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Literatura, RPG i to, co pomiędzy...  

 

Współczesnemu czytelnikowi – przyzwyczajonemu do wielkich objętościowo wo-

luminów składających się na monumentalne cykle opowieści – utwór Krzysztofa Haczyń-

skiego wyda się zapewne bardziej wstępem do „właściwej” historii niż nią samą. A szkoda, 

gdyż ten stustronicowy utwór to świadectwo, że możliwe jest pogodzenie zwięzłości ję-

zykowej ze stworzeniem zajmującej lekturowo fabuły, której zaletą pozostają – paradok-

salnie – nie nowe odczytania skonwencjonalizowanych wątków, lecz wykorzystanie po-

tencjału tkwiącego w tym, co czytelnikowi znane. Tym samym to, co jest spetryfikowane, 

zostaje odczytane nie poprzez reinterpretację bądź inwersję schematu fabularnego (za-

bawy takie nierzadko pozostają domeną literatury postmodernistycznej, o czym świadczy 

twórczość np. Angeli Carter, przepisującej klasyczne baśnie z perspektywy feministycznej 

w Czarnej Wenus, 1985; wyd. pol. 2000) ani dzięki celowemu nagromadzeniu rekwizy-

torni tak, by za jej pomocą stworzyć świat groteskowego nadmiaru. 

Haczyński zdecydował się na inne rozwiązanie – i tu tkwi źródło sukcesu jego opo-

wieści. Nie „prze-pisał” ani nie zdegradował śmiechem, lecz nakreślił historię walki dru-

żyny łowców z wampirami tak, by zbliżyć ją do scenariusza role-playing games. W połą-

czeniu z obrazem RPG, jaki funkcjonuje w imaginarium communis, utwór ten wskazuje jak 

skonwencjonalizowanie – a zatem to, co skłonni bylibyśmy uznać za wadę – można wyko-

rzystać przeciwko poczuciu lekturowej wtórności; co więcej to właśnie łatwość rozpozna-

wania i identyfikacji konwencji sprawia, że lektura Grabarza staje się specyficzną przy-

godą intelektualną. Może ona rozgrywać się zresztą na kilku poziomach: od czytania jako 

– napisanej w sposób „serio” – opowieści o starciu bohaterów z siłami nadprzyrodzonymi, 
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po zabawę polegającą na „przełożeniu” fabularnych zdarzeń na scenariusz gry fabularnej 

(osobną kwestią pozostaje, czy zabieg ten można byłoby uznać za autotematyczną reflek-

sję w sferze powieściowego kodu; z pewnością utwór Haczyńskiego nie jest „opowieścią 

o pisaniu opowieści”). Tropem uprawomocniającym naszkicowaną tu supozycję interpre-

tacyjna zdaje się brak dokładnych opisów przestrzeni fabularnych zdarzeń; nadmiar 

szczegółów w tym wypadku rozprasza uwagę gracza, utrudniając immersję w świat gry1. 

Z pewnością o walorach utworu decyduje – na równi z wykorzystywanym, łatwo 

rozpoznawalnym schematem oraz typowością postaci – język opowieści. Grabarz to bo-

wiem dość rzadki we współczesnej „literaturze gatunków” przykład utworu napisanego 

w sposób pozbawiony irytującej (a coraz powszechniejszej, niestety) maniery pseudo-ar-

tystowskiego „przerysowania” narracji tak, by zwracała uwagę na samą siebie, zamiast 

pozostawać w podrzędnej, wobec opisywanych zdarzeń, roli.  

Również język postaci, jakkolwiek nie pozbawiony indywidualizacji, pozostaje nie-

obarczony namiastką irytującej stylizacji środowiskowej; owszem, pojawiają się słowa 

dookreślające – dzięki językowemu sposobowi bycia – status społeczny bohatera, zazwy-

czaj jednak sfunkcjonalizowanie tego zabiegu sprawia, że nie odczytujemy go jako zbęd-

nego z punktu widzenia spójności wizji świata przedstawionego.  

Motywacji, przyświecających podjęciu takiej decyzji przez autora, może być wiele, 

należy jednak rozważyć, czy u podstaw obranych rozwiązań artystycznych nie legł sygna-

lizowany uprzednio związek Grabarza z poetyką gry fabularnej. Z zaproponowanej tu per-

spektywy interpretacyjnej jasne stałyby się powody, dla których język (tak narracji, jak i 

bohaterów) pozostaje „przezroczysty”, zbliżony do mowy odbiorcy. Pozwalałoby też zro-

zumieć domknięcie wszystkich fabularnych wątków, utwór zaś traktować jako literacki 

odpowiednik „przygody”, rozegranej podczas jednej sesji (interesujące byłyby zresztą w 

tym wypadku badania związane z relacją czasu lektury do czasu trwania sesji RPG). Co 

więcej, niezbyt często się zdarza, aby nastrój opowieści tak doskonale harmonizował z 

fabułą; duszna, mroczna atmosfera w pełni oddaje narastający lęk bohaterów2. Przed-

smak owego nastroju dostarcza – utrzymana w mrocznej tonacji – książkowa okładka, 

 

1 Zob.: B. Chilicki, Opisy, opisy, opisy, w: „Poltergeist” http://rpg.polter.pl/Opisy-opisy-opisy-c10724 [wpis 
z dn. 27.06.2007; dostęp: 13.09.2014]. 
2 Ową właściwość opowieści Haczyńskiego podkreśla nawet autor nieprzychylnej recenzji; zob „Zaczytaj 
się!”, http://zaczytajsie.pl/2013/04/24/krzysztof-haczynski-grabarz/ [wpis z dn. 24.04.2013; dostęp: 

http://rpg.polter.pl/Opisy-opisy-opisy-c10724
http://zaczytajsie.pl/2013/04/24/krzysztof-haczynski-grabarz/
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zgodnie z najlepszymi wzorami harmonizująca z klimatem opowieści; stanowi ona 

zresztą nie tylko znak marketingowy, umożliwiający rozpoznanie produktu, lecz pozwala 

zarazem trafnie rozpoznać konwencję, po którą sięga pisarz3. Toteż nie dziwi wysoka 

ocena tego aspektu książki przez Alicję Łepek, podkreślającej walory obranego rozwiąza-

nia graficznego: „»Grabarz« Krzysztofa Haczyńskiego już poprzez powierzchowny kon-

takt z czytelnikiem zachęca do podjęcia lektury. A to za sprawą klimatycznej i zarazem 

budzącej grozę okładki”4. 

Osobną kwestią pozostaje, czy eksperyment Haczyńskiego można powtórzyć; in-

nymi słowy, czy artystyczny sukces Grabarza to efekt warsztatu autora czy też może od-

nalazł on formułę pozwalającą na uniknięcie poczucia lekturowej wtórności. Niezależnie 

jednak od odpowiedzi mamy do czynienia ze spójną opowieścią – może i nie najwyższych 

artystycznych lotów, ale gwarantującą satysfakcję lekturową w coraz dłuższe jesienne 

wieczory. 

 

12/.09.2014]. Być może jest to zresztą największy walor utworu; zarazem – co interesujące – nie wynika z 
oryginalności ujęcia tematu. 
3 Michał Zając, pisząc na temat roli książkowej okładki, stwierdzał: „Jest nieodłączną częścią struktury fi-
zycznej każdej książki. Bardzo często zdarza się, (...) że jest dla odbiorcy pierwszym, a zarazem jedynym 
sygnałem istnienia danego tytułu. Od wrażenia estetycznego, emocjonalnego, jakie wywiera, zależy reakcja 
potencjalnego nabywcy” (tenże, Promocja książki dziecięcej. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnic-
two SBP 2000, ISBN: 83-87629-53-7, s. 136–137). Godne osobnej uwagi, jakkolwiek wykracza to poza ramy 
tematyczne niniejszej recenzji, jest rozważenie wpływu okładkowej ilustracji na kierunek interpretacji sy-
gnowanego nią utworu. 
4 A. Łepek, Krzysztof Haczyński Grabarz – recenzja, „Magazyn Internetowy Debiutext”, http://debiu-
text.co.pl/20531,krzysztof-haczynski-grabarz-recenzja.html [wpis z dn. 9.03.2014; dostęp: 13.09.2014]. 

http://debiutext.co.pl/20531,krzysztof-haczynski-grabarz-recenzja.html
http://debiutext.co.pl/20531,krzysztof-haczynski-grabarz-recenzja.html

