia Joanny d’Arc jest dobrze znana i ona 
pokazuje, że przekraczanie ról społecznych 
mogło w pewnym momencie zostać wykorzy-
stane przeciwko kobiecie (mężczyźnie też), jeśli 
akurat taka nastała potrzeba chwili. Bo Joanna 
nie spłonęła na stosie dlatego, że chodziła w 
męskich gatkach, to był pretekst, żeby zreali-
zować interesy zupełnie inne niż poprawa sta-
nu moralności w narodzie, choć oczywiście i ta 
motywacja się przewijała. W tamtych czasach 
częstą strategią kobiety wychodzącej poza od-
wieczną rolę żony i matki było powoływanie 

się na wyjątkowość swojej sytuacji. Innymi sło-
wy, Elżbieta I nie wygłosiła do narodu orędzia: 
„Dobra, dziewczyny, ja dziedziczę po tatusiu, 
wy dziedziczycie po tatusiach, te z nieprawego 
łoża też!”, tylko stworzyła całą skomplikowaną 
konstrukcję Królowej Dziewicy, Gloriany, zaślu-
bionej Anglii.
Bo właśnie o to chodziło, żeby nie burzyć po-
rządku społecznego, tylko wykorzystać pew-
ne istniejące w jego obrębie wątki dla swojej 
korzyści. Jeśli chodzi o podstępność kobiet, to 
osobiście jej nie zauważyłam, ale skłonność do 
intryg, obmowy i skrytobójstwa przypisywano 
im już w antyku. Mężczyzna rozstrzygał spory 
mieczem, kobieta – trucizną, magią oraz pod-
stępnie szczując mężczyzn na siebie. No, ale nie 
ma w tym chyba nic straszliwie szokującego, 
prawda? Ktoś, kto nie ma otwartego dostępu 
do władzy, stosuje takie metody, jakie ma na 
podorędziu.

Czy teraz się to zmieniło? Nie jestem całkowicie 
przekonana – struktury mentalne trwają bar-
dzo długo, mimo że świat, choćby na poziomie 
technologicznym, zmienia się coraz szybciej. 
Mam dzieci w stosownym wieku, więc obser-
wuję teraz bardzo intensywnie literaturę dzie-
cięcą i podręczniki wczesnego nauczania. Dla 
specjalisty od ról społecznych jest to arcycieka-
wy materiał, bo potykam się nieustannie o si-
wowłose, robiące na drutach babcie w koczku i 
matki żywcem z Żon ze Stepford.

Ostatnio w loteryjce nasza dziatwa dostała opis 
pralki („Twoja mama wkłada do niej pranie”), 
żelazka („Twoja mama prasuje nim ubranie”) i 
miotły (tu podobny wywód). To są wzorce, któ-
re wpajamy naszym dzieciom, programując je, 
żeby w dorosłym życiu przypisywały role ak-
tywne mężczyznom, pasywne kobietom. I nie 
chodzi o to, że zamierzam wartościować, że ten 

czy inny model jest lepszy, ale też nie będę tu-
taj odgrywała pantomimy zaskoczenia, że, och, 
paskudne z tych kobiet manipulantki.

Uczymy dziewczynki, że otwarty konflikt jest 
zły, więc są agresywne w inny sposób, na przy-
kład poprzez agresję werbalną, choć akurat 
sposoby wyrażania agresji przez dziewczęta 
zmieniają się bardzo szybko. Ale tutaj wchodzi-
my w bardzo obszerną dyskusję o społecznym 
konstruowaniu płci. Złożoność współczesnego 
feminizmu i spory wśród feministek mnie nie 
dziwią, sądzę, że to zdrowy objaw. Kobiety są 
różne, różne mają interesy, i trudno, by się utoż-
samiały wyłącznie z tego powodu, że są szczę-
śliwymi posiadaczkami jajników.

Podczas niedawnej dyskusji o wieku emerytal-
nym zupełnie inne interesy miała kochająca swo-
ją pracę, pełna intelektualnej werwy, samotna 
profesor z uniwersytetu, inne zmęczona fizyczną 
pracą robotnica, która chciała się zająć wnuczę-
tami. To naprawdę nic dziwnego i dziwiły mnie 
wówczas te głosy: ojej, biada, biada, baby się nie 
potrafią dogadać. Tożsamość jest skomplikowa-
ną sprawą, płeć stanowi tylko jej część.

AW: W świecie rządzonym przez mężczyzn to 
Babcia Jagódka wzbudza największy respekt, 
jeśli nie strach. O radę i pomoc zwracają się 
do niej zarówno możni tego świata, jak i po-
spólstwo, nagradza ona i karze, ale nie za-
wsze jest sprawiedliwa i bezstronna, a już z 
całą pewnością nie jest wszechwiedząca. Co 
ważniejsze, jej postać pozostaje poza wszelką 
kontrolą jakiegokolwiek władcy, najczęściej 
trzyma się na uboczu, aż do momentu, kie-
dy jej interwencja jest absolutnie niezbędna 
i przywraca porządek w świecie. Dlaczego to 
kobieta-czarownica jest arbitrem?
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AB: Bo tak napisałam. Zapewne mogłabym 
wyobrazić sobie jakąś inną postać w tej roli, 
chociażby świątobliwego pustelnika – a dzieje 
świętych mężów są pełne czynów bezkompro-
misowych i mocno kontrowersyjnych, więc fa-
bularnie byłoby to bardzo ciekawe – ale wymy-
śliłam akurat wiedźmę. A pełni funkcję arbitra 
niejako mimochodem i wbrew woli, ponieważ 
pozostałe autorytety boleśnie się skompromi-
towały. Władza świecka wsiadła na konika, na 
karego, hej! – i popędziła na wojnę szukać bi-
tewnej chwały, co się będzie zajmowała projek-
tem melioracji pól i plagą chrabąszczy.

Władza duchowna najchętniej przesiedziałaby 
wszelki zamęt z gospodynią Rozalką pod pie-
rzyną, skasowawszy zawczasu wszelkie zwy-
czajowe wziątki. A wieśniacy, jak to wieśnia-
cy, mają dwa tysiące usprawiedliwień, żeby 
nie wziąć spraw w swoje ręce. Brzmi znajomo, 
prawda? A na dodatek nie w każdej dolinie 
mieszka wiedźma.

AW: W swojej książce Clarissa Pinkola-Estez 
interpretuje bajkę Mądra Wasylissa. Pojawia 
się w niej klasyczna postać wiedźmy, która 
jednak nie jest przedstawiona jako antago-
nistka głównej bohaterki. Według Pinkoli-Es-
tez wiedźma pełni rolę szamanki, która pod-
daje bohaterkę wielu próbom, sprawdza, czy 
jest ona wystarczająco dojrzała i zasługuje na 
pomoc. Czy na wiedźmę z Wilżyńskiej Doliny 
też można spojrzeć jak na szamankę? Wydaje 
mi się to trafnym spostrzeżeniem, ponieważ 
w drugim tomie opowiadań często nie jest 
ona centralną postacią, ale tą osobą, która w 
miarę możliwości kieruje losy bohaterów po-
szczególnych historii na właściwe tory.

AB: Ależ mnie naukowo maltretujesz! No do-
brze, więc przyznam się po cichutku, że w 
związek szamanizmu z czarownictwem w na-
szej części Europy niespecjalnie wierzę: w mo-
ich źródłach żadnego szamaństwa nie było. 
W świecie Wilżyńskiej Doliny istnieją zaświaty, 
ale wiedźma się do nich nie wyprawia, nawet 
symbolicznie. Nie ma dostępu do świata du-
chów, bo duchy się nie pojawiają. Nie wcho-
dzi w trans. I nie jestem pewna, czy odpędza 
petentów dlatego, że postanowiła poddać ich 
próbom, czy dlatego, że zwyczajnie chce mieć 
święty spokój.

Owszem, wiele baśni jest budowanych na sche-
macie inicjacyjnym: poprzez wiele prób boha-
ter musi dowieść swojej wartości, dorosnąć, 
zaakceptować role społeczne. Tymczasem u 
mnie właściwie tych wątków inicjacyjnych w 
ogóle nie ma, chociaż czasami wiedźma poma-
ga ludziom odkryć prawdę o samych sobie. W 
każdym razie w ogóle nic o szamanizmie nie 
myślałam, ale pewnie i tak można Babunię Ja-
gódkę odczytywać. Nad interpretacjami autor 
wszak nie może panować.

AW: Babcia Jagódka notorycznie zmienia swo-
ich kochanków w kozły. Ten motyw nawiązuje 
do mitu o Kirke, jak również do średniowiecz-
nych przesądów o nadzwyczajnej rozwiązło-
ści czarownic. Z drugiej strony czy można taką 
postawę wytłumaczyć bardziej współcześnie: 
jest tak zwaną kobietą wyzwoloną i zdarza jej 
się traktować mężczyzn przedmiotowo?

AB: Tak, Babunia Jagódka traktuje mężczyzn 
użytkowo. Nie są dla niej partnerami, podob-
nie zresztą jak pozostali mieszkańcy wilżyńskiej 
wioski. Jedyny mężczyzna, na którym dłużej za-
trzymała wzrok, zbójca, czmychnął od niej, kie-
dy zorientował się, że spętała go czarem i nie 

może on opuścić Doliny. Przymus – czy jest nim 
zaklęcie, czy też kredyt – wydaje mi się kiep-
skim fundamentem związku.

I jeszcze jedna sprawa. Wiedźma nie jest nad-
zwyczajnie rozwiązła. Owszem, przez jej obej-
ście przewija się kilku parobków, ale w tra-
dycyjnych społecznościach wiejskich takie 
zachowania się zdarzały i wśród niezamężnej 
młodzieży były akceptowane (oczywiście jeśli 
panna nie zaszła w ciążę, bo wszystko można, 
co nie można, byle cicho i z ostrożna). Babunia 
Jagódka nie robi nic, czego nie zaznałaby za 
młodu większość nabożnych wilżyńskich go-
spodarzy, nie wyłączając plebana, który wszak 
żyje niespecjalnie skrycie z plebanichą. Pro-
blem stanowi raczej to, że wiedźma celebruje 
swoje miłostki całkiem otwarcie.

Ona nie należy do tej społeczności, nie chce i 
nie próbuje się w nią włączać. Jest samowystar-
czalna, całkowicie wolna i potwornie samotna, 
bo nic nigdy nie jest za darmo. Niemniej nie 
wydaje mi się, żeby miarą jej współczesności 
była liczba kochanków. Jest współczesna, bo 
ma świadomość, że gramy znaczonymi karta-
mi. Podlegamy stereotypom. Dokonujemy wy-
borów i płacimy za nie, czasami bardzo wiele. 
Hamuje nas biologia, własne ograniczenia, am-
bicje i słabości. Bez względu na to, jak wielką 
mamy władzę (a wiedźma moc), nie panujemy 
nad światem. Świat nas nie kocha, nie jest tro-
skliwym ojcem, który pochyli się nad zranio-
nym kolanem.

I to doświadczenie samotności wydaje mi się naj-
bardziej współczesną rzeczą w Wilżyńskiej Doli-
nie. Człowiek w dawnych czasach nie był sam.

A na koniec: ogromnie jestem ciekawa, czy ktoś 
zgadnie, kim była ta druga księżniczka, ta otruta.



66

POLTERGEIST - polter.pl

Artykuł ten oraz wywiad z Andrzejem Miszkurką 
ukazał się także w czwartym numerze Literadaru.

Na forach internetowych, zlotach miłośników 
czy choćby w audycjach radiowych spotkać się 
można z opiniami, że w Polsce trudno o ambit-
ną, satysfakcjonującą literaturę fantastyczną 
ze względu na to, iż naszym kraju ukazują się 
głównie książki lekkie, niewymagające czy na-
wet „chłamowate”. Opinia ta wydaje się być fał-
szywą i wydaną na podstawie popularności tak 
zwanego paranormal romance oraz masowego 
wydawania, czy wręcz „fabrycznej” produkcji 

książek przez niektóre rodzime przedsiębior-
stwa. Natomiast jej całkowitym zaprzeczeniem 
jest cykl Uczta Wyobraźni, który ukazuje się na-
kładem wydawnictwa MAG.

Został on zapoczątkowany w 2006 roku po-
wieścią Wieki światła Iana R. MacLeoda, do 
dzisiaj ukazało się w nim osiemnaście pozycji. 
Założeniem Uczty Wyobraźni jest prezento-
wanie polskiemu czytelnikowi najlepszych i 
najciekawszych propozycji z dziedziny świato-
wej fantastyki oraz promowanie najnowszych 
trendów tego gatunku. To utwory różnorodne: 

Uczta Wyobraźni -
Fantastyka na Nowy Wiek
Bartłomiej „baczko” Łopatka

science fiction, która jest dużo bardziej science 
niż fiction; biopunk, który w wizji przyszłości 
kładzie spory nacisk na zagadnienia ekolo-
giczne; new weird wykraczający poza sztywne 
ramy gatunków, będący syntezą wielu kon-
wencji czy steampunk przedstawiający świat 
XIX wieku, w którym postęp zatrzymał się na 
odkryciu maszyny parowej. MAG wprowadza 
do Polski rzeczy nowe oraz nieznane, rozsze-
rzając nasze upodobania – rzadka inicjatywa 
na naszym rynku fantastyki, by wydawać tytu-
ły tak nietypowe oraz niszowe. O tym co znaj-
dzie się w serii decyduje jej główny pomysło-
dawca oraz redaktor – Andrzej Miszkurka. W 
wielu przypadkach ukazanie się danej pozycji 
w Polsce ma miejsce bardzo szybko po świa-
towej premierze (często po minimalnym czasie 
potrzebnym na tłumaczenie oraz redakcję), co 
także stanowi ewenement na krajowym rynku 
fantastyki – to druga polska seria (obok Kro-
ków w nieznane) próbująca nadążyć za świato-
wymi trendami w celu zaszczepienia ich u nas 
oraz pokazania co obecnie jest modne i dobre 
na Zachodzie, czym zachwycają się tamtejsi 
czytelnicy. Zwieńczeniem tej tendencji jest wy-
danie Nakręcanej dziewczyny/Pompy numer 
sześć (książka otrzymała wszystkie najważ-
niejsze nagrody fantastyczne: Hugo, Locusa i 
Nebulę) Paolo Bacigalupiego w kilka miesięcy 
po ich ukazaniu się w oryginale – takie tempo 
może budzić podziw. Autor ten został obwoła-
ny największym objawieniem fantastyki w XXI 
wieku. Jego twórczość to powrót w znakomi-
tym stylu do podstawowych założeń naukowej 
odmiany tego gatunku – profetyzmu.

Zaskoczenie budzi konsekwentna strate-
gia marketingowa tej serii. Książki są szyte, z 
twardymi okładkami, zdobione gustownymi 
ilustracjami, a ich cena oscyluje w granicach 
czterdziestu złotych, a to dość rzadka prakty-

ka. Mniej więcej tyle trzeba zapłacić za kolejny 
tom wampirzego romansu w miękkiej oprawie.

Choć utwory wchodzące w skład tej serii są 
bardzo różnorodne to posiadają co najmniej 
jedną wspólną cechę – odbiegając od kano-
nów, próbują je definiować na nowo. Różno-
rodność serii to jedna z jej głównych zalet: 
każdy z twórców próbuje oczarować czytelni-
ka w inny sposób. Hal Duncan tworzy multii-
wersum, nawiązuje do mitów, porzucając tra-
dycyjną formę narracji oraz podział na fantasy i 
science fiction, z kolei K. J. Bishop tworzy prozę 
oniryczną, abstrakcyjną, pełną metafor, intryg i 
cynizmu. Bruce Sterling wprowadza czytelnika 
w świat steampunku, ukazując alternatywną 
historię rozwoju myśli technicznej i ludzko-
ści. Natomiast Peter Watts i Charles Stross to 
przedstawiciele hard science fiction, ale całko-
wicie różniący się podejściem – gdy pierwszy 
skupia się na posthumanizmie i kondycji czło-
wieka, opisując np. pierwszy kontakt z obcymi, 
ten drugi tworzy literaturę naprawdę trudną, 
ciężką, której zdecydowanie bliżej do artykułu 
popularnonaukowego niż książki rozrywko-
wej. M. John Harrison jest prekursorem new 
weird. Ian R. MacLeod prezentuje alternatywną 
wizję Anglii epoki wiktoriańskiej z eterem jako 
surowcem i przenosi na grunt brytyjski realia 
Wojny Secesyjnej. Zupełnie odmienną jest pro-
za Catherynne M. Valente, która zabiera czytel-
ników w baśniowe podróże, oczarowując języ-
kiem i szokując wizjami; inne rodzaje powieści 
proponuje także Ian McDonald, przekazujący 
w swojej prozie fascynację kulturą Wschodu i 
jej tradycjami, wymieszaną z dobrym science 
fiction oraz Jeff VanderMeer, którego surreali-
styczna twórczość wielu zachwyca oraz równie 
wielu zniechęca. W Uczcie Wyobraźni znalazło 
się także miejsce dla Jeffreya Thomasa i jego 
new weirdowskiej wizji piekła, przedstawionej 
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surowym językiem. I wreszcie Paolo Bacigalu-
pi, pionier biopunku oraz pesymistyczny wizjo-
ner prezentujący przerażającą przyszłość ludz-
kości. To szeroki przekrój nowych kierunków 
i styli w literaturze fantastycznej – naprawdę 
mocna fantastyka naukowa, oniryczne opo-
wieści, mistrzowskie stylizacje oraz niesamo-
wicie złożone, często abstrakcyjne utwory.

Niektóre dzieła z tej serii bardzo daleko od-
biegają od przyzwyczajeń czytelniczych, są 
tak trudne w lekturze, że potrafią zniechęcać 
– przykładem niech będzie Viriconium. Po-
nadto nawet te pozornie łatwiejsze (Palimp-
sest, Shriek: posłowie) pozostają trudne z po-
wodu języka, misternie tworzonych wizji, czy 
sugestywnych obrazów. To proza wymagająca 
skupienia oraz intelektualnego wysiłku od czy-
telnika, z którym autorzy w wielu miejscach 
prowadzą subtelne gry. Wyzwaniem może 
okazać się próba zmiany sposobu odbioru lek-
tury. Podczas gdy przyzwyczajeni jesteśmy do 
tego, że pisarz skupia się na bohaterach oraz 
mniej lub bardziej zaznaczonych wątkach fa-
bularnych, w Uczcie Wyobraźni ten porządek 
nierzadko zostaje zaburzony, gdyż twórcy po-
rzucają standardową budowę powieści choćby 
na poziomie prowadzenia fabuły.

Nie można natomiast znaleźć w tym cyklu kla-
sycznego fantasy ze smokami, elfami oraz ma-
gią, choć niektóre książki (Viriconium, powie-
ści Catherynne M. Valente) posiadają elementy 
tego gatunku. To oczywiście skutek założeń sa-
mej serii, ale świadczy to także o obecnej kon-
dycji fantasy na świecie – gatunek ten coraz 
rzadziej wychodzi poza pewien utarty sche-
mat i coraz rzadziej ma czytelnikowi coś no-
wego do zaoferowania, bo większość to mniej 
lub bardziej udane kalki pomysłów legendar-
nych twórców (na przykład Ursuli K. le Guin, 

Tolkiena, Zelaznego). Jednak można w Uczcie 
Wyobraźni znaleźć teksty łatwiejsze, bardziej 
przyjazne dla mniej wyrobionego czytelnika. 
Należy do nich z pewnością Ślepowidzenie 
Petera Wattsa, które pomimo przynależności 
do hard science fiction i sporej ilości naukowe-
go słownictwa, cechuje się klarownością oraz 
typową dla standardowej powieści struktu-
rą fabularną. Można także wskazać dwa tomy 
Opowieści sieroty wspominanej już Catheryn-
ne M. Valente, których budowa przywodzi na 
myśli Baśnie tysiąca i jednej nocy, a ich zawar-
tość inspirowana jest rozmaitymi mitologiami. 
Do najważniejszych utworów w serii można z 
pewnością zaliczyć Nakręcaną dziewczynę/
Pompę numer sześć Paolo Bacigalupiego, ze 
względu na jej przynależność do absolutnego 
światowego topu fantastyki oraz szybkość z 
jaką została wydana w Polsce – to wyjątkowe 
dzieło, uznane za jedną z najlepszych książek 
pierwszej dekady XXI wieku. Wyróżnić można 
także teksty Hala Duncana oraz Viriconium M. 
Johna Harrisona, które stanowią jedne z pierw-
szych tekstów new weird w naszym kraju – ła-
mią ramy gatunkowe i ukazują nowe perspek-
tywy literackie.

Trudno wskazać pozycję, od której należałoby 
rozpocząć znajomość z Ucztą Wyobraźni, każda 
z nich to coś zupełnie odmiennego – dlatego 
wszystko zależy od osobistych preferencji czy-
telnika. Na pewno zadowoleni będą Ci czytel-
nicy, nie tylko z grona fanów fantastyki, którzy 
szukają w literaturze czegoś nowego, którzy 
mają dość kolejnych prostych oraz sztampo-
wych historii. Dzięki wysokiemu poziomowi 
literackiemu oraz brawurowym wizjom usatys-
fakcjonowani mogą okazać się także czytelni-
cy tzw. głównego nurtu, szukający dobrej oraz 
wymagającej lektury. Z tych samych powodów 
cykl ten z pewnością nie jest przeznaczony dla 

ludzi preferujących prostą rzeź i rąbankę.

Jest to obecnie najbardziej wysublimowana z 
dostępnych w Polsce serii książkowych, odwo-
łujących się do szeroko rozumianej fantastyki – 
ryzykowny krok wydawnictwa, które nie ukry-
wa, że do tej Uczty Wyobraźni dokłada. Wydaje 
się, że mieści się to w założeniach polityki wy-
dawniczej MAG-a: zarabiać na siebie literaturą 
popularną i łatwiejszą (cykle Lauren Kate czy 
Charlaine Harris), a promować książki ambitne, 
bardziej wartościowe literacko, nawet z zało-
żeniem ich niskiej rentowności. Przynoszenie 
strat przez Ucztę Wyobraźni to nic zaskakują-
cego – nawet w USA, skąd większość tytułów 
pochodzi, pomimo zachwytu krytyków i re-
cenzentów, książki te nie zostały docenione 
rynkowo, większość nie została bestsellerami. 
Znamiennym tego efektem jest skierowana do 
fanów prośba Catherynne M. Valente o pomoc 
finansową ze względu na niemożność utrzy-
mania się ze swojego pisarstwa.

Nie dziwi więc, że pisarze, których utwory są 
publikowane w ramach Uczty Wyobraźni, po-
mimo rozlicznych światowych nagród i nomi-
nacji (Hugo, Locus, Nebula), są w Polsce nie-
mal nieznani. Przed publikacją ich utworów 
kojarzeni byli przez bardzo niewiele osób, 
orientujących się w tendencjach światowych, 
płynnie czytających po angielsku i szukających 
nowych doznań literackich poza rodzimym 
rynkiem wydawniczym; Niektórych z pisarzy 
można było kojarzyć co najwyżej z pojedyn-
czych publikacji się w polskich czasopismach 
zajmujących się fantastyką.

Wadą Uczty Wyobraźni z pewnością jest jej 
ograniczenie do książek anglojęzycznych, wy-
dawanych głównie (ale nie tylko) w Stanach 
Zjednoczonych. Ogranicza to obserwację naj-

ciekawszej, innowacyjnej i zaskakującej fan-
tastyki do jednego rynku, przez co możliwość 
ominięcia intrygującej pozycji wzrasta. A choć 
inne rodzime wydawnictwa fantastyczne spro-
wadzają książki z innych zakątków globu (mię-
dzy innymi z Czech, Rosji, Hiszpanii) to brakuje 
wśród nich perełek, książek wybitnych. Lukę tę 
mógłby wypełnić cykl MAG-a proponując coś 
więcej, prezentując w Polsce geniusza niezna-
nego nawet na Zachodzie.

Przyszłość tej serii zapowiada się całkiem do-
brze – planowane są kolejne utwory (na przy-
kład Nova Swing Johna M. Harrisona, Trojka 
Stepana Chapmana, Finch VanderMeera), miej-
my nadzieję, że MAG będzie wprowadzał coraz 
to nowych autorów do naszego kraju, nawet 
pomimo ich niszowości. A chętni, by wykupy-
wać stosunkowo małe nakłady tych utworów 
na pewno się znajdą – przykładem niech bę-
dzie Ślepowidzenie Petera Wattsa, które na Al-
legro osiąga ceny rzędu 150 zł. Wychodzi dzięki 
temu na jaw pewna prawidłowość – często do-
brą powieścią czytelnicy interesują się dopiero 
w momencie, kiedy staje się białym krukiem.

Uczta Wyobraźni to najbardziej wartościowa 
literacko seria fantastyki dostępna na polskim 
rynku. Ukazuje w pełni potencjał tego gatun-
ku i stanowi niejako zaprzeczenie często poja-
wiających się zarzutów ze strony tak zwanego 
głównego nurtu, że fantastyka to utwory kiep-
skie, będące jedynie rozrywkowymi czytadła-
mi, nieoferującymi satysfakcji intelektualnej. 
Pomimo sporej hermetyczności seria ta udo-
wadnia, że fantastyka jako gatunek literacki 
wciąż ma sporo do zaoferowania.
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Mówi się całkiem powszechnie, że w każdej 
kobiecie jest coś z czarownicy. Tylko co to wła-
ściwie znaczy?

Najpopularniejsza metoda poszukiwawcza 
naszych czasów polega na zapytaniu wujka 
Google’a. Wpiszcie zatem hasło „współczesna 
czarownica”. Znakomita większość uzyskanych 
rezultatów to odnośniki do książki Współcze-
sna Czarownica, czyli szatańska sztuka uwo-
dzenia Antona Szandora LaVeya, legendarne-
go założyciela Kościoła Szatana. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się to bardzo odpowiednie – w 
końcu pierwsze nasze skojarzenia z czarowni-
cami dotyczą niczego innego, jak sabatów, na 
których wiedźmy niecnie harcują z diablętami 
i innymi szatańskimi pomiotami, oraz płoną-
cych stosów, będących okrutną, ale sprawie-
dliwą (?) karą za spiskowanie z największym 
wrogiem ludzkości i czynienie szkód na jego 
pożytek, a przynajmniej tak sprawę czarow-
nictwa przedstawia Młot na czarownice. Z 
tym, że już książka LaVeya bardziej niż o cza-
rownicach jest właśnie o uwodzeniu – co nie 
zaskakuje o tyle, że jedną z muz autora była 
między innymi Marylin Monroe… Zresztą jeśli 
przyjąć definicję czarownicy według LaVeya 
za obowiązującą, okazałoby się, że większość 
prowokujących, ostentacyjnie seksownych 
i, co za tym idzie, mocno roznegliżowanych 
gwiazdek szeroko pojętej popkultury jest 
mocno podejrzana.

Natomiast gdy wpiszecie frazę „nowoczesna cza-
rownica”, wyskoczy wam między innymi oferta 
kupna zielarskiego leksykonu na domowy uży-
tek. Można spróbować jeszcze kilku możliwo-
ści – prawdopodobnie zostaniecie odesłani do 
stron poświęconych wicca lub sklepów interne-
towych z wszelkiej maści „magicznymi” ingre-
diencjami. Czyżby właśnie takie było nowe wcie-
lenie wiedźmy: króliczek Playboya plus ziółka, 
kadzidełka i dziwne praktyki religijnie?

Jeszcze inny przykład. Płyta Yoko Ono z 2007 
roku nosi tytuł Yes, I am a witch. Bardzo wie-
lu ludzi jest skłonnych przyznać jej rację – jeśli 
jakieś kobiety zasłużyły na to miano, to z pew-
nością jedną z nich jest ta, która w powszech-
nej opinii przyczyniła się do rozpadu zespołu 
wszech czasów. Lecz ponieważ czasy stosów 
dawno przeminęły, może ona bez zbyt dotkli-
wych konsekwencji ogłosić ten fakt całemu 
światu. I prawdę powiedziawszy, podobna 
deklaracja nie wzbudza już sensacji. Bycie cza-
rownicą jest nie tylko ekstrawagancją czy pro-
wokacją – stało się zwyczajnie modne.

Gdy jednak zwrócimy się o podpowiedź do 
literatury, zostaniemy zasypani dziesiątkami 
i setkami przykładów. Poczynając od złych 
macoch-wiedźm z klasycznych bajek braci 
Grimm i nie tylko, Baby Jagi, Złej Czarownicy z 
Zachodu, Białej Czarownicy, poprzez Czarow-
nice z Salem, Czarownice z Eastwick, Morgia-
nę z Mgieł Avalonu, rodzinę Mayfair, zgrany 

Czarownica – współczesność a tradycja.
Rzecz o Babie Jadze
Aleksandra „milllo” Walkowska

tandem babci Weatherwax i niani Ogg, aż po 
ostatnie świeżutkie nabytki w tym gronie, czy-
li Jaenelle z Trylogii Czarnych Kamieni i ma-
giczki Sonei z Trylogii Czarnego Maga, oraz, 
last but not least, bohaterki cyklu o Harrym 
Potterze… a to tylko skromna reprezentacja. 
W dodatku wyżej wymienieni to jedynie przy-
kłady z obcego, zagranicznego podwórka, a 
Polacy nie gęsie, lecz i swoje własne, udatnie 
parające się Fachem wiedźmy mają.

Zagadnienia związane z czarownicami w 
przeszłości i teraźniejszości są obecnie in-
tensywnie badane i szeroko interpretowane. 
Niemożliwe jest opisywanie wizerunku współ-
czesnej czarownicy bez odniesienia się do jej 
historycznych korzeni, jak również nawiązania 
do dzisiejszych realiów i przykładów z popu-
larnej literatury i filmu. Doszło do swoistej re-
interpretacji mitu, związanej z gwałtownymi 
przemianami w życiu politycznym i społecz-
nym, znacznym osłabieniem publicznego sta-
tusu religii i laicyzacją społeczeństwa. Jedną z 
niezaprzeczalnie najistotniejszych zmian jest 
kwestia równouprawnienia płci i feminizmu, 
co wpłynęło nie tylko na sformowanie litera-
tury typowo kobiecej, tworzonej przez kobie-
ty dla kobiet, ale przede wszystkim takiej, w 
której to kobieta jest postacią pierwszopla-
nową. Dodatkowo popularne są publikacje o 
tematyce jungowskiej, które odwołują się do 
archetypu dzikiej kobiety, szamanki i czarow-
nicy właśnie, a przede wszystkim proponują 
powrót do starych wzorców, zmodyfikowa-
nych na potrzeby współczesnych czasów.

Postać kobiety obdarzonej niezwykłymi zdol-
nościami i parającej się magią to jeden z naj-
bardziej znanych elementów występujących 
w ludowych wierzeniach i bajkach wszystkich 
kultur świata. Nie inaczej sprawa przedstawia 

się na gruncie europejskim. Postać czarownicy, 
swoisty relikt dawnych pogańskich wierzeń i 
religijnych praktyk, przez wieki obrosła czarną 
legendą, związaną z oszczerstwami i prześlado-
waniami ze strony Kościóła rzymskokatolickie-
go, a później również wyznań zreformowanych. 
Dlatego też literacki wizerunek wiedźmy nigdy 
nie był zbyt pochlebny – była ona sprzymie-
rzeńcem samego Szatana i elementem Chaosu, 
wszelkimi sposobami dążyła do zaburzenia 
istniejącego porządku i zaszkodzenia pojedyn-
czym ludziom, tak jak i całym społecznościom.

W słowiańskim folklorze sytuacja wyglądała 
nieco inaczej. Mimo że praktykowanie magii 
było równie surowo potępiane, a często rów-
nież podlegało karze, jednak nie dochodziło 
do polowań na czarownice na tak masową 
skalę, jak to miało miejsce na Zachodzie.
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Słowiańska wiedźma nazywana Babą Jagą 
była najczęściej bohaterką negatywną – starą 
jędzą, która do spółki z diabłem nękała ludzi, 
jeśli tylko miała po temu sposobność. Z leksy-
konu Ruskaja mitołogija możemy się dowie-
dzieć, że czarostwem zajmowali się między 
innymi starzy, bezdzietni, biedni ludzie płci 
obojga, którzy rodzili się z tą umiejętnością. 
W ludowej tradycji często niekorzystne oko-
liczności urodzenia predestynowały danego 
człowieka do zostania czarownikiem, a były 
to: bycie owocem występnego związku diabła 
i wiedźmy, przeklęcie jeszcze nienarodzonego 
dziecka, narodzenie się z nieślubnego związ-
ku, z rodziców bękartów, podmienienie płodu 
w łonie matki, deformacje fizyczne, jak rów-
nież wiele innych czynników, które odbiegały 
od normy przyjętej w danym społeczeństwie. 
Kolejną grupą czarowników byli ci, którzy do-
stawali moc, zawierając z diabłem pakt o swo-
ją duszę.

Z drugiej strony zdarzały się również takie sy-
tuacje, które przedstawiały postać czarownicy 
w nieco innym świetle – jako strażniczkę sto-
jącą na granicy światów żywych i umarłych, 
władczynię lasu, dziwnych stworzeń i żywio-
łów lub nawet szamankę, a zatem jako mądrą 
kobietę, która pomagała pozytywnemu boha-
terowi, równocześnie karząc jego prześladow-
ców. Taka interpretacja nawiązywała do peł-
nego szacunku, lecz również trwogi sposobu 
postrzegania osób obdarzonych mocą i wie-
dzą o rzeczywistości nadprzyrodzonej, które w 
czasach przedchrześcijańskich były kapłanami 
i kapłankami, czyli swego rodzaju duchowymi 
przewodnikami i łącznikami między światem 
ludzi i dzikim, niebezpiecznym światem po-
gańskich bóstw i stworów. Zresztą w dawnych 
czasach domeną takich czarowników i cza-
rownic nie były tylko nadnaturalne umiejętno-

ści; przede wszystkim byli to ludzie religijnie 
oświeceni, którzy w swoich społecznościach 
pełnili funkcję sprawiedliwych sędziów, zaj-
mowali się medycyną i poradami psycholo-
gicznymi, a nawet poezją.

Co ciekawe, z tego powodu czarownica ucho-
dziła za istotę nie do końca ludzką, nawet nie 
całkiem żywą – jej status bywał niedookre-
ślony, często traktowano ją jako „żywą umar-
łą”, a nawet bardziej dosadnie jako upiorzycę. 
Świetnym przykładem ilustrującym tę tezę 
jest opowiadanie Mikołaja Gogola Wij, w jakim 
zdecydowanie negatywną postacią jest ślicz-
na panienka, córka kozackiego setnika, która 
za życia gnębiła swoimi czarami mieszkań-
ców wioski. Oprócz typowo wiedźmich cech 
panna posiada atrybuty, które przypisywano 
innym demonicznym ludowym potworom – 
umiejętność przemiany w wilka typową dla 
wilkołaków i pragnienie ludzkiej krwi, które w 
oczywisty sposób nawiązuje do postaci wam-
pirów/upiorów. Pomijając już wszelkie oko-
liczności tragicznego w skutkach wypadku: po 
śmierci dziewczyna zostaje typową upiorzycą, 
jako że za życia w zamian za opanowanie tajni-
ków Sztuki oddała duszę piekłu – a oznaczało 
to tyle, że jej potępiona dusza mogła zostać 
przywiązana do skalanego czarami trupa i w 
tym stanie funkcjonować dalej.

Z tego ostatniego względu Wij jest bardzo 
często przytaczany jako znakomity przykład 
literatury wampirycznej. Ale to tak na mar-
ginesie. Znacznie istotniejsze jest to, że wy-
mieniona czarownica, będąc nie tylko dobrze 
urodzoną i młodą, ale przede wszystkim nie-
zwykle powabną dziewoją, potrafiła nie tylko 
zmieniać się w zwierzę, lecz również przyj-
mować postać brzydkiej staruchy, czyli naj-
bardziej archetypowej wiedźmy z ludowych 

bajań, i takim sposobem idealnie wpasowy-
wała się w oba najbardziej typowe, skrajnie się 
różniące wcielenia czarownicy. Na odwrócony 
motyw możemy się natknąć w dwóch tomach 
opowiadań z cyklu Wilżyńskiej Doliny autor-
stwa Anny Brzezińskiej, gdzie główna boha-
terka, Babcia Jagódka, czyli wzorcowo stara i 
paskudna wiedźma, posługuje się zaklęciem 
„Piękna-i-młoda”, które zmienia ją w wyjątko-
wej urody kobietę (robi to przeważnie w celu 
uwiedzenia jakiegoś parobka).

W tym miejscu wypadałoby przytoczyć kilka 
takich informacji wziętych z ludowych bajań. 
Pierwsza kwestia – wygląd wiedźmy. Jej roz-
poznanie nie nastręczało większych trudności 
– większość z nas zna bajki braci Grimm. Jeśli 
wiedźma była stara, to była naprawdę paskud-
na – zezowata, z bielmem na oku lub ślepa, 
ruda, siwa bądź czarnowłosa, garbata, z twarzą 
usianą brodawkami, bezzębna, ewentualnie z 
długimi zębami podobnymi do ciosów dzika, 
krzywonoga albo kulawa, a bywało, że czasa-
mi zamiast stopy miała kopyto czy nawet była 
posiadaczką krótkiego ogona. Stosunkowo 
rzadko, aczkolwiek i tak się zdarzało, wiedźma 
była zwodniczo młoda i śliczna jak malowa-
nie… a i tak był to jedynie efekt stuningowa-
nia osobniczki stosownym zaklęciem, a nie jej 
naturalna, niepoprawiana uroda.

Nieodłącznymi towarzyszami czarownicy były 
wszelkiego rodzaju diablęta, leśne stworki, 
duchy zmarłych i zwierzęta: koty, żaby, ptaki, 
psy, węże, kozy, barany, oczywiście najchęt-
niej czarne. Poza tym nieodłącznymi atrybu-
tami wiedźmy były: domek na kurzej nóżce, 
który mógł się przemieszczać zgodnie z wolą 
jego mieszkanki, lub domek z kości czy też z 
produktów przynajmniej pozornie jadalnych; 
zaczarowane miotły, pogrzebacze i kostury, 

które mogły służyć również jako środek trans-
portu. W tym miejscu można przytoczyć pew-
ną ciekawostkę, a mianowicie w ruskiej trady-
cji Baba Jaga najczęściej w podniebne podróże 
wybiera się w beczce lub kotle, odpychając się 
moździerzem, a oprócz przenikliwego wizgu, 
który towarzyszy przelotowi tego cudacznego 
pojazdu, na niebie pozostawia ogon z iskier.

Działalność czarownic można określić jako 
szkodliwą – kradły mleko krowom, sprowadza-
ły pomór na zwierzęta domowe, miały władzę 
nad pogodą i sprowadzały burze i powodzie 
na zmianę z suszami i porywistymi wiatrami, 
kradły księżyc i gwiazdy, napuszczały na wie-
śniaków wszelkie złośliwe duchy przyrody i 
niespokojnych zmarłych, rzucały klątwy. Jed-
nak pomimo tej niepochlebnej prasy wiedź-
my w przewrotny sposób okazywały się rów-
nież sprzymierzeńcami bohaterów opowieści. 
Dziewczynka wysłana przez macochę do cza-
rownicy ostatecznie nie była gotowana i poże-
rana, ale wracała do domu ze skarbami, które 
były nagrodą za ciężką pracę, podczas gdy ro-
dzona brzydka córka ponosiła karę za arogan-
cję i nieuprzejmość. Księżniczkę więzioną w 
domku na kurzej łapie ratował dzielny pasterz 
bądź kowal, który następnie się z nią żenił i 
dostawał we władanie pół królestwa. Niekie-
dy Baba Jaga miała lepszy dzień i w zamian 
za przysługę darowywała dzielnemu rycerzo-
wi skrzydlatego konia, magiczny mieszek lub 
inny cudowny przedmiot. W tym ujęciu cza-
rownica nie była antagonistką, lecz personifi-
kacją sił dzikiej i nieposkromionej natury, któ-
ra była neutralna, lecz hojna i bezwzględnie 
sprawiedliwa – odpłacała dobrem za dobro, 
surowo karała niegodziwość.

Tyle tradycji i ludowości. Na sam koniec chcia-
łabym jeszcze przytoczyć przykład współcze-
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snej słowiańskiej czarownicy z rodzimego fan-
tastycznego podwórka. Wiem – na pierwszy 
rzut oka wydawać by się mogło, że taki typ 
bohaterki, w dodatku osadzony we współcze-
snych realiach, nawet jeśli są to realia prza-
śnej i dopiero co ucywilizowanej polskiej wsi, 
wydaje się średnio przekonywający. A jednak 
istnieje Reszka, pracująca jako redaktorka w 
wydawnictwie, samotna mama Młodego i na-
łogowa internautka, czyli ni mniej, ni więcej 
kobieta na wskroś nowoczesna, z dystansem 
i nieco zgryźliwym poczuciem humoru. Sku-
szona lepszymi warunkami mieszkaniowymi 
postanawia przenieść się z miasta na wieś, a 
konkretnie do domu, który dostała w spadku 
po swojej ciotce. Szydło całkiem szybko wy-
chodzi z worka i nasza bohaterka nie tylko 
dowiaduje się, że jej zmarła krewna była wio-
skowa czarownicą, do tego wyjątkowo złośli-
wą i mściwą babą, ale również nie jest tak cał-
kiem martwa, jak być powinna… a na dodatek 
sama Reszka również zaczyna widzieć rzeczy, 
których statystyczna, zdrowa psychicznie i w 
miarę normalna osoba absolutnie nie widzi. To 
i kilka innych wydarzeń skłania ją do zastano-
wienia się, czy przypadkiem nie odziedziczyła 
po ciotce Katarzynie czegoś jeszcze poza go-
spodarstwem. W końcu moc była zwyczajowo 
przekazywana po kądzieli, a wedle ludowych 
wierzeń – jak się okazuje, wciąż wystarczająco 
żywotnych mimo inwazji tak zwanej nowocze-
sności – żadna czarownica lub czarownik nie 
mogli naprawdę umrzeć, dopóki nie znaleźli 
swojego następcy…

A morał z tej historii taki, że najwidoczniej cza-
rostwo nie jest czymś, co wychodzi z użycia, 
bo jest niemodne i my, racjonaliści, w czary nie 
wierzymy. Niezależnie od czasów, w których 
przyszło nam żyć, mamy tę odrobinę magii we 
krwi i ten pierwotny zew z lekkim posmakiem 

pogaństwa może nas dopaść, kiedy najmniej 
się tego spodziewamy i w najmniej odpowied-
nim momencie.

A oto kilka pozycji dla zainteresowanych tema-
tyką czarownic – niekoniecznie słowiańskich:

1.Anton Szandor LaVey, Szatańska czarownica 
(względnie Nowoczesna czarownica)
2.Erica Jong, Czarownice
3.Jean-Michel Sallman, Czarownice 
oblubienice Szatana
4.Mircea Eliade, Szamanizm i archaiczne 
techniki ekstazy
5.Wojciech Jóźwiak, Nowy szamanizm: o tym, 
co magiczne, słowiańskie i archaiczne we 
współczesnym świecie
6.Edward Potkowski, Czary i czarownice
7.Dominic Alexander, Czarownice, wróżbici i 
szamani: podróż przez świat mitów i magii
8.Margaret Murray, Kult czarownic w Europie 
Zachodniej, Bóg czarownic
9. Julian Tuwim, Czary i czarty polskie, Czarna 
msza
10.Jerzy Prokopiuk, Zniszczenie mądrych 
niewiast
11.Jadwiga Żylińska, Kapłanki, Amazonki i 
Czarownice

Zmęczeni podbojami, prowadzeniem stoczni, 
fabryk lub znużeni zabijaniem kolejnych smo-
ków i demonów mamy czasem ochotę sięgnąć 
po coś zupełnie innego.

Dzisiaj zapraszam do przeczytania recenzji wła-
śnie takiej, zupełnie innej gry.

Dziwna gra
Jeśli nawet ktoś nigdy nie słyszał o Dixit, to i 
tak po otwarciu pudełka zorientuje się, że jest 
to gra zupełnie inna od większości planszó-

wek. W pudełku znajdzie bowiem dość dziwną 
kartonową wkładkę, zestaw różnokolorowych 
żetonów z cyframi, drewniane pionki przedsta-
wiające króliczki i talię dużych kart. W komple-
cie jest oczywiście instrukcja. Z tej kolorowej, 
wielostronicowej broszury interesuje nas, tak 
naprawdę, tylko jedna kartka, cała reszta to za-
sady w innych językach.

Można by powiedzieć „kolejna gra, którą wy-
dawca chce jak najmniejszym kosztem wpro-
wadzić na różne rynki, a gracze dostaną karty 
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Dixit
Poza granice wyobraźni
Paweł „Szept” Furman
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z symbolami zamiast tekstu”. W pewnym sensie 
jest to prawdą. Na kartach Dixita nie ma tekstu, 
nie ma tam jednak również symboli ani innych 
oznaczeń, umieszczono na nich jedynie różne 
rysunki. Również na pozostałych elementach 
nie pojawiają się żadne symbole (nie licząc cyfr 
i liczb). Mimo wszystko Dixit nie jest jednak 
grą niezależną językowo. W grę bowiem nie 
będziemy mogli zagrać z osobami nie włada-
jącymi jakimś wspólnym dla wszystkich graczy 
językiem, nawet jeśli znane im będą reguły gry. 
Wygląda skomplikowanie? Nie powiedziałbym, 
w tę grę mogą grać nawet przedszkolaki.

Można zatem zadać sobie pytanie, jak gra się w 
grę, która nie mając tekstów ani symboli na kar-
tach nie jest językowo niezależna, a jednocze-
śnie mogą się przy niej dobrze bawić pięciolat-
ki ze swoimi dziadkami? Jest to możliwe gdyż 
Dixit to gra wyobraźni i słów, gra skojarzeń. Jed-
na z najlepszych gier imprezowych, jakie stwo-
rzono. Oczywiście znajdą się i tacy którzy jej nie 
polubią, jednak większość osób, które znam i 
które poznały Dixit, pokochała tę grę.

Zawartość króliczej nory
Nim przejdę do opisu rozgrywki zwrócę uwa-
gę na zawartość pudełka. Znajdziemy w nim 
żetony z grubego kartonu, drewniane koloro-
we pionki-króliczki oraz karty. Pudełko gry jest 
jednocześnie planszą, na której znajduje się 
tor punktacji (pola nadrukowano na szerokiej 
krawędzi tekturowej wkładki), na którym przy 
pomocy króliczków zaznaczamy naszą aktu-
alną pozycję. To dość oryginalne podejście do 
wyglądu toru punktacji jest najsłabszą częścią 
projektu. Czasem po prostu wygodniej by było 
rozłożyć na stole mały tor punktacji niż całe pu-
dełko od gry.

Najważniejszym elementem są jednak karty. 
Dużo większe od standardowych kart do gry, 
beż żadnych ramek czy innych ozdobników. 
Zawierają jedynie rysunki. Dość dziwne, nie-
jednoznaczne (ba, śmiało można powiedzieć 
„wieloznaczne”) ilustracje autorstwa Marie Car-
douat. Jedne mniej, inne bardziej udane, ale 
zasadniczo trzymające dobry poziom. To one 
będą rozbudzać naszą wyobraźnię i to ukry-
tych w nich skojarzeń będziemy się doszukiwać 
podczas gry.

Zasady są tak proste, że nie musimy ich nikomu 
przed grą tłumaczyć. Zrobimy to rozgrywając 
pierwszą turę i z pewnością wszyscy szybko 
je zrozumieją. Na początek rozdajemy karty i 
żetony. Spośród graczy wybieramy pierwsze-
go narratora, będzie nim ten kto najszybciej 
wymyśli skojarzenie dla jednej ze swoich kart. 
Skojarzenie może być dowolne, wszystko za-
leży od wyobraźni narratora. Nie powinno być 
jednak ani zbyt abstrakcyjne, ani zbyt oczywi-
ste. Kładzie on wybraną kartę zakrytą na stół i 
mówi pozostałym swoje skojarzenie. Teraz resz-
ta graczy wybiera spośród swoich kart tę, która 
najbardziej pasuje do skojarzenia narratora. Im 

lepiej pasującą wybiorą tym więcej punktów 
mogą zyskać. Kiedy wszyscy wybrali swoje kar-
ty, nie pokazując ich innym, dołączają je do kar-
ty narratora. Wszystkie te karty należy przetaso-
wać i rozłożyć tak, aby widoczne były ilustracje. 
Przy pomocy żetonów z cyframi każdy, prócz 
narratora, w tajemnicy typuje, która z kart we-
dług niego jest tą z usłyszanego skojarzenia. 
Po ujawnieniu swoich typów pozostaje zebrać 
zdobyte punkty. Jeśli narrator podał zbyt trud-
ne skojarzenie i nikt nie wskazał jego karty lub 
jeśli podał skojarzenie zbyt oczywiste i wszyscy 
je odgadli, to jest on jedyną osobą, która punk-
tów nie dostanie. Jeśli natomiast gracze obsta-
wili w różny sposób to punkty otrzyma narrator 
oraz ci którzy nie dali się zwieść i nie obstawili 
innych kart, a także osoby, których karty zostały 
wytypowane przez innych – udało się im bo-
wiem zmylić przeciwników. W kolejnej rundzie 
narratorem zostaje następna osoba i gra toczy 
się dalej, aż do wykorzystania wszystkich kart.

Urzekająca prostota
Co takiego jest w Dixit, że tak nas urzeka?
Tych którzy nie mieli dotychczas styczności z 
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grami zachęcić do zabawy mogą rysunki na 
kartach, krótka instrukcja i drewniane królicz-
ki. Tych którzy lubią zagadki, możliwość po-
szukiwania rozwiązania oraz łączenia tego, co 
usłyszeli z tym, co widzą. Wreszcie wszystkich, 
którzy lubią gry imprezowe, duża dawka śmie-
chu i dobrej zabawy. Zbieranie punktów, tak 
na prawdę, odchodzi na dalszy plan, to odga-
dywanie skojarzeń stanowi clou zabawy.

Jak na dobrą grę imprezową przystało w Dixit 
możemy grać niemal wszędzie. Wystarczy że 
weźmiemy karty i żetony - jeśli komuś bardzo 
zależy na zdobywaniu punktów, może to od-
notowywać na kartce.

Gra ma jednak jedną wadę – po rozegraniu 
wielu partii zacznie nam brakować nowych 
skojarzeń i wszyscy będą wiedzieć, którą kartę 

mamy na myśli mówiąc np. mały książę. Można 
sobie jednak i z tym poradzić. Po pierwsze szu-
kać nowych graczy, którzy nie znają naszych 
skojarzeń, a my nie wiemy, co im przyjdzie do 
głowy. Po drugie dołączenie do gry dodatku, 
który niedawno ukazał się na rynku i zawiera 
nowe wzory kart.

Podsumowując
Dixit to jedna z niewielu gier, która nie stawia 
przed graczami niemal żadnej bariery wie-
kowej. Można więc ją nazwać prawdziwą grą 
rodzinną. Jest to również jedna z tych gier im-
prezowych, które nie wymagają sprawności 
fizycznej czy szybkości od graczy, nie trzeba 
używać wspomagaczy by zacząć się dobrze 
bawić. To również znakomita pozycja na pre-
zent dla kogoś kogo chcemy wciągnąć w świat 
planszówek, a kto jeszcze nigdy nie miał okazji 
zagrać w nic poza Chińczykiem lub Monopoly.

Dziękujemy wydawnictwu Hobbity za 
udostępnienie gry do recenzji.

Ocena recenzenta: 9/10

Typ gry: imprezowa
Seria wydawnicza: Dixit
Projektant: Jean-Louis Roubira
Ilustracje: Marie Cardouat
Wydawca: Hobbity
Data wydania: 27 maja 2009
Liczba graczy: od 3 do 6 osób
Czas rozgrywki: ok. 30 minut

Gloom to karcianka, która zabiera graczy w 
pokręcony świat pełen czarnego humoru. Na 
każdym kroku czai się tu pech, a tuż za rogiem 
kostucha zgrzyta swoimi lodowatymi palu-
chami, obmyślając plan uśmiercenia kolejnej 
osoby, oczywiście w jak największych męczar-
niach. Wbrew pozorom wszyscy z upragnie-
niem wyczekują chwili, gdy zimne ramiona 
śmierci zacisną się na ich szyjach, pod warun-
kiem, iż najpierw zaznają po stokroć cierpienia 
i upokorzeń. Wystarczająco zakręcone? Witaj-
cie w przygnębiającym świecie Glooma.

Już w chwili czytania opisu tej gry towarzy-
skiej, wiedziałem, że prędzej czy później wcią-
gnie mnie jej nietypowy świat, bynajmniej 
nie z powodu jakichś skłonności ascetyczno-
-depresyjnych, a za sprawą intrygująco cieka-
wego pomysłu oraz osoby, która za nim stała. 
Keith Baker to człowiek, który powinien być 
znany grającym w D&D, a w szczególności fa-
nom settingu Eberron.

Karty, karty
Gra zapakowana została w niewielkich rozmia-
rów pudełko, którego zadaniem było pomiesz-
czenie talii kart rozbitej na dwie części oraz 
broszurki z instrukcją. Nie ukrywam rozczaro-
wania kompaktowością tego produktu, ale, w 
zasadzie, czego innego można było oczekiwać 
po grze karcianej. Mimo wszystko, otrzymuje-
my niewiele w porównaniu z kwotą, jaką nam 
przyjdzie zapłacić.

Ten lekki zawód powinno wielu osobom zre-
kompensować samo wykonanie talii, chociaż 
dla estetów oraz osób, które nie zniosą ani 
jednej ryski na karcie może to stanowić cięż-
ką szkołę przetrwania. Wszystkie karty, w ilości 
110 sztuk, wykonane są w całości z przezro-
czystego tworzywa sztucznego. Wprawdzie są 
dość cienkie, ale praktyka pokazała, iż bardzo 
odporne na odkształcenia i zginanie. Niestety 
odporność na zarysowania nie jest ich najmoc-
niejszą stroną. Już po pierwszym tasowaniu 
spodziewać się można mnóstwa małych ry-
sek, których liczba z czasem drastycznie wzra-
sta. Ryski nie przeszkadzają w żaden sposób w 
grze i są niemal niewidoczne, gdy karty leżą na 
stole. Spoglądając jednak na nie z bliska lub 
„pod światło”, ujrzymy coś na wzór lodowiska 
po zawodach hokejowych. Można oczywiście 
próbować zabezpieczyć karty, wkładając je w 
specjalne koszulki, ale pogorszy to znacznie 
przezroczystość kart, a ta jest bardzo istotna. 
Na szczęście odporność na ścieranie farby jest 
bardzo wysoka. Strzelam, że jest to nadruk. 
Być może grafika została jakoś zatopiona w 
tworzywie sztucznym. Nie zmienia to jednak 
faktu, iż po kilkunastu partiach z udziałem in-
tensywnego tasowania kart, nie widać na nich 
żadnych ubytków.

Samej grafiki na kartach jest raczej mało. Ry-
sunkami ozdobiono jedynie karty członków 
rodziny (20 kart, po 5 stworzeń na rodzinę – 
jest dokładnie tak, jak przeczytaliście, członka-

Gloom
Kiedy czarny humor spotkał grę karcianą
Krystian „Bajer” Bajerski

http://hobbity.eu/
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mi rodziny nie są jedynie ponurzy odźwierni, 
lordowie czy złe bliźniaczki. Miłośnicy jamni-
ków, pluszowych misiów i mózgów zamknię-
tych w szklanych pudłach powinni być wnie-
bowzięci). Ilustracje, a w zasadzie szkice na 
kolorowym tle, prezentują nieco groteskowy 
styl i stawiają raczej na prostotę niż popisy ar-
tystyczne. Z pewnością nie każdemu przypad-
ną do gustu, choć według mnie idealnie wpa-
sowują się w klimat tej karcianki, podkreślając 
ogromne przerysowanie świata. Stylistyka po-
zostałych kart utrzymana jest w mrocznym, w 
większości czarno-białym klimacie, zachowu-
jąc przy tym minimalizm, co z pewnością prze-
kłada się na czytelność kart. Jedynie specjalne 
karty wydarzeń oraz symbole modyfikatorów 
swoim krwistoczerwonym kolorem przyciąga-
ją oko, dzięki czemu z pewnością nie przegapi-
my ich na ręce.

Poniewieraj, męcz i wzgardź
Po przejrzeniu kart, przyszła pora na instrukcję. 
Zasady gry spisane na dwustronnej broszurce 
są bardzo proste. Każdy z graczy otrzymuje 
swoją rodzinę, której będzie starał się uprzy-
krzyć jak najbardziej życie, by ostatecznie, gdy 
zaznają wystarczająco bólu i cierpienia, po-
zwolić im na odejście w mękach z ziemskiego 
padołu. Przyznam szczerze, że spodobał mi 
się bardzo pomysł na ubarwienie gry poprzez 
snucie historyjek związanych z tym, co spoty-
ka członków naszej „rodziny Adamsów”. Każdy 
ród posiada krótką historię, zaś poszczególni 
członkowie rodu opisani są kilkoma słowami 
na reprezentujących ich kartach. Także karty 
wydarzeń prócz śmiesznych, często intrygują-
cych lub wręcz niepokojących nazw, posiadają 
krótki tekst rozszerzający nieco zdarzenie, któ-
re kogoś spotkało. Za przykład niech posłuży 
tu Strażnica Blackwaterów (ang. Blackwater 
Watch) – moja ulubiona rodzina w grze - oraz 
Baltazar, niewierny pies, którego spotkał dość 
nieprzyjemny żywot. Po serii zagranych kart, w 
wyniku ucieczki przed bandą wyśmiewających 
go karłów oraz drzewek ozdobnych, wpadł do 
studni, gdzie spotkał miłość swojego życia, by 
później zostać zdradzonym i dokonać żywota, 
stając się farszem do ciasta. Potencjał fabular-
ny jest dość spory i miłośnicy czarnego humo-
ru oraz wymyślania historii z pewnością będą 
z tej pozycji zadowoleni.

Rozgrywka polega na zagrywaniu kart mody-
fikatorów, które zawierają na sobie specjalne, 
umieszczone w czerwonych okręgach warto-
ści punktów Patosu (ang. Pathos points) – na 
jednej karcie mogą wystąpić maksymalnie 
trzy takie pola, z reguły spotykać jednak bę-
dziemy karty z dwoma lub jednym. Pola te po-
siadają także częstotliwość występowania. Te 
na samej górze karty są najpospolitsze, pod-

czas gdy te najniżej – bardzo rzadkie. Zagry-
wając karty modyfikatorów czy też, jeśli ktoś 
woli, nieszczęśliwych sytuacji, poszczególne 
pola z kolejnych kart mogą się nakładać. Karty 
nie bez powodu są przezroczyste. To, co osta-
tecznie widzimy, spoglądając na postać, uwa-
żane jest za obowiązujące, to znaczy: jeśli za-
graliśmy na członka rodu najpierw kartę z -20 
na najniższej pozycji, następnie kartę z -10 i 
-10 na pierwszej i drugiej pozycji, nadal mamy 
widoczne pole -20 z trzeciej pozycji, a zatem 
łączna liczba punktów Patosu wynosi -40 dla 
naszej postaci. Rozwiązanie według mnie ge-
nialne i niezwykle innowacyjne. Sprawdza się 
bardzo dobrze, dzięki cienkim kartom i ich du-
żej przezroczystości.

No dobrze, wiemy już, że można zamęczać 
naszą rodzinę, ale to nie koniec. Możemy ją 
także uszczęśliwiać, czyniąc im tym samym 
ogromną przykrość. Co więcej, karty możemy 
zagrywać także na członków innych rodzin. 
Gra przez to jest niezwykle nieprzewidywal-
na i wywołuje w nas skrajne emocje, gdy ktoś 
zagrywa kartę z plusowym punktem Patosu 
na naszego pupila, czasem aż ma się ochotę 
kląć wniebogłosy. Otóż, zwycięzcą w Gloomie 
jest osoba, której rodzinny Patos (zsumowany 
Patos wszystkich uśmierconych członków ro-
dziny) będzie najmniejszy (im większy minus, 
tym lepiej).

Kiedy Patos jakiegoś członka rodziny sięga już 
granic możliwości, przychodzi pora na przed-
wczesną śmierć (and. untimely death). Jest to 
kolejna specjalna karta w grze, która pozwala 
nam „zabezpieczyć” uzbierane punkty na danej 
postaci lub też, w przypływie naszej złośliwo-
ści, zabić postać rywala, która ma tych punk-
tów niewiele, dzięki czemu uzyskamy pewną 
przewagę. Jednak nawet śmierć nie jest jednak 

pewna w tym ponurym świecie. Specjalne kar-
ty wydarzeń mogą zmienić choćby najgorszy 
żywot, zmieniając całkowicie Patos rodziny. 
Niestety ten element, choć z początku wyda-
wał się interesujący, bardzo szybko przerodził 
się u mnie w rozczarowanie. Bardzo nie lubię, 
kiedy jedna jedyna karta zmienia całkowicie 
obraz całej rozgrywki. Czynnik szczęścia jest 
tutaj przez to zbyt ogromny, choć z pewnością 
nie każdemu może to przeszkadzać. Dodatko-
wo samych kart wydarzeń jest bardzo mało, 
bo zaledwie 12 w całej talii, a ta umożliwiająca 
wykluczenie jednego zabitego członka rodzi-
ny przeciwnika z puli punktów Patosu jest czę-
sto niezwykle irytująca (lub przynosi euforię 
jak po zwycięstwie w totolotka, bowiem, gdy 
znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, może 
nam zapewnić zwycięstwo). Ten element spro-
wadza się zatem do kwestii preferencji gracza. 
Z całą pewnością emocji podczas rozgrywki 
nie brakuje.
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Podsumowanie
Gloom, jak widać, potrafi dostarczyć sporo ra-
dości. Rozgrywka jest dość dynamiczna i szyb-
ka, chociaż przy czwórce graczy czasem może 
się lekko dłużyć, ale tylko z jednego powodu 
- ogromnym ograniczeniem jest nieznajomość 
języka angielskiego. Chodzi głównie o nazwy 
kart, gdyż czasem użyte są tu słówka nieuży-
wane na co dzień. Pozostałe elementy, przy 
średniej znajomości języka angielskiego, nie 
powinny nastręczać większych trudności. Jed-
nak nic nie zabija tak zabawy, jak nagłe prze-
rwanie snucia historii z powodu problemu z 
przetłumaczeniem jakiegoś zdarzenia, odej-
ście od stołu w celu wertowania słownika lub 
w ostateczności pominięcie tego i zagranie 
karty bez żadnej opowieści. Oczywiście z cza-
sem nauczymy się nazw kart, jednak począt-
ki, dla osób średnio obeznanych z angielskim, 
mogą być bardzo ciężkie, a kiedy nie mamy w 
sobie sił na językowe dokształcanie, gra tra-
ci wiele na swoim klimacie, gdyż sprowadza 
się wówczas do zwykłego zagrywania kart i 
uśmiercania postaci (na przykład: „zagrywam 
kartę z -10 i -15, potem zabieram ci ten mody-
fikator i kładę go na tej postaci, teraz ty”).

Dodatkowo, kart jest wbrew pozorom bardzo 
mało, przez co podczas kolejnych rozgrywek 
często się powtarzają, co z kolei prowadzi do 
szybkiego znużenia. Wielu osobom może tak-
że przeszkadzać duża losowość rozgrywki, 
choć istnieje tu także wątek strategiczny. Ko-
niec końców jednak wiele może zależeć od 
dobrego doboru kart, szczególnie dobrej kar-
ty wydarzeń.

Twórcy mogli się także postarać o dostarczenie 
znaczników punktacji. Kiedy na karcie człon-
ka naszej rodziny leży 10 innych kart, a rywal 
znajduje się po drugiej stronie stołu, dość cięż-
ko liczy się Patos, jaki uzbierała dana postać. 
Nie wspominając o tym, że co jakiś czas trzeba 
to liczenie powtórzyć, chyba że ktoś dysponu-
je doskonałą pamięcią. Do swoich rozgrywek 
wydrukowałem, zalaminowałem i wyciąłem 
specjalnie spreparowane „znaczniki”, które 
znalazłem w serwisie Board Game Geek, co 
wyeliminowało ten mankament.

Nie można jednak Gloomowi zarzucić wiele 
złego. Jest to solidna gra, skierowana do osób 
uwielbiających czarny humor i im z pewnością 
przypadnie do gustu, szczególnie gdy dodat-
kowo mają w sobie lekką żyłkę narratora lub 
po prostu lubią używać wyobraźni.

Plusy:
– Czarny humor i świetny klimat,
– Innowacyjność rozgrywki,
– Proste zasady,
– Stosunkowo szybka rozgrywka,
– Przezroczyste karty, farba (?) odporna na 
ścieranie,
– Możliwość snucia historii,
– Zajmuje mało miejsca na stole,
– Karta „Was delighted by ducklings” z opisem 
„They say the Devil adores a duck”.

Minusy:
– Brak znaczników punktacji,
– Zbyt mała ilość kart (szczególnie kart wyda-
rzeń), przez co gra szybko się nudzi,
– Słabo zbilansowane karty wydarzeń, które 
po zagraniu mogą całkowicie zmienić prze-
bieg rozgrywki (choć można to traktować tak-
że jako plus),
– Karty szybko się rysują, ciężko je przed tym 
zabezpieczyć,
– Tylko cztery rodziny do wyboru, nie wszyst-
kie równie klimatyczne,
– Nazwy rodów powiązane z miejscami, jed-
nak brak kart domostw w wersji podstawowej,
– Zbyt wysoka cena w porównaniu do zawar-
tości.

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie 
gry do recenzji.

Ocena recenzenta: 6/10

Typ gry: imprezowa, karciana
Seria wydawnicza: Gloom
Tytuł: Gloom
Projektant: Keith Baker
Ilustracje: Scott Reeves, Michelle Nephew
Wydawca: Atlas Games
Data wydania: 2004
Liczba graczy: od 2 do 4 osób
Wiek graczy: od 13 lat
Czas rozgrywki: ok. 30-60 minut
Cena: 90 zł

http://www.boardgamegeek.com/filepage/44428/gloom-scoring-tags-and-instructions?
http://www.rebel.pl/
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sarkastyczna kosztem śmiesznego Flakey’a Fo-
onta, Wilson jest raczej okrutny i obdziela swo-
ją żółcią wszystkich dookoła. Oczywiście po-
wodem, co przeczuwamy, jest całkowity brak 
pewności siebie, w przeciwieństwie do guru 
Crumba, który tą pewnością siebie, determi-
nacją i siłą sugestii promieniował. Wilson syste-
matycznie się przed tym broni, przekształcając 
swoje słabości w ataki, ale ostatecznie sam sie-
bie pogrąża w ogólnej nędzy.

Clowes stworzył postać całkowicie pozbawio-
ną cech, które czyniłyby ją prawdziwie ludzką, 
a zatem zdolną do empatii. W moim odczuciu 
nie istnieją aspekty, które by nas w Wilsonie po-
ruszały, czy sprawiałyby, że zasługiwałby na na-
szą sympatię. Nawet kiedy okazuje smutek czy 
wyrzuty sumienia, przeczuwamy, że przemawia 
przez jego zachowanie niezwykły egoizm, albo 
też mamy jasność, co do prawdziwego powo-
du jego samopoczucia. Nie dowiadujemy się o 
nim niczego konkretnego – jaki ma zawód? Za-
interesowania? Czym wypełnia sobie czas, kie-
dy nie maltretuje bliźnich? Wszystko wskazuje 
na to, że nie ma przyjaciół w żadnym znacze-
niu tego słowa. Tylko okoliczności, w których 
się znajduje, zdają się wskazywać na istnienie 
jakichś „związków”: umierający ojciec, porzuco-
na eksżona, córka, o której istnieniu nic nie wie-
dział, krewni eksżony, którzy zasłużenie go nie 
znoszą. Jest jeszcze suczka, która, nie znając go, 
z całą pewnością byłaby szczęśliwsza.

Do tej pory Daniel Clowes zawsze skupiał się 
na postaciach „przegranych” jeśli chodzi o 
oczekiwania towarzyskie i finansowe, a przede 
wszystkim emocjonalne, zawsze jednak chciał 
pokazać, że tak naprawdę to one właśnie są fi-
larami moralnymi i ludzkimi w społeczeństwie 
pozornie skoncentrowanym na takich „warto-
ściach” (kwestionowane wymówki dla pew-

nych zachowań, powierzchowne zachowania, 
materialne żądania, egotyczne i pozbawione 
szacunku traktowanie prawdziwie „innych”). W 
ten sposób nawiązywała się pewna nić sympa-
tii na linii bohater – czytelnik. Wilson nie jest 
takim przypadkiem, a jego samotność nie ma 
szans wywołać u czytelnika po odłożeniu ko-
miksu empatii.

I właśnie dzięki temu, autorowi udaje się stwo-
rzyć dzieło istotne. Na ile możliwe jest eksploro-
wanie zgryźliwości ludzkiej? Do jakiego stopnia 
jesteśmy w stanie czytać o zdolności ludzkiej 
do egoizmu i okrucieństwa wobec otoczenia? 
Czego uczymy się, eksplorując małostkowość? 
W pewien sposób morał, a nawet całkowity 
brak moralności oraz wizja społeczna Wilsona 
przypomina nam pozycje etyczne, które ujaw-
niają się w krańcowych doświadczeniach z in-
nych dziedzin. Na przykład, w narracji Notatek 
z podziemia (1864) Dostojewskiego czy w fil-
mie Családi tüzfészekż (1979) Beli Tarra.

Wcześniej wspomniałem o zróżnicowanych 
rejestrach w odniesieniu do stylu. Przygląda-
jąc się wielu twarzom Wilsona, stwierdzimy, że 
również strony komiksu zostały narysowane 
zróżnicowanymi stylami, od realistycznych i 
cieniowanych do schematycznych i wystylizo-
wanych, zahaczając również o strategie z uzna-
nych gatunków humorystycznych komiksu 
(„big foot”, „cute”, „screwball”, à la Nick Bertoz-
zi). Co Clowes chciał w ten sposób osiągnąć? 
Wizję pryzmatyczną, zróżnicowaną, płynną, 
tej samej grupy postaci czy jednej postaci w 
podzielnym świecie, której percepcja jest wy-
znaczana przez zróżnicowane i subiektywne 
zasady? Przemiany woli pod naporem okolicz-
ności (stwarzamy siebie codziennie na nowo, 
nakładając inne maski)? Pokazać sposób sta-
wiania czoła światu współczesnemu, na który 
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Choć nie jest to pierwsza „książka” Daniela Clo-
wesa z jedną spójną linią narracyjną skoncen-
trowaną na jednej postaci lub małej grupie 
postaci, to jednak po raz pierwszy przedstawia 
materiał, który nie ukazał się wcześniej w maga-
zynie Eightball (wydawanie tego magazynu za-
kończono) czy też innych pismach. Jednakże, w 
przeciwieństwie do komiksów Ghost World czy 
Niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza, 
ten komiks ze względu na fragmentaryczność 
oraz zastosowanie całego arsenału rejestrów 
stylistycznych i figuratywnych, bardziej przypo-
mina Ice Haven. Również intryga, rozgrywająca 
się w świecie przedstawionym jest dużo bar-
dziej jednorodna. Można by rzec: egoistyczna, 
solipsystyczna, egocentryczna.

Tak właśnie można scharakteryzować Wilsona. 
Jako jednostkę samotniczą, patetyczną, od-
rażającą, nienawistną i irytującą. Czyli ludzką, 
nazbyt ludzką. A może nawet gorzej niż „ludz-
ką”. Moglibyśmy rzec, że Wilson jest jednostką 
społeczną, która nie nauczyła się trzymać ję-
zyka za zębami, nie rozwinęła mechanizmów 
psychospołecznych, które czynią z nas dobrych 
obywateli. Możemy nazwać te mechanizmy 
„dobrymi manierami”, „hipokryzją” czy „rozwa-
gą”. Jeśli Wilson ma już coś do powiedzenia, to z 
pewnością to powie. Można mieć wątpliwości, 
czy to przejaw całkowitej swobody, czy też jego 
dogłębnej głupoty.

Fakt, że Wilsonem może stać się każdy z nas, 
jeśli nie będzie postępować ostrożnie, osiąga 
wymiar karykaturalny. Ile razy dziennie mamy 
ochotę posłać kogoś do stu diabłów, kogoś in-
nego nawyzywać od skurwysynów, jeszcze inną 
osobę uderzyć za totalną głupotę, a jakiegoś 
artystę poturbować za wygłaszane banały? Ale 
nie robimy tego, powstrzymuje nas samokryty-
ka i chęć życia w społeczeństwie, bycia częścią 
tego społeczeństwa. Dobrze, że istnieje umiar. 
Wilson go nie zna. Jest zaktualizowaną wariacją 
Pan Naturalnego Roberta Crumba. Z tą różnicą, 
że tam, gdzie osoba Papy undergroundu była 

Wilson
Wilson, co z ciebie wyrosło?
Pedro Vieira Moura



POLTERGEIST - polter.pl

Co mogą zrobić autorzy serii, która w polskim 
wydaniu dobiła do dwunastego tomu? Czy 
mogą czymś jeszcze zaskoczyć czytelnika? Czy 
kolejny tom Żywych Trupów jest wyhamowa-
niem akcji, słabszym momentem serii, czy ma 
w ogólnym projekcie historii inne, swoje z góry 
wyznaczone miejsce?

Po dramatycznych wydarzeniach tomu poprzed-
niego w serii musiało nastąpić chwilowe zwol-
nienie. Tego typu zabiegi pozwalają autorom 
zmieniać tempo, w tym przypadku, straszenia, 
i utrzymywać stałe zainteresowanie czytelnika. 
Taki jest właśnie tom dwunasty, rozpoczynający 
się sceną, w której Rick wraz z synem i resztą gru-
py poszukują jedzenia. A zatem zaczyna się tak, 
jak gdyby w poprzednim numerze nic się nie sta-
ło, a pamiętamy, że działo się wiele. W związku 
z tym stosunkowo szybko Rick zadaje swojemu 
synowi pytanie: „dlaczego zabiłeś Bena?”.

Zaskakująca jest odpowiedź Carla. Odpowiada, 
jak dorosły, że musiał wziąć na siebie odpowie-
dzialność, której nie potrafili ponieść ani jego 
ojciec, nieformalny przywódca grupy, ani Abra-
ham, drugi najsilniejszy w grupie człowiek. Carl 
dojrzał szybciej, niż inne dzieciaki, bo dorastał 
w zupełnie innych warunkach. Sytuacja wymu-
siła na nim zachowania niezbędne, aby przeżyć. 
Zdaje się być wytworem nowego świata, innego 
z racji wieku prawie nie zna. Jednak w przeci-
wieństwie do Bena, który zabił wcześniej swo-
jego brata bliźniaka, Carl jeszcze widzi granicę 
swoich zachowań, wie, kiedy przestać.

Sen zombiaków
Grupa nadal podąża w stronę Waszyngtonu. 
Pada w końcu odpowiedź, czy miasto jest zie-
mią obiecaną. Dowiadujemy się również więcej 
o naukowcu.

Na scenie pojawia się też nowa postać, Aaron. 
Co to może zwiastować? Kłopoty? Być może w 
dłuższej perspektywie, gdyż tak naprawdę Aaron 
przynosi wieści, które dla naszej grupy wydają się 
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kładzie się cieniem „paradoksalna szczęśliwość” 
Lipovetsky’ego (coraz większa konsumpcja, co-
raz mniejszy kontakt między jednostkami), za 
pomocą nadaktywności czy hiperosobowości 
(style, głosy, gatunki)?

Clowes nie działa w ramach hipotetycznej ewo-
lucji, co możemy zauważyć, kiedy śledzimy 
dorobek jednego autora, rozwijany przez lata. 
Co więcej, istnieje pewien rozdźwięk między 
ponurymi patetycznym tonem wszystkich tych 
historii, ich rytmu, rysunku, który przebiega 
ogromne spektrum, nawet chromatyczne. W 
komiksie możemy przywołać jeszcze jedną per-
spektywę. Clowes poniekąd robi przegląd (fan-
tazmatycznie, potencjalnie) całej historii gatun-
ków komiksowych, przede wszystkim pasków 
komiksowych, od najsławniejszych do najmniej 
znanych, od najładniejszych do najbardziej ob-
leśnych (mieszanki Fistaszków i Beetle Bailey, 
Blondie i Garfielda). Sięga po ich komediowość 
i stereotypy tych prac, wydobywając z nich naj-
głębszą samotność i smutek ludzki, najniższe 
pokłady patetyczności tych postaci. Podaje to 
wszystko czytelnikowi wyczyszczone, wysu-
blimowane, pod postacią Wilsona. Wilson jest 
kumulacją tych wzorów postaci, wyabstraho-
wanych z komedii sytuacyjnej, przebudzonych 
z gatunkowego snu. Jest tworem karykatural-
nym.

Jest to w pewnym sensie wariacja projektu Gar-
field minus Garfield, choć stworzona przy po-
mocy bardziej rozwiniętych i silniejszych narzę-
dzi. Każda strona działa jak mini opowieść, ma 
swoją linię stylistyczną, tytuł i puentę. Łatwo 
wyobrazić sobie, że Wilson mógłby być two-
rzony strona po stronie, w rytmie wcześniejszej 
publikacji w prasie (jeśli ta by zniosła tę postać), 
klasycznie. O ile pierwsze strony zdają się zale-
dwie krążyć wokół zderzeń Wilsona z przypad-

kowymi figurantami, o tyle z czasem wątki się 
zagęszczają. Najpierw zwiększa się liczba od-
niesień do przeszłości rodzinnej, które szybko 
kierują Wilsona na ścieżkę poszukiwania szczę-
ścia, którą Wilson rozumie jak źle pojęte samo-
zadowolenie, komfort kontaktów z pół tuzinem 
osób, wybranych, aby być dla niego krzywym 
zwierciadłem. Najpierw chce odnaleźć byłą 
żonę, potem córkę, o której istnieniu nawet nie 
wiedział. Nie wszystko idzie dobrze, odbywa się 
to na zasadzie rekompensaty i kary.

Czy Wilson zasługuje na swój los czy też nie, to 
właśnie w jego głowie rodzi się przekonanie, 
że to on ma rację i że to on wychodzi z sytuacji 
zwycięsko. Pozwólmy mu na to.

Daniel Clowes, Wilson, Drawn&Quarterly, 
Montreal 2010

Tekst oryginalnie ukazał się w języku portugal-
skim na blogu autora lerbd.blogspot.com 19 
maja 2010

Żywe Trupy #12: Życie pośród Nich
Kolejna cisza przed burzą
Kuba Jankowski

http://garfieldminusgarfield.net/
http://garfieldminusgarfield.net/
http://lerbd.blogspot.com/
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dosyć obiecujące. Ale czy jej członkowie są goto-
wi na ich przyjęcie? Takie zawiązanie akcji zdaje 
się wskazywać na szykowane przez autorów pie-
kło. Wszak na tym polega ta seria – zwolnić, przy-
spieszyć, uśpić i znów zaskoczyć. Czytelnik jest 
wprowadzany przez autorów w swego rodzaju 
półsen. Zombiaki też pozostają w takim półśnie, 
ale kiedy atakują, robią to skutecznie i krwawo.

Tom dwunasty ponownie przekonuje, że zom-
bie są w historii tłem. Komiks coraz mocniej do-
tyczy spraw ludzi. Walka z zombie staje się tylko 
jednym z elementów ich świata, tego nowego, 
który muszą stworzyć i w którym przyjdzie im 
żyć. Symptomatyczne jest tutaj manifestowanie 
znużenia członków grupy zabijaniem zombie. 
Kolejne żywe trupy giną być może na pierwszym 
planie rysunku, ale w tle ważniejszych dla grupy 
spraw, jak na przykład zdobywanie jedzenia.

Uwierz w polityka
Konstrukcja scen, w których Aaron próbuje zdo-
być zaufanie grupy, jest podejrzanie spokojna. 
Czyżby szykowało się coś na miarę kolejnego 
Woodbury, a na scenę miał wkroczyć kolejny 
gubernator? Czy nowe okoliczności zmienią 
naszych bohaterów? Sytuacja, z którą przyjdzie 
się im zmierzyć przypomina trochę wyścig. Zwy-
ciężą w nim silniejsi i bardziej inteligentni lub 
zaradni, Być może zatem plaga zombie jest dla 
uczestników dramatu właśnie taką próbą sił i 
charakterów na drodze odbudowy świata, który 
kiedyś istniał?

Mocnym punktem tomu jest spotkanie z kon-
gresmenem Douglasem Monroe’em. Jego prze-
mowa, poza ekranem telewizora, jest szczera i 
odbywa się bez skrywania emocji. To może prze-
razić, kiedy pomyślimy sobie, że zgadzamy się z 
politykiem. Przekraczamy połowę albumu, a na-
dal brak wyraźnego punktu kulminacyjnego...

Lustereczko, lustereczko, powiedz...
W serii zdarzały się już tomy, w których pano-
wał spokój, przerywany nagle jakimś jednym 
mocnym uderzeniem. Były też takie, w których 
wykres emocji był idealną sinusoidą. Życie po-
śród nich pod tym względem zaskakuje. Sceny 
masakr zombie nie odgrywają w zasadzie żad-
nej roli. Czytelnik nie zostaje poddany skokom 
napięcia. To jedno tąpnięcie, na które czeka się 
przez cały album, nadchodzi, ale w formie całko-
wicie innej, niż dotychczas. Zapowiada jakiś dra-
mat, który zapewne poznamy w pechowym (?) 
tomie trzynastym.

W całym albumie wyczuwa się jednak spore na-
pięcie. Czytelnik, przyzwyczajony do tego, co 
seria może zaoferować, jest podejrzliwy wobec 
najmniejszych gestów postaci, najbardziej nie-
pozornych sugestii. Autorzy sprytnie zagrali tu-
taj na paranoi, którą buduje czytelnik. Odbiorca 
sam siebie straszy. Doprowadzenie go do takie-
go stanu jest osiągnięciem na miarę mistrzów 
horroru. Ale nawet i bez bagażu dwunastu prze-
czytanych tomów jest coś niepokojącego w tym, 
co serwują nam twórcy. Być może teraz okaże 
się, kto tak naprawdę jest zły?
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