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Zanim upadło Tristram 

 

Miłośnicy gry komputerowej „Diablo” mogą czuć zaniepokojenie, obserwując kie-

runek, w jakim ewoluuje jej pierwsza odsłona z 1996 roku. To, co początkowo było nie-

skomplikowaną fabularnie opowieścią o walce kierowanego przez gracza herosa z hor-

dami demonów, zaczęło przekształcać się w rozbudowaną historię konfliktu nadnatural-

nych istot, dla których Sanktuarium (tj. świat zamieszkały przez ludzkość) jest przestrze-

nią konfrontacji w odwiecznym konflikcie.  

Zarysowane w ten sposób dzieje ludzi można odnaleźć w Diablo III: Nawałnica 

światła Nate’a Kenyona (2014; wydanie pol. 2014) – opowieści będącej fabularnym łącz-

nikiem pomiędzy grą „Diablo III” (2012, Blizzard Entertainment) a planowanym dodat-

kiem „Diablo III: Reapter of Souls” (2014, Blizzard Entertainment). Jak zakończy się ko-

lejna odsłona wiecznych zmagań zaświatów, pokaże (oby niedaleka) przyszłość. Tymcza-

sem jednak mamy możliwość zajrzeć w odległą przeszłość Sanktuarium, na długo zanim 

upadło Tristram, a pierwsi bohaterowie zeszli do podziemi pod zniszczoną katedrą...  

Trylogia Diablo. Wojna grzechu Richarda A. Knaaka, z której pierwszym tomem – 

Prawem krwi – mamy okazję zapoznać się dzięki wydawnictwu Insignis, fabularnie roz-

grywa się tysiące lat przed zdarzeniami znanymi graczom z pierwszej gry. Inni są bohate-

rowie, nikt nie słyszał jeszcze o Deckardzie Cainie ani Tristram, Mroczna Trójca (Baal, 

Mefisto i Diablo) zaś dopiero zaczyna pojawiać się w świadomości ludzi jako mało znani 

bogowie, których kult propagują kapłani młodej religii, konkurencyjnej wobec Katedry 

Światłości; co więcej, demony te są na tyle słabe, że muszą skrywać swe imiona i plany 

zawładnięcia światem ludzi (przywódca drugiego zgromadzenia też zresztą skrywa 

 

 Recenzja książki: Richard A. Knaak, Diablo. Wojna grzechu, t. 1: Prawo krwi (Diablo. The Sin War. Book One: 
Brightright), przeł. D. Repeczko, Kraków: Insignis 2014, ISBN: 978-83-63944-59-9, ss. 356. 
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prawdę o swym pochodzeniu i celach). Obu frakcjom wyznaniowym daleko zresztą do 

ekumenicznego dialogu i bardziej podobne są zwalczającym się sektom niż Kościołom 

głoszącym Dobrą Nadzieję.  

Akcja, zainicjowana w prowincjonalnej osadzie Seram, koncentruje się na perype-

tiach mało przychylnego obu religiom (a zwłaszcza misjonarzom) Uldyzjana. Oskarżony 

o zamordowanie jednego z misjonarzy, zmuszony jest uciekać z wioski, aby ratować życie. 

To jednakże nie koniec jego kłopotów, stopniowo bowiem uświadamia sobie rodzącą się 

w nim moc, którą musi opanować, zanim przejmie nad mężczyzną kontrolę; co więcej: nie 

jest jedynym, który pragnie zrozumieć nadnaturalne wydarzenia, mające związek z od-

krytym w lesie artefaktem. Ścigany przez kapłanów-inkwizytorów, zmagający się z nad-

naturalnymi zdolnościami, jest zarazem obiektem zainteresowania tych, którzy mają 

świadomość charakteru zdarzeń, jakie zachwiały dotychczasowym porządkiem świata. 

Jednocześnie zaś dane jest nam poznać (anty)bohaterów, którzy pojawiają się później 

jako główni przeciwnicy protagonistów w rozgrywce o losy świata; dwuznacznie ukazany 

został też ich pomocnik znany z gry — archanioł Tyrael. 

Czytelnikom, przyzwyczajonym do estetyki hack`n`slash, cechującej nie tylko gry, 

ale i ich pierwsze nowelizacje, trudno będzie z pewnością zaakceptować zmianę domi-

nanty1. Wprawdzie nadal klimat opowieści przesycony jest narastającą grozą, jednak wy-

nika ona w Diablo. Wojnie grzechu nie tyle z ukazanych expressis verbis zdarzeń, co raczej 

niedopowiedzeń, gry w zawodzenie czytelniczych oczekiwań oraz wprowadzeniu su-

spensu polegającego na przeplataniu w toku fabuły kilku linii zdarzeń. W efekcie w po-

wieści mamy do czynienia z rozmaitością wątków: fantastycznemu (stanowiącemu oś fa-

bularną) towarzyszy kryminalny (poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kto zabił akoli-

tów wrogich sobie religii) oraz miłosny (ten zostaje dodatkowo skomplikowany perype-

 

1 Powyższa uwaga nie oznacza, że nie ma w powieści Kanaaka scen, które można uznać za literacką inter-
pretację estetyki hack`n`slash. Przykładem służy śmierć w wyniku działania magii jednego z żołnierzy: 
„Twarz pomarszczyła się i uschła, ciało zadygotało, nawet zbroja zmatowiała, jakby została ciśnięta wprost 
w ogień. Mężczyzna krzyczał, ale krzyk został zgłuszony, gdy język się skruszył. Oczy zniknęły; spłynęły w 
głąb oczodołów. Poczerniałe truchło osypało się w stos kości, które szybko zmieniły się w popiół” (R.A . 
Knaak, Diablo. Wojna grzechu, s. 86–87). Pewne wątpliwości natury fizjologicznej budzi opis reakcji gałek 
ocznych na wpływ wysokiej temperatury; z uwagi na to, że działanie zaklęcia miało cechy zbliżone do sa-
mozapłonu, ciśnienie wewnętrzne twarzoczaszki raczej rozsadziłoby gałki oczne, wypychając je na ze-
wnątrz z oczodołów. 
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tiami uczuciowymi dwu par); wątki te dynamizują akcję, rozbudowując zarazem zdarze-

nia epizodyczne z perspektywy głównej historii2. Z kolei wykorzystany motyw ucieczki 

niesłusznie oskarżonego z miejsca zbrodni (który można traktować jako wariant wę-

drówki) pozwala autorowi na zapoznanie czytelnika z egzotyką świata przedstawionego. 

Niebagatelną rolę w tworzeniu nastroju odgrywa również czytelnicza świadomość 

tego, że pewne wydarzenia nadejdą nieuchronnie, niezależnie od decyzji podjętych przez 

bohaterów. Zapewne też to właśnie owa wiedza odbiorcy na temat wypadków chronolo-

gicznie późniejszych wprowadza atmosferę przesyconą fatalizmem. Zostaje ona zresztą 

umiejętnie podkreślana przez pisarza, będącego – przypomnijmy – autorem również in-

nych powieści, osadzonych w universum „Diablo”: Dziedzictwa krwi (2001; wydanie pol. 

2001), Królestwa Cienia (2002; wydanie pol. 2003) oraz Pajęczego Księżyca (2006; wyda-

nie pol. 2006).  

Z najnowszym utworem, dostępnym dla rodzimych miłośników „Diablo”, przywo-

łane tu opowieści łączy dbałość autora o kreację zarówno świata przedstawionego, jak i 

bohaterów. Są oni zindywidualizowani nie tylko jako reprezentanci różnych stanów spo-

łecznych i zawodów, ale i ludzie. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest uwierzyć w przy-

świecające im motywy, decyzje protagonistów zaś pozostają wiarygodne psychologicznie. 

Tym większą też grozą napawają zdarzenia, których nie sposób wyjaśnić, odwołując się 

do racjonalizmu (oczywiście czytelnicy zaznajomieni z regułami gatunkowymi odczują 

raczej satysfakcję lekturową płynącą z potwierdzenia ich oczekiwań w zakresie wątku 

fantastycznego). 

Pierwszy tom trylogii zapowiada ciekawą opowieść, która – potencjalnie – może 

zmienić wizję rzeczywistości świata przedstawionego universum „Diablo”. Wespół z opu-

blikowaną chronologicznie wcześniej powieścią Diablo. Nawałnica światła, utwór Knaaka 

przyczynia się do spojrzenia na serię gier i towarzyszących im nowelizacji jako na zjawi-

sko poszukiwania przez twórców popkultury nowych przestrzeni ekspansji; prosta opo-

wieść o walce Dobra ze Złem przestała im widocznie wystarczać, skoro zdecydowali się 

 

2 Z perspektywy pragmatycznej zabieg taki – z uwagi na rozbudowę opowieści do rozmiarów trylogii – jest 
nieodzowny dla stworzenia ilości wątków wystarczających do utrzymania napięcia fabularnego, które by-
łoby atrakcyjne dla odbiorcy. Innymi słowy, bez wprowadzenia dodatkowych wątków rozmaitej natury 
(kryminalnego, miłosnego, związanego z rywalizacją religii) opowieść Knaaka rychło znużyłaby nawet naj-
wytrwalszych czytelników. 
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na stworzenie podstaw mitologii świata, w którym walka ta została przeniesiona ze star-

cia jednostkowego protagonisty na uniwersalną zasadę organizującą Wszechświat. Być 

może właściwe dla supersystemu rozrywkowego (określenie Marshy Kinder) „Diablo” 

tendencje należy rozważać przez pryzmat obserwowanej współcześnie degradacji wyob-

raźni mitycznej3. Ma ona z pewnością istotny wpływ na zjawisko, które określmy roboczo 

mianem „resakralizacji” rzeczywistości postrzeganej przez użytkowników popkultury; 

jego istotą jest laicyzacja, która leży u podstaw procesu ponownej sakralizacji, jednakże 

zakorzenionej nie w tradycyjnych wyobrażeniach, lecz ich popkulturowej interpretacji. 

Taka „pop-resakralizacja” mówi zresztą wiele zarówno o duchowych potrzebach konsu-

menta dóbr kulturowych, jak i chaosie aksjologicznym, cechującym współczesność 

(osobną kwestią pozostaje, czy w ogóle możliwe jest zaspokojenie owych potrzeb w taki 

sposób).  

Oczywiście statystycznego odbiorcę nie będą interesowały naszkicowane tu kwe-

stie (co nie znaczy, że można je zignorować); tym bardziej że powieść jest napisana dyna-

micznym językiem, pozwalającym na potoczystą lekturę, w trakcie której fraza zdania 

podkreśla zdarzenia. Niebagatelna w tym zasługa tłumacza, potrafiącego dobrać słownic-

two zależnie od nastroju i społecznej kondycji mówiącego. Trudno zresztą, aby było ina-

czej, skoro Dominika Repeczko znana jest miłośnikom „Diablo” jako autorka przekładu 

reedycji pierwszych powieści, które ukazały się w ramach universum, zebranych w tomie 

„Diablo Archiwum” (2013); szkoda jedynie, że na wysokości zadania nie stanęły osoby 

odpowiedzialne za ostateczną redakcję i korektę (świadczą o tym błędy m.in. na s. 26 i 

91).  

 

 

3 Zob.: B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 2009, s. 430. 


