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Kolejny epizod odwiecznej walki 

 

Osoby odpowiedzialne w „Blizzard Entertainment” za politykę wydawniczą mają 

irytujący zwyczaj drażnienia miłośników gier komputerowych przekładaniem dat edycji 

ich kolejnych części. Tak było w wypadku gry Diablo (1996), która rychło zyskała nie tylko 

miano kultowej, ale i kontynuację w postaci dodatków i kolejnych części. Tym bardziej że 

na entuzjastów walki z siłami mroku czekają nie tylko gadżety kolekcjonerskie (podkładki 

pod mysz komputerową, koszulki, breloczki), ale i utwory literackie, pozwalające na nowo 

‒ a zarazem w odmiennej formie ‒ przeżyć zmagania z hordami wrogów. Utwory te, pu-

blikowane sukcesywnie wraz z edycjami kontynuacji gry, są jednak czymś więcej, niż je-

dynie nowelizacjami kolejnych odsłon walki sił światła i ciemności. Owszem, można czy-

tać je jako samodzielne teksty kultury, jednak pełnię ukrytych w aluzjach sensów zyskują 

one dopiero jako dopełnienie gry. Z tego względu ich czytelnikom młodszym wiekiem i 

stażem kulturowym należałoby zalecić choćby pobieżne zapoznanie się z kolejnymi czę-

ściami gry. 

W mniejszym stopniu wymóg ten dotyczy powieści Richarda A. Knaaka Diablo. 

Dziedzictwo krwi (2001; wydanie pol. 2001) oraz antologii Diablo III. Gdy zapada mrok, 

rodzą się bohaterowie (2012; wydanie pol. 2013). Znajomość fabuły serii gier, zwłaszcza 

zaś Diablo III,staje sięjednak nieodzowna podczas lektury najnowszej powieści, osadzonej 

w uniwersum stworzonym przez „Blizzard”. 

Diablo III. Nawałnica światła Nateąa Kenyona to bowiem powieść, która została 

osadzona w określonym czasie po wydarzeniach znanych graczom z Diablo III. Zarazem 

jednak ‒ i to decyduje o nowatorstwie projektu w obrębie serii ‒ powieść tę można uznać 
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za preludium do mającego powstać dodatku Diablo III. Nawałnica światła. Tym samym 

zaś opowieść Kenyona nie tylko staje się elementem rozbudowującym supersystem roz-

rywkowy (określenie Marshy Kinder) „Diablo”, ale i tekstem reklamowym, promującym 

kolejny produkt kulturowy. Czy naszkicowaną tu zmianę w traktowaniu powieści należy 

uznać za przejaw tendencji do obarczania tekstów kultury funkcjami pozaartystycznymi? 

Czy też raczej decyzja o takim wykorzystaniu powieści jest zjawiskiem incydentalnym? 

Być może wszystko zależeć będzie od wyników sprzedaży ‒ zarówno powieści, jak i do-

datku, który ona promuje. 

Niezależnie jednak od instrumentalnego charakteru wykorzystania utworu lite-

rackiego w funkcji reklamy, z pewnością warto zwrócić na niego uwagę. Rzadko bowiem 

zdarza się, że otrzymując dodatek, będziemy zorientowani w jego fabule. Tym bardziej że 

autorem jest twórca niemal w Polsce nieznany i oceniany bardzo ambiwalentnie: Krew 

zombie (2008; wydanie pol. 2010) to interesująca próba odnowienia jednego z nurtu fan-

tastyki grozy; z kolei Diablo III. Zakon (2012; wydanie pol. 2012) oceniona została jedno-

znacznie jako powieść niespełniająca oczekiwań nie tylko miłośników fantastyki, ale i gra-

czy1. Jak zostanie oceniona najnowsza powieść osadzona w uniwersum „Diablo”? 

Z pewnością autor sięga po skonwencjonalizowaną fabułę nie po to, by przełamać 

schematyzm rozwiązań artystycznych. Wynika to jednak z charakteru samej rozgrywki, 

która pozostaje „archetekstem” dla kolejnych tekstów kultury (tj. tak gier, jak i powieści). 

Podobnie jak w Diablo III,oferującym rozbudowany tryb gry wieloosobowej, w utworze 

mamy do czynienia z grupą pozornie przypadkowych wędrowców, którzy zostali we-

zwani przez Tyraela (znanego już z Diablo II) do wypełnienia zadania mającego zakończyć 

odwieczny konflikt między Niebiosami i Piekłem. Treścią opowieści są ich przygody uka-

zywane zarówno jako wędrówka w przestrzeni do tajemniczego miasta nefelinów (stam-

tąd zaś do Królestwa Niebios), jak i mentalna podróż, dzięki której grupka nieufających 

sobie nawzajem podróżnych zmienia się w zgraną drużynę, z determinacją dążącą do wy-

konania powierzonego im przez Tyraela zadania: kradzieży Czarnego Kamienia Dusz. Po 

drodze nie brak oczywiście starć z demonicznymi mieszkańcami Piekieł, spisków, zdrady 

i innych atrakcji, właściwych wielu grom fabularnym, do których poetyki odwołuje się 

Kenyon. Oczywiście w finale nie zabrakło starcia z największym wrogiem wędrowców, 

całość zaś obnaża drugie i trzecie dno intrygi snutej przed diabolicznego Strażnika (choć 

 
1 Zob. wypowiedzi zebrane na portalu „Lubimyczytać.pl”: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/143493/diablo-
iii-zakon [dostęp: 27.03.2014]. 
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i on ‒ jak sugeruje autor ‒ pozostaje jedynie marionetką manipulowaną przez siły uwię-

zione w artefakcie). Rzecz jasna, koniec opowieści stanowi ‒ jako się rzekło ‒ otwarcie dla 

komputerowej rozgrywki (rodzaj „literackiego intro”), toteż de facto o jakimkolwiek za-

kończeniu nie może być w tym wypadku mowy. Co więcej: w ramach supersystemu roz-

rywkowego „Diablo” epilog powieści staje się prologiem gry. Oczywiście niektóre wątki 

zostaną rozwiązane, inne zadzierzgnięte po to, by dzieje zmagań Dobra i Zła mogły toczyć 

się dalej (szczególnie osobliwy jest pomysł przyjaźni barbarzynki z nekromantą); pojawia 

się też nowa postać, Krzyżowiec, która zarazem zostanie ‒ jak zapewniają w oficjalnych 

zapowiedziach twórcy gry ‒ wprowadzona w najnowszym dodatku do Diablo III2.Co cie-

kawe, w powieści nie jest on równie pozytywnym bohaterem, co w grze; gracz nie może 

też wybrać płci awatara, w którego się wciela na potrzeby rozgrywki. 

Świadomość uwikłań intertekstowych i intermedialnych powieści Kenyona naka-

zuje ostrożność w ferowaniu literackich wyroków. Z jednej strony istotnie powieść jest 

sztampowa i nie reprezentuje niczego, do czego byliby przyzwyczajeni miłośnicy fantazji 

spod znaku magii i miecza. Pod tym względem może rozczarować odbiorców poszukują-

cych nowatorskich rozwiązań i lepiej byłoby, aby mieli oni tego świadomość, zanim zde-

cydują się poświęcić czas (a nierzadko i finanse, jako nabywcy utworu) na lekturę Diablo 

III. Nawałnicy światła. Zarazem jednak powieść ‒ o czym uprzednio była mowa ‒ należy 

do większej całości i nie może być traktowana jako dzieło domknięte fabularnie. Toteż 

rozważana z tej perspektywy znakomicie wkomponowują się w stylistykę i estetykę uni-

wersum „Diablo”, a miłośnicy gry z pewnością będą czuć się usatysfakcjonowani jej lek-

turą. Z kolei badacze współczesnej kultury wyrażą zapewne zainteresowanie utworem 

Kenyona jako świadectwem meandrów, które stały się udziałem owego popkulturowego 

„produktu” 

 

 
2 Zob.: http://eu.battle.net/d3/pl/reaper-of-souls/ [dostęp: 28.03.2014]. 


