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WOKÓL GIER FABULARNYCH RPG - DZIEWCZYNA
MISTRZA GRY KRYSTYNY SIESICKIEJ
Jednym z elementów codziennego zycia jest rozrywka, która
wypelnia czas wolny od obowiazków. Ma ona pomóc czlowiekowi zapomniec o wszelkich frasunkach i poprawic jego samopoczucie. Ponadto
odgrywa olbrzymia role w budowaniu pozytywnych relacji miedzyludzkich. Ma równiez korzystny wplyw na rozwój intelektualny, który
wiaze sie z poszerzaniem wlasnej wiedzy i umiejetnosci. Rozrywka moze
przyjmowac niemiernie duzo form, których nie sposób tutaj wymienic.
Ich dobór zalezy od zainteresowan poszczególnych ludzi i efektów, jakich
sie spodziewaja. Interesujace wydaje sie, ze od naj dawniej szych czasów
po dzien dzisiejszy najbardziej popularna rozrywke stanowia róznego
rodzaju zabawyl. Pod tym pojeciem kryja sie zróznicowane kulturowo
dzialania, którym towarzyszy odczuwanie przyjemnosci i pozytywnych
doznan. Jest to mozliwe dzieki temu, ze ludyczna aktywnosc pozwala
na opuszczanie otaczajacej rzeczywistosci i uwolnienie sie od egzystencjalnych problemów2. Wsród zabaw duzym zainteresowaniem ciesza sie
gry.
Sposród tych, które funkcjonuja w XXI wieku, na uwage zasluguje role playing games (RPG). Terminem tym okresla sie narracyjne gry
fabularne3, które polegaja na wcielaniu sie w róznego rodzaju postacie.
Ich wyróznikiem jest laczenie w sobie elementów basni, mitów, fantazji
i zabawy symbolicznej 4. Nad calym przebiegiem RPG czuwa mistrz grl.
Przyjmuje on role narratora fabuly gry, która oparta jest na dostepnych
scenariuszach badz na indywidualnej koncepcji. W zwiazku z tym jego
zadaniem jest zarysowanie przed uczestnikami gry swiata przedstawionego, w którym rozgrywa sie jej akcja. Poza tym przedstawia on
postacie z fabuly, skupiajac sie na ich cechach charakterystycznych.
1 Interesujaca
praca poswiecona zabawie jest monografia autorstwa Johana Huizingi,
por. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako zródlo kultury, Warszawa 1985.
2 1. Grad, Zabawa - analiza pojec i koncepcji, "Zabawy i Zabawki"
1997, nr l - 2,
s. 7 - 18.

Termin zostal wprowadzony przez Jerzego Szeje. Zob. J. Z. Szeja, G1Y fabularne nowe zjawisko kultury wspólczesnej, Kraków 2004.
4 A. Busse-Brandyk,
Narracyjne gry fabularne jako droga do nieswiadomosci, "Homo
Ludens" 2009, nr l, s. 68.
5 J. Z. Szeja,
G/y fabularne - nowe zjmvisko kultury wspólczesnej, Kraków 2004,
s. 23 -24.
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Niewatpliwie mistrz gry powinien zatem posiadac "talent literacki,
umiejetnosci aktorskie i intuicje psychologa,,6. Te umiejetnosci sprzyjaja
zainteresowaniu fabula poszczególnych uczestników i wlasciwemu kierowaniu jej rozwojem. Natomiast gracze podejmuja sie wejscia w swiat
wykreowany przez narratora i funkcjonowania w nim w charakterze przydzielonej postaci. Ich zadaniem jest opowiadanie o dzialaniach podejmowanych przez odgrywanego bohatera, przez co rozbudowuja fabule.
Funkcja uczestników RPG wymaga od nich posiadania umiejetnosci
wyobrazania sobie róznych zdarzen i talentu do snucia gawedy. W tym
miejscu nalezy podkreslic, ze narracyjne gry fabularne cechuje obecnosc
Bowiem o losach bohaterów w kreowanym
elementu niepewnosci7.
swiecie decyduja rzuty kostki. Ich werdykt warunkuje sukces lub
niepowodzenie podjetego przez grajacego dzialania. Kazda sesja RPG
konczy sie podsumowaniem dokonywanym przez mistrza gry. Ocenia on
wszelkie dzialania podjete przez poszczególnych uczestników i wskazuje
im nabyte umiejetnosci. Tego rodzaju zabawa pozwala jej uczestnikom,
szczególnie tym naj mlodszym, na sprawdzanie w jej trakcie osobistych
wartosci i zachowan8, które zamierzaja wprowadzic do swojego realnego
zycia. Ponadto RPG przyczynia
sie do poglebiania kontaktów
miedzyludzkich. W ten sposób spelnia funkcje interpersonalna9. Nalezy
równiez zwrócic uwage na zagrozenia, jakie niosa ze soba narracyjne gry
fabularne. Moga one powodowac u uczestników tendencje do pozostawania w wykreowanym swiecie kosztem otaczajacej rzeczywistosci,
a takze ksztahowac negatywne wzorce zachowan, jakimi sa chociazby
agresja i wulgarnosc.
Wokól skutków RPG osnuta zostala akcja powiesci Krystyny
Siesickiej Dziewczyna Mistrza G~v. Utwór opowiada o kilku dniach
spedzonych przez Flore - narratorke i glówna bohaterke zarazem w warszawskim mieszkaniu jej przyjaciólki. Kobieta zajmowala sie
przygotowaniem scenografii do przedstawienia teatralnego na podstawie
dramatu Patricka Sullivana. Jej wspóllokatorami byli chlopcy, którzy
spotykali sie w jednym z pokoi na sesjach narracyjnych gier fabularnych.
Poczatkowo obecnosc graczy nie przeszkadzala Florze, zachowywali sie
cicho i nie zaklócali jej pracy. Jednakze z czasem w mieszkaniu zaczely
E. Rudolf, Role Playing Games - miedzy literatura a gra towarzyska, ,,Acta
Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Populama" 2005, t. XII, s. 69. Zob.
tez: l.Z. LichaI1ski, Dzikie pola - polska wersja Role Playing Games, "Acta Universitatis
Wratislaviensis, Literatura i Kultura Populama" 1999, nr 8, s. 21-31.
7 E. Rudolf, Role Playing Games, op. cit., s. 66.
g C. Matkowski,
Tozsamosc osobowosc w relacjach gracz-postac w grach fabularnych,
"Homo Communicativus" 2008, nr 3, s. 225.
9 D. Chmielewska-Luczak,
C. Matkowski, Kilka uwag o niewchodzeniu w role, "Homo
Communicativus" 2008, nr 3, s. 200.
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sie dziac niewyjasnione zdarzenia, które odebraly scenografce poczucie
bezpieczenstwa. Ich przyczyn narratorka upatrywala w spotkaniach
chlopców, odwiedzajacych jej mieszkanie. Istotny element akcji stanowia
równiez wydarzenia, rozgrywajace sie poza mieszkaniem. Koncentruja
sie one wokól nastoletniego Kamila i jego problemów milosnych
z Marianna, a takze dziesiecioletniego Pawla, któremu swiat gry zaczal
sie mieszac z otaczajaca go rzeczywistoscia.
Powiesc Siesickiej zostala jednoznacznie odebrana przez krytyke
literacka. Grazyna Lewandowicz1o podkreslila, ze pisarka po raz kolejny
podjela temat frapujacy wspólczesnych czytelników. Bowiem w swojej
ksiazce powiesciopisarka poruszala kwestie oddzialywania gier na czlowieka, a w szczególnosci na dziecko. Opowiedziana historia posluzyla jej
do okreslenia konsekwencji, wynikajacych ze zbyt duzego zaangazowania sie w narracyjna gre fabularna. Wsród nich najwazniejsza jest
trudnosc z opuszczeniem wykreowanego swiata i uwolnieniem sie od
odgrywanej postaci. Bez watpienia wiaze sie to z brakiem akceptacji
wlasnej osobyll. Gracze czuja sie lepiej w fabule gry, w której ich obraz
stanowi odzwierciedlenie marzen trudnych do osiagniecia w codziennym
zyciu. Takie refleksje krytyków literackich daja podstawe do odczytania
Dziewczyny Mistrza Gry jako powiesci o wplywie RPG na funkcjonowanie czlowieka w swiecie rzeczywistym.
Na poczatek warto scharakteryzowac specyfike gry, w jakiej
uczestnicza bohaterowie ksiazki Siesickiej. Jej sesje odbywaja sie w specjalnym pokoju, do którego wejscia strzega drzwi z klamka "o dziwnym
ksztalcie, podobna do paszczy rozzloszczonego zwierzecia, moze lwa,
moze tygrysa, a moze dinozaura" 12. Wyjatkowosc przedmiotu sklania do
przypisywania mu funkcji wprowadzania do swiata RPG poprzez
zarysowanie nastroju i pobudzenie wyobrazni. Ogólna tematyka gry
pozostaje nieznana dla bohaterów niebioracych w niej udzialu, jak i czytelników powiesci. Mozna przypuszczac, ze taki zabieg ma nadac
wymowie utworu uniwersalnego charakteru. W trakcie rozwoju akcji
Dziewczyny Mistrza Gry pojawiaja sie szczatkowe informacje o przebiegu
spotkan graczy. Oto jedna z nich:
- Nie chodz tam, Pia Gizela, przestrzegam cie! Nie wiadomo, kto szedl
tedy, widzialem wyrazne slady krwi!
- Ona sie krwi nie boi, wiem, co zrobila w przydroznej rogatce - zawolal
ktos, kto dorzucil po chwili: - Uu! Fatalnie! Ile musi rzucic?
Uu, fatalnie? A wiec jest tam Pawel. No i jest Pia Gizela.
- 3-K6, rzucaj, Pai Gizela, tracisz czas. 13
G. Lewandowicz, Dziewczyna l'vfistrza Gry, "Guliwer" 1997, nr 6, s. 32 - 33.
D. Swierczynska-Jelonek, Fabula mistrzyni gry, "Nowe Ksiazki" 1997, nr 9, s. 58.
12 K. Siesicka, Dziewczyna Mistrza Gry, Lódz 2003, s. 8.
13 Ibidem, s. 44 - 45.
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Istotnym elementem powiesciowej RPG sa rzuty kostka, które
decyduja o rozwoju sytuacji, w jakich znalazly sie wykreowane postacie,
jak chociazby Pia Gizela. Uczestników obowiazuje dyscyplina czasowa,
która zmusza ich do szybkiego podejmowania decyzji i wykonywania
okreslonych czynnosci. Cale spotkanie koordynuje Kamil - mistrz gry.
Nastolatek na biezaco komentuje zachowania odgrywanych przez graczy
bohaterów i daje im wskazówki do dalszego dzialania. Niepokojaca wydaje sie obecnosc przemocy w zaslyszanym przez Flore dialogu. Pojawia
sie bowiem spontanicznie i mozna przypuszczac, ze motywuje do agresywnego postepowania.
Gra prowadzona przez bohaterów powiesci Siesickiej wykracza
poza przestrzen pokoju, w którym odbywaja sie jej sesje. Zaczyna sie
mieszac z rzeczywistoscia, co niewatpliwie staje sie przyczyna wielu
problemów w swiecie realnym. Dotykaja one zarówno samych graczy, jak
i ludzi z ich najblizszego otoczenia.
Nastoletni Kamil, który kieruje cala zabawa, powinien cechowac
sie dojrzaloscia i czuwac nad reszta zespolu. Tak jednak nie jest. Chlopiec
ma problemy z oddzieleniem wykreowanej fabuly od swojego zycia
codziennego. Dotyka to przede wszystkim jego spraw sercowych.
Powiesciowy mistrz gry odgrywa w RPG postac Pia Gizeli - dziewczyny
w zielonej sukni z zóltym kapeluszem. Zostala ona wykreowana na postac
obdarzona szczególna odwaga, która potrafi ryzykowac. Jej atut stanowi
równiez pewnosc siebie i podejmowanie nieoczekiwanych
dzialan.
Wskazane wlasciwosci z Pii Gizeli czynia osobowosc, która imponuje
pozostalym graczom. Poza tym staje sie ona obiektem uczuc Kamila
("Kamil wiedzial, ze jego romans z Pia Gizela jest romansem stulecia,,14),
który nie zapomina o niej po zakonczonej sesji gry. Warto zauwazyc, ze
kreacja tej dziewczyny moze byc odzwierciedleniem idealu kobiety, jaki
marzy sie nastolatkowi. W ten sposób wykreowana postac rekompensuje
mu brak takiej osoby w otaczajacej go rzeczywistosci. W swiecie realnym
powiesciowy Mistrz Gry spotyka sie z Marianna, która jest uzdolniona
artystycznie. Jej zyciowa pasja to balet, któremu poswieca wiekszosc
swojego wolnego czasu. Dziewczyne uznac nalezy za calkowite przeciwienstwo Pii Gizeli. Napotykane na swojej drodze trudnosci komplikuja
jej wszystkie zamiary, poniewaz Marianna nie podejmuje sie próby
przeciwstawienia sie im. Kiedy wyrosla z puent i nie miala pieniedzy na
zakup nowych, chciala zrezygnowac ze szkoly baletowej.
Baletnica
cechuje sie ponadto olbrzymia wrazliwoscia na problemy otaczajacych ja
ludzi i delikatnoscia15. Martwi sie o chorego brata, którego czeka
operacja, a takze troszczy sie o Flore, która pomogla jej zdobyc puenty.
14
15

Ibidem, s. 51.
D. Swierczynska-Jelonek,
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Fabula mistrzyni gry ... , s. 59.

Obecnosc tych dwóch dziewczyn w zyciu nastoletniego Kamila wywoluje
zamet. Rozmyslania o Mariannie przerywaja mysli o wykreowanej bohaterce RPG:
Pragnal jej obecnosci, poniewaz wypatrzyl ja dla siebie. Chcial dotyku rak
Marianny i czul swoje rece zmierzajace do niej. ( ... ) nagle pojawia sie
obraz tej drugiej, agresywnej, wspanialej, zaborczej? ( ... ) zaslania
Marianne szerokim rondem zóltego kapelusza.16

Wykreowany ideal przyslanial mistrzowi gry prawdziwe uczucie,
jakim palala do niego uzdolniona baletnica. Taka sytuacja przyczynila sie
do kryzysu w ich zwiazku. Kamil stracil poczucie granicy pomiedzy
rzeczywistoscia a swiatem gry. Coraz czesciej dokonywal porównan
dziewczat, zapominajac, ze jedna z nich nie istnieje naprawde.
Rozchwianie uczuciowe nastolatka i prowadzone przez niego RPG
odbily sie na Mariannie. Dziewczyna nie partycypowala w grze, w zwiazku z czym nie miala wiedzy na temat zasad jej przebiegu. Od poczatku
powiesci intrygowala ja tajemnicza Pia Gizela. Nie przypuszczala, ze to
postac wymyslona dla potrzeb zabawy. Marianna uwazala ja za prawdziwa konkurentke w uczuciu do Kamila. Przyczynily sie do tego
niepokojace zdarzenia, których byla swiadkiem badz bezposrednim
uczestnikiem. Wchodzac wraz z Flora do jej mieszkania, znalazla list,
którego adresatem byl Kamil. Oto jego tresc: "Dziekuje za wspanialy
prezent, czuje, ze to, co jest miedzy nami, stanie sie romansem stulecia.
Pia Gizela,,17. Niewatpliwe dalo to podstawe do przypuszczenia, ze
zostala zdradzona. Nastepnym sygnalem stala sie przesylka, która dostala
baletnica. W kopercie bylo zdjecie Pii Gizeli z dedykacja. Przelomowym
v,rydarzeniem stala sie jednak niespodziewana wizyta dziewczyny ubranej
tak jak na fotografii, czyli w zielona suknie i z zóltym kapeluszem
na glowie. Doprowadzilo to Marianne do smutnej konkluzji:
Tylko w tej jednej sprawie juz nie podejrzewala
Gizela to jest Pia Gizela, nikt inny. 18

nikogo, wiedziala. Pia

W ten sposób fabularny swiat RPG mimowolnie stal sie czescia
rzeczywistosci zakochanej w Kamilu dziewczyny. Przyprawilo ja to o lzy
i smutek, z którymi nie mogla sobie poradzic. Jej doswiadczenia
pokazuja, ze zbytnia fascynacja narracyjnymi grami fabularnymi wsród
ich uczestników moze oddzialywac na zyjacych wokól ludzi. Przenoszone
do zycia codziennego elementy wykreowanej fabuly bywaja niewlasciwie
K. Siesicka, Dziewczyna Mistrza Gry ... , s. 52.
Ibidem, s. 39.
18 Ibidem, s. 116.
]6
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intepretowane. To staje sie zaklóceniem, które uniemozliwia wlasciwa
komunikacje i wzajemne postrzeganie sie przez interlokutorów.
Najwiecej komplikacji udzial w grze przynosi Pawlowi, który na
sesjach RPG odgrywal postac Tanburixa. Chlopiec calkowicie utracil
umiejetnosc rozgraniczania swiata fantazji od realnosci. Wraz z rozwojem
akcji powiesci pozostawal caly czas wykreowana postacia, która
obdarzona byla zespolem cech, o jakich marzyl. Nalezy w tym miejscu
zauwazyc, ze przed wlaczeniem sie do gry Pawel reprezentowal postawe
introwertyczna. Unikal kontaktów z innymi rówiesnikami, a znajdujac
sie juz w ich towarzystwie wykazywal sie duza niesmialoscia.
Przypuszczac mozna, ze zródlem takiego nastawienia do ludzi byla niska
samoocena chlopca. Zatem sluszne wydaje sie stwierdzenie, ze
partycypacja w narracyjnej grze fabularnej pomogla Pawlowi poradzic
sobie z wlasnymi kompleksami, pelniac funkcje kompensacyjna19.
Odgrywajac Tanburixa nabral pewnosci siebie i odkryl w sobie
pozytywne strony. Znamienny wplyw na rozwój gracza mogla miec
wykreowana przez Kamila Pia Gizela, której osobowosc bardzo mu
imponowala. Jednakze rezultatem tego wszystkiego nie stala sie poprawa
sytuacji Pawla w gronie rówiesniczym, poniewaz zaczal on wykazywac
Postanowil pozostawac w swiecie iluzji
tendencje eskapistyczne2o.
kosztem opuszczenia rzeczywistosci. Konsekwencja takiego status quo
bylo pobicie szkolnego znajomego. W opinii chlopca incydent stanowil
powód dumy, poniewaz róznego rodzaju akty agresji stanowily stala
czesc fabuly gry. Poza tym swoje zachowanie tlumaczy wykonaniem
polecenia mistrza gry:
Ten glupi Alik dostal ode mnie po ryju! Zadowolony jestes? Zrobilem, jak
mi kazales, przelamalem sie, jak Boga kocham, przelamalem sie! Nagle
poczulem w sobie sile, rozumiesz? Poczulem, jak ta sila mnie rozpiera,
rozumiesz, wiec ja go w morde, krew sie polala, on lezy. Kaluza krwi,
stary, rozumiesz? Pia Gizela zwariuje, jak jej opowiem21

Radosc Pawla podkreslaja uzyte w wypowiedzi wykrzyknienia,
powtórzenia i pytania. Niewatpliwie nie rozumie on, ze jego postepowanie bylo niewlasciwe. Pobiciem Alika chcial zaimponowac
wykreowanej przez Kamila bohaterce. Podobna motywacje mogly miec
jego dalsze dzialania. Zafascynowany gracz pisal listy do Pii Gizeli
i zostawial je w drzwiach mieszkania Flory. Kobieta nie bardzo rozumiala
te sytuacje, zaczynala ja ciekawic postac adresatki epistol. Wkrótce
otrzymala kwiaty z dedykacja od bohaterki gry, a w jej mieszkaniu
19

20
21

J. Z. Szeja, Gryfabularne - nowe zjawisko kultwy vvspólczesnej ... , s. 36.
A. Busse-Brandyk, Narracyjne gryfabularne jako droga do nieswiadomo.sci ... , s. 71.
K. Siesicka, Dziewczyna Mistrza Gry ... , s. 64.
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zaczely pojawiac sie slady obecnosci kogos obcego. Za te wszystkie
incydenty odpowiadal Pawel, któremu naj prawdopodobniej przeszkadzala
obecnosc Flory w mieszkaniu, gdzie miescil sie pokój przeznaczony na
sesje RPG. Jego cel zostal wkrótce osiagniety, gdyz scenografka zaczela
odczuwac lek i postanowila wyjechac z Warszawy. Jednak zanim do tego
doszlo, zorganizowal jeszcze Florze nieoczekiwane spotkanie:
Pia Gizela stala przy tym wejsciu ( ... ) i patrzyla na mnie. Ubrana byla w
zielona sukienke, która zapamietalam z portretu, a na glowie miala ten
sam wielki, zólty kapelusz. Jego rondo przytrzymywala nad czolem dlonia
w dlugiej, rozszerzonej ku górze rekawiczce.22

Opisana tutaj dziewczyna byla Wieska
siostra Pawla, która
przebrala sie za wykreowana w fabule gry postac. Organizacja takiej
"inscenizacji"
podkreslila
zagubienie
chlopca
w rzeczywistosci,
\:vywolane przez udzial w zabawie kierowanej przez Kamila. Próbowal
on bowiem za wszelka cene urzeczywistnic wymyslona bohaterke.
Przyczyn takiego zachowania mozna upatrywac w fakcie, ze tylko w fabule gry Pawel w pelni sie akceptowal. W zwiazku z tym róznymi
sposobami staral sie sam przed soba udowodnic, ze wykreowany swiat
istnieje naprawde. W ten sposób jednak pokazal, ze jest niedojrzaly
psychicznie i stanowi zagrozenie dla otaczajacych go ludzi. Taki obraz
dopelnila nagla ucieczka z domu rodzinnego, która mozna odczytywac
jako jakis bunt. Zagadka pozostaje jego powód. Byc moze nie mógl
pogodzic sie z tym, ze Pia Gizela i jej swiat nie istnieja. Z drugiej strony
swoim postepowaniem próbowal równiez zwrócic na siebie uwage
znajdujacych sie wokól niego ludzi i zasygnalizowac swoje problemy.
Na kartach Dziewczyny Mistrza Gry zwykla zabawa stala sie
z czasem zródlem licznych perturbacji. Jej celem mialo byc zapewnienie
rozrywki graczom, a takze pomoc w przezwyciezeniu ich wlasnych
kompleksów ("Wy sie smiejecie z gier fabularnych, a dla chlopaków jak
Pawel one sa po prostu dobra szkola,,23). Jednak powiesciowa RPG
zaczela przenikac do rzeczywistosci. Za powód takiej sytuacji uznac
nalezy z pewnoscia problemy w prawidlowym rozwoju psychicznym
przedstawionych uczestników gry. Nastoletni Kamil zakochal sie w
wykreowanej przez siebie Pii Gizeli i porównywal ja ze swoja dziewczyna ze swiata rzeczywistego - Marianna. Jego dylematem stal sie
wybór jednej z nich. Z realnego punktu widzenia zarysowana historia
moze byc odbierana jako absurd, którego nie da sie zrozumiec. Na
podobna interpretacje zasluguja dzialania podejmowane przez Pawla.

22

23

Ibidem, s. 110.
Ibidem, s. 124.

49

Chlopiec w trakcie sesji RPG przeszedl metamorfoze, calkowitej zmianie
ulegla jego osobowosc. Problemem stal sie jednak fakt, ze nowo nabytych
cech .6JTacznie potrafil wykorzystac w zyciu codziennym. W zwiazku
z tym przestal opuszczac fabule gry i w rzeczywistosci zaczal odwolywac
sie do jej elementów. Przyjeta przez niego postawa zmotywowala
go do bójki ze szkolnym znajomym oraz zartów z Flory i Marianny, które
wywolaly w ich zyciu rózne komplikacje.
Przywolana przez Krystyne Siesicka opowiesc o chlopcach, którzy
wolny czas spedzaja na udziale w sesjach narracyjnych gier fabularnych,
to glos w dyskusji o niebezpieczenstwach, jakie sie z nimi wiaza24.
Powiesc pokazuje bowiem z róznych stron skutki, jakie przynosi RPG.
Przed ich uczestnikami stoi niebezpieczenstwo zaburzenia komunikacji
z otaczajaca rzeczywistoscia i prawidlowych relacji interpersonalnych.
Tym bardziej, jesli gracze sa niedojrzali psychicznie. Oddzialywanie gry
moze takze skierowac sie w kierunku ludzi spoza jej srodowiska. Ich brak
znajomosci wykreowanej fabuly sprawia, ze nie zdaja sobie sprawy
z wplatania ich w swiat zabawy. Stad tez rozgrywajace sie wokól nich
zdarzenia traktuja powaznie, przezywajac je niekiedy bardzo emocjonalnie. Takie zróznicowanie konsekwencji ma sprowokowac czytelników
do refleksji na temat RPG.

Dominik Borowski
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ABSTRACT
The paper is an interpretation of Dziewczyna Mistrza (The
Gamemaster s Gir!), anovel written by Krystyna Siesicka, in the tern1S of
RPG influence on the players and people around them. The paper starts
with a general characteristics of narrative role-playing games. Some
features were underlined, e.g. the course of RPG, actions taken by
participants and the consequences of participation in the game the
protagonists of the novel had to face. Another problem that was analyzed
was the blurring of the boundaries between the game world and real life,
and also the question of unconscious participation in a RPG.
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G. Lewandowicz, Dziewczyna Mistrza Gry ... , s. 32.
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