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Parę  lat  temu,  robiąc  porządki,  znalazłem w szafce  plik  gęsto  zapisanych  kartek.
Przeczytałem parę linijek i uśmiechnąłem się – to był jeden z pierwszych spisanych przeze
mnie scenariuszy. Na drugiej stronie – a stron było chyba sześć – znajdowało się zdanie, które
pamiętam do dziś. Brzmiało ono: „Jeśli gracze nie zgodzą się na przyjęcie zadania, należy
zakończyć przygodę.” Scenariusz ów wymyśliłem dziesięć lat  temu. Moja wiedza o RPG
sprowadzała  się  wówczas  do  poprowadzenia  kilku  sesji  i  lektury  co  najwyżej  dziesięciu
numerów Magii i Miecza – więcej wtedy jeszcze nie ukazało się.

Jeśli  człowiek mieszkał – tak jak ja – w małym mieście,  z którego było bliżej  do
stolicy sąsiedniego państwa,  niż  do Warszawy,  to  Magia i  Miecz była  wówczas  jedynym
łącznikiem z erpegowym światkiem. Można było też pisać listy,  co odkryłem w pewnym
momencie  –  do  tego  jednak  trzeba  było  w  jakiś  sposób  poznać  ludzi.  Szerszego  forum
wymiany myśli i pomysłów nie było. Na każdy konwent było za daleko, brakowało osób,
które  pokazałyby  coś  nowego.  Moje  RPG  rozwijało  się  –  że  tak  powiem  –  drogą
samokształcenia.  Wraz  z  drużyną  testowałem  pomysły  z  MiM,  modyfikowałem  je,
odrzucałem  te,  które  nie  wypaliły.  Była  to  fajna  zabawa,  jednak  patrząc  z  dystansu
przypominało to wyważanie kolejnych drzwi, do których klucz istniał, ale był poza zasięgiem.
Wiedzę,  którą ktoś  doświadczony mógłby z  powodzeniem przekazać w rok,  zdobywałem
przez pięć lat. Zweryfikowałem ją dopiero po wyjeździe na studia – Magia i Miecz dała mi
solidne wykształcenie, jednak kosztem kilku lat pracy.

Doświadczony nauczyciel zawsze jest na wagę złota. My takiego nie mieliśmy – i
mówię tu nie tylko o sobie i mojej drużynie, ale o wielu, którzy zaczynali grać w okolicach
1994 roku. Jeśli nie mieszkało się w dużej aglomeracji w centrum Polski, kontakt z innymi
graczami  był  bardzo  utrudniony.  Były  to  czasy,  gdy  Internet  dopiero  wkraczał  na
uniwersytety, a o stałym łączu w polskim domu można było mówić jedynie w kontekście
fantastyki naukowej. Dziś wystarczy zadzwonić na kolorową linię i zaraz można cieszyć się
możliwością surfowania 24 godziny na dobę. Raj, prawda?

Nowi  gracze  napływają  do  fandomu  non  stop.  Ostatnio  strumyczek  świeżej  krwi
zmienił  się  w  rwący  potok,  jeśli  nie  rzekę,  dzięki  wydaniu  przez  ISA trzeciej  edycji
Dungeons  and  Dragons.  Internet  zaroił  się  od  postów,  maili,  stron,  forów  i  innych
cudownych wynalazków końca XX wieku – a wszystko to poświęcone jest D&D i d20. Setki
graczy wymienia się uwagami na temat  tego systemu i  wszystkiego,  co go dotyczy.  Przy
okazji wyszły na wierzch dwie sprawy. Pierwsza, to tematyka przeważająca w dyskusjach: co
zrobić,  by  postacie  były  silniejsze  i  lepiej  tłukły  potwory.  Druga:  negatywne  reakcje
doświadczonych graczy na poczynania młodzieży.

Przyznaję, że mnie osobiście irytują posty typu „którą klasę wybrać, by mieć większy
bonus do…”. Zwłaszcza, że jako moderator jednego z forów stykam się z nimi na co dzień.
Ale  irytuje  mnie  także  obojętność  doświadczonych graczy.  Przyznaję,  że  rozmowa z  15-
latkiem na temat stylu grania jest zajęciem dość niewdzięcznym. Chłopak uważa, że tylko on
ma rację, a rozpisaną specjalnie dla niego kampanię, która nie dzieje się w podziemiach i w
której nie ma setek potworów do zabicia, tylko nacisk na odgrywanie i interakcję postaci ze
światem,  kwituje  stwierdzeniem  „bezsensowne”.  Potem  wraca  do  swojego  pytania:  „czy
drużyna czterech wojowników przeżyje w podziemiach?” Wkurzające, czyż nie? Strata czasu
i energii, ktoś powie. Ale, do jasnej cholery, czy my byliśmy inni?

To nie jest rok 1994, kiedy o RPG słyszało kilkaset osób w Polsce. Jest nas ładne parę
dziesiątek  tysięcy.  Mamy  doświadczenie  zdobyte  przez  dziesięć  lat  grania,  wiadomości
wyniesione  z  lektury  MiM i  Portala.  Mamy  Internet  –  chyba  najbardziej  przełomowy
wynalazek w historii ludzkości, jeśli idzie o komunikowanie się. Dlaczego nie skorzystamy z



danych nam możliwości i nie pomożemy nowym? Nie ma obecnie pisma, które mogłoby
pełnić edukacyjną funkcję  Magii i Miecza. Periodyki sieciowe niewiele miejsca poświęcają
tekstom dla początkujących. Nic w tym zresztą dziwnego – ziny tworzą głównie osoby z
dużym stażem, tacy też są czytelnicy. Nikt nie chce słuchać narzekań na wtórność tekstów.
Przecież to wszystko już było. Jasne, było – tyle, że dziesięć lat temu.

Jednak  główną  przeszkodą  jest  tu  chyba  magiczna  formuła  „d20”.  To  już  swego
rodzaju moda, by narzekać na tą mechanikę.  Jak to podsumował Zeus: „Po czym poznać
dobrego gracza? Po tym, że narzeka na d20”. Co wam ta mechanika zawiniła? To, że fajnie
się na niej tłucze potwory? To da się zrobić w oparciu o każde zasady, czy zbudowane na k6
czy na d23-7. Niech więc młodzi siedzą sobie w swoim getcie i nie wychylają nosa, bo my
wiemy,  jak  się  gra,  a  oni  tylko  –  jak  to  mówią  mudowi  gracze  –  expują?  Tak  jest
najwygodniej. I będą pewnie tak siedzieć i siedzieć do końca świata, jeśli czegoś nie zrobimy.

Nowi gracze mają olbrzymi potencjał. Listy dyskusyjne starych systemów zazwyczaj
świecą pustkami, a wokół  D&D ciągle coś się dzieje, ktoś coś pisze, coś wymyśla. Nowe
pokolenie  erpegowców  zadomawia  się  na  scenie  i  szybko  z  niej  nie  zejdzie  –  wyniki
sprzedaży D&D mówią same za siebie. Dlaczego więc ich ignorować? Mamy doświadczenie,
podzielmy się nim. Co prawda nowi na konwenty na razie trafiają rzadko, ale w sieci jest ich
pełno. Możliwość prowadzenia elektronicznej korespondencji to olbrzymie ułatwienie. Sama
sieć zresztą pozwala na poznanie mnóstwa ludzi bez ruszania się z domu.

Wyjdźmy więc do nowych. Nie z pozycji guru, którzy mają na półkach numery Razem
z tekstami Jacka Ciesielskiego o RPG, ale jako kumple, którzy trochę już grają i zwyczajnie
chcą podzielić się wiedzą. Przypomnijmy sobie, jak my uczyliśmy się grać i o ile łatwiej szła
nauka, gdy ktoś pokazywał nam, jak wyciskać z RPG jak najwięcej, niż gdy sami mozolnie
dochodziliśmy do wszystkiego. Zatrzymywanie tej wiedzy tylko dla siebie byłby przejawem
straszliwego  egoizmu.  Wtedy dopiero  byłoby na  co  narzekać  –  przecież  bez  dostępu  do
różnorodnych wzorów grania w RPG nowi mogą zostać ograniczeni tylko do tego, co sami
wymyślą. Nie twierdzę, że nie są w stanie wyewoluować, ale na przykład ja o czymś takim
jak „kinowy styl  prowadzenia”  usłyszałem chyba  dopiero  w 2002 roku,  po  ośmiu latach
zabawy z grami fabularnymi.

Brakuje w sieci dobrych tekstów, które mogłyby choć odrobinę ukierunkować nowych
graczy. Nie twierdzę, że hack’n’slash jest gorszym sposobem grania, niż czysty storytelling.
Jeśli  kogoś  to  bawi,  proszę  bardzo  –  dobra  zabawa  jest  przecież  w  tym  wszystkim
najważniejsza.  Ale  każdy  tekst,  który  prezentuje  inne  podejście  do  tematu,  zmusza  do
zastanowienia, skłania do poszukiwań. Nawet, jeśli czytelnik po chwili namysłu powie „to nie
dla mnie”, to jednak coś mu z lektury zostanie. Nie chodzi tu bowiem o to, by nawracać
innych na „jedyny słuszny sposób grania w RPG”, ale o uwolnienie posiadanych przez nas,
doświadczonych graczy, pokładów wiedzy. My nic przecież na tym nie stracimy, a możemy
tylko zaoszczędzić innym żmudnego procesu ewoluowania drobnymi kroczkami.  Możemy
pomóc im wykonać długi skok.

Utarło się przekonanie, że nowi grają źle. To błędne rozumowanie. Nowi grają tak, jak
potrafią. Prowadziłem kilka sesji mojej 12-letniej siostrze. Na początku radziła sobie słabo,
ale z gry na grę szło jej coraz lepiej. Wystarczyło, że porozmawiałem z nią chwilę po sesji na
temat odgrywania postaci. Pokazałem jej też, że przygoda może dziać się w podziemiach, w
ostępach leśnych, w mieście – może być w niej pełno walki i szybka akcja, bądź mogą to być
godziny spędzone na rozmowach z Bohaterami Niezależnymi. Przypomniałem sobie, z jakim
entuzjazmem  ja  podchodziłem  do  pierwszych  sesji  i  jak  chłonąłem  artykuły  o  graniu
publikowane w Magii i Mieczu. Podobnie reagowała Marta, gdy ja mówiłem jej w zasadzie to
samo, co czytałem 10 lat temu.

Mamy  wiedzę,  dzielmy  się  nią.  Nowi  nie  są  gorsi  –  oni  po  prostu  nie  mają
doświadczenia. Izolując ich nic nie zyskamy. Kiedyś ktoś do nas wyciągnął pomocną dłoń –



Artur Marciniak i Jacek Brzeziński nie zastanawiali się, czy my na sesjach zajmujemy się
wyrzynaniem  potworów,  czy  też  konstruujemy  skomplikowane  intrygi.  Oni  zwyczajnie
dzielili się swoją wiedzą na temat grania w RPG. Teraz nasza kolej, by przekazać tę wiedzę
dalej. Wykorzystajmy tę szansę.


