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Witajcie,

Z tej strony redakcja serwisu Poltergeist, 
zwanego potocznie polterem lub polt-
kiem. Kim jesteśmy? W dużym skrócie – ta-
kimi samymi czytelnikami jak Wy. Też czy-
tamy CDA, prenumerujemy, prosimy panią 
w kiosku o odłożenie egzemplarza. Gra-
my na naszych blaszakach w tytuły now-
sze i nadrabiamy te, które ekipa CDA wrzu-
ci jako bonus na krążek.

Na co dzień prowadzimy kilkanaście dzia-
łów tematycznych poświęconych szeroko 
rozumianej fantastyce. Wśród nich prężnie 
rozwija się również subsystem dla fanów 
gier komputerowych i to jego szef wpadł 
na pomysł, byśmy powrócili do tradycji 
współpracy z redakcją CDA. Przed dwoma 
laty złożyliśmy bowiem wielką antologię 
tekstów z całego roku. Teraz postanowili-
śmy spotykać się z Wami częściej.

Co dla Was mamy? Artykuły o grach kom-
puterowych, RPG i karcianych, recenzje 
książek i filmów, wywiady z pisarzami i 
twórcami komiksów. Oto wyselekcjonowa-
na próbka tego, co codziennie proponuje-
my naszym stałym czytelnikom.

Zapraszamy do lektury, zapraszamy do 
odwiedzin polter.pl.

A jeśli żyjecie grami i fantastyką – 
zapraszamy do współpracy.

Od czytelników dla czytelników
Maciej „repek” Reputakowski, redaktor naczelny polter.pl



Od dawna mówi się o tym, jak bardzo gry 
wypaczają psychikę dziecka. Psycholodzy i 
dziennikarze alarmują nas z ekranów telewi-
zorów za każdym razem, gdy tylko jakiś gracz 
popełni przestępstwo (rzekomo pod wpły-
wem komputerowej rozgrywki). Pozostaje za-
dać sobie pytanie: czy gry rzeczywiście mają 
tak destruktywny wpływ na swoich odbior-
ców, czy też jest to po prostu kolejne medium, 
takie jak telewizja czy książka (również zawie-
rające sceny przemocy) i powinniśmy przejść 
nad tym do porządku dziennego? 

Thoctar: Pamiętam, jakby to było dzisiaj, dzień, 
w którym dostałem komputer. Wtedy były już 
one w powszechnym użytku, jednak w mo-
jej wiosce byłem jednym z nielicznych, szczę-
śliwych posiadaczy blaszaka. Marnotrawienie 

czasu zaczęło się niewinnie - wersja demo FIFA 
2002 World Cup, Europa Universalis (potrafi-
łem spędzić przy tej grze długie godziny) i Wol-
fenstein. Pierwsze dwa tytuły pochłaniały mnie 
bez reszty, a i rodzice nie mieli nic przeciwko 
graniu w strategię i piłkę nożną. Wolfensteina 
skasowałem prawie natychmiast - niezbyt po-
dobało mi się otwarte zabijanie innych, nawet 
jeśli byli faszystami.

Jakiś czas później sielanka się skończyła. Ku-
zyn przywiózł nowe gierki - GTA, prawdopo-
dobnie trzecią cześć, oraz Hitmana. Oczywiście 
nie były to oryginalne wersje, bo kto w tamtych 
czasach i w naszym wieku wydałby tyle pienię-
dzy na nową grę? Tylko frajerzy (a przynajmniej 
tak myślał dziesięcioletni Michał). Rozgrywka w 
GTA wydawała się świetna. Moją ulubioną bro-
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nią był kij baseballowy, który rozbijał głowy 
wszystkich przechodniów. Po kilku minutach, 
spędzonych na demolowaniu ulic, dobrze wie-
działem z jakiego typu NPCów “wypada” naj-
więcej pieniędzy, umiałem uderzyć kijem tak, 
aby zabić za pierwszym razem... Podobnie z Hit-
manem. Cieszyłem się jak dziecko (którym, no-
men omen, byłem), gdy podchodziłem do od-
dającego mocz listonosza i dusiłem go garotą. 
Przecież to było takie fajne...

Oczywiście rodzice nie pochwalali grania w ta-
kie gry, ale kto w tym wieku słucha dorosłych. 
Liczyła się tylko miodność rozrywki i hektoli-
try krwi. Co by było, gdybym był mniej rozsąd-
ny i nie porzucił wkrótce takich głupich zabaw? 
Pewnie młóciłbym teraz w Quake’a albo Crysisa 
zamiast uczyć się do poprawki semestru w po-
wtarzanej klasie. Na szczęście moja historia po-
toczyła się inaczej: nadeszła Europa Universalis 
II oraz masa innych strategii i zacząłem intereso-
wać się fantastyką, dzięki czemu piszę te słowa. 
Pewnie do mojej historii mogłoby się podpiąć 
sporo osób, nie grzeszących rozumem w cielę-
cym wieku. Najważniejsza jest jednak umiejęt-
ność powiedzenia twardego i stanowczego nie.

Co zrobiłbym, gdybym był rodzicem i zobaczył, 
że moje dziecko gra w brutalne gry? Najpraw-
dopodobniej zaufałbym mu i pozwolił grać da-
lej. Jednocześnie starałbym się zainteresować 
syna/córkę innymi formami elektronicznej roz-
grywki - strategiami, cRPGami... Możliwości jest 
wiele, a do dziecka nie trafia się zakazami, lecz 
odpowiednim ukierunkowaniem rozpierającej 
go energii. 

Czarny: Osobiście sądzę, że chłopcy (jak i ostat-
nio – ku mojemu niemałemu zdziwieniu – 
dziewczęta) w pewnym wieku po prostu po-
trzebują bryzgania krwią na prawo i lewo. Do 

dziś pamiętam, jak się emocjonowaliśmy ze 
znajomymi, czego to nie można przeciwnikowi 
zrobić w Soldier of Fortune, czy jak efektownie 
rozbryzgiwać wrogów po ścianach w Painkille-
rze. No i bardzo dobrze – to rozładowuje rze-
czywiste (nie wirtualne!) napięcia i pozwala ła-
twiej funkcjonować w społeczeństwie.

Profesor Waldemar Łazuga stwierdził na jed-
nym z wykładów, że gdyby nie sport, ludzie by 
się nawzajem mordowali. Dlaczego? To pro-
ste – mecze dostarczają im takiej dawki emo-
cji i brutalności, że wojny są już zbędne – testo-
steron jest rozładowywany poprzez oglądanie 
rozgrywek poszczególnych drużyn. Idąc dalej 
– zauważcie, że kibice często malują się na bar-
wy swego zespołu (jak indiańscy wojownicy), 
śpiewają pieśni ku chwale drużyny bądź prze-
ciw drużynie wroga (jak przed średniowiecz-
nymi bitwami), czasem nawet biją się „za dru-
żynę”. Paralel można by znaleźć więcej, ale po 
co – sprawa jest chyba jasna.

Wydaje mi się, że z brutalnością w grach jest tak 
samo, jak ze sportem. Wirtualne odreagowanie 
i wyżycie się sprawia, że jesteśmy mniej nerwo-
wi w życiu codziennym.

Inna sprawa, że wielu dorosłych pozostaje dzie-
ciakami. I to niekoniecznie jest złe (co często 
próbuje się nam wmówić – kto słyszał od swej 
żony czy dziewczyny, że zachowuje się jak dzie-
ciak, wie, co mam na myśli) – dobrze mieć w so-
bie tę iskierkę fantazji. Po co bowiem powsta-
ją filmy akcji, „dzieła” z Seagalem czy Van Dam-
mem, jeżeli nie po to, by zaspokoić właśnie 
potrzebę adrenaliny, brutalności i krwi? Le-
piej chyba obejrzeć, jak Schwarzenegger zabi-
ja miliard przeciwników w pięć minut filmu, niż 
wyjść na ulicę i wyładowywać swą frustrację w 
inny sposób.
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Jest jeszcze argument, że gry mogą być na-
uczycielami terrorystów. Za każdym razem, jak 
to słyszę, chwytam się za głowę. Jeżeli ktoś ma 
możliwość pograć w brutalną grę, to tym bar-
dziej ma możliwość wejść na PRAWDZIWE ter-
rorystyczne strony w Internecie, czy obejrzeć 
w telewizji szczegółowe opracowania realnych 
zamachów terrorystycznych (program Disco-
very lubi puszczać takie dokumenty). Zwala-
nie winy na gry, stwierdzenie, że „zabił, bo grał 
w GTA” jest dla mnie żenujące. Każdy nastolatek 
grał w jakąś grę - zawsze można argumentować, 
że właśnie ona skłoniła go do zła. Tak samo, jak 
każdy nastolatek oddycha, je, śpi, obejrzy cza-
sem coś w telewizji. Ale żeby od razu mordował 
z tego powodu?

Vermin: Gry komputerowe były, są i będą, a że 
wiele z nich prezentuje bardzo wysoki poziom 
brutalności, to wynika choćby z tego, że ludzie 
lubią przemoc. Dobrym przykładem są choćby 
nielegalne walki uliczne, bardzo krwawe i nie-
jednokrotnie kończące się śmiercią któregoś z 
przeciwników. Gra komputerowa, gdzie gracz, 
najczęściej będący dzieckiem, wciela się w po-
stać komandosa czy innego super żołnierza, z 
jednej strony pozwala mu bezpiecznie odre-
agować stres, z drugiej działa niepokojąco na 
jego psychikę. Pamiętam jak będąc szkrabem 
biegałem po osiedlu z kolegami, a na kompu-
terze grało się, gdy była paskudna pogoda lub 
„ciemno za oknem”. Obecnie place zabaw świe-
cą pustkami. Powód? Komputer. W dobie cy-
bernetyki przysłowiowy “ekran” rozleniwił mło-
dzież. Coraz mniej dzieci uprawia sport, w ja-
kiejkolwiek formie. Wracają ze szkoły, zjedzą 
obiad, zadanie domowe rzucą w kąt lub “odwa-
lą na kolanie” i siadają przed komputerem gra-
jąc do późnej nocy. Na rynku posiadamy masę 
wszelkiej maści gier, większość z znaczkiem 
16+ czy 18+. Kto w nie gra? Głównie dzieciaki w 

przekroju wiekowym 10-15 lat. Rodzice zajmują 
się swoim życiem zawodowym i dają przyzwo-
lenie swym pociechom na granie w to, co chcą, 
byle tylko dali im spokój. Przecież każdy ciężko 
pracujący człowiek, jak wróci do domu, marzy 
tylko o spokoju i telewizorze, w końcu książki to 
przeżytek. A dziecko niech się zajmie sobą, nie 
przeszkadza chlebodawcy i będzie cicho. Cie-
kawe ilu rodziców zna choćby część gier, w któ-
re grają ich najmłodsze pociechy. Zapewne nie-
wiele, o ile w ogóle widzieli cokolwiek.

Można nazwać mnie staroświeckim gderą, ale 
oznakowania na grach są po to, aby ich prze-
strzegać. Jeśli dwunastoletnie dziecko po po-
wrocie ze szkoły, w której nie potrafi się porząd-
nie wysłowić bez przekleństw, od razu siada 
do brutalnej gry pokroju F.E.A.R czy Far Cry, to 
potem nie ma co się dziwić, że po paru latach 
zatraca się w surrealistycznym świecie. Mimo 
że wyżej wymienione tytuły posiadają fabu-
łę, do tego bardzo rozbudowaną, to nastolatek 
na nią praktycznie nie zwraca uwagi. On chce 
“postrzelać”, wyżyć się na “trupie” czy pokazać 
przed kolegami jaki jest kozak, bo strzelił kom-
puterowemu przeciwnikowi w głowę. Dodaj-
my do tego brak sportu, ruchu na świeżym po-
wietrzu, wysoki poziom brutalności w telewi-
zji, a otrzymamy przepis jak skutecznie pozba-
wić, wchodzącego w dorosłość człowieka, wy-
obraźni i emocji. Nie ma wtedy co się dziwić, że 
potem taki młody człowiek pobił kogoś, bo my-
ślał że to gra. Sam byłem świadkiem tego, jak na 
pogrzebie krewnego mojego kolegi ośmiu letni 
brat kumpla spytał nas wprost: “A dziadek miał 
tylko jedno życie?”. Przerażające.

Osobiście nie jestem przeciwnikiem brutalnych 
gier. Sam w takie tytuły gram, posiadam je w 
swej domowej kolekcji i szukam nowości w za-
kresie gatunków FPS czy horror. Jednak zdecy-
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dowanie produkty te nie powinny wpadać w 
ręce dzieci. Są to produkty dla osób nie tyle do-
rosłych, co dojrzałych emocjonalnie. Ludzi, któ-
rzy po powrocie z uczelni lub pracy, chcą się 
wyładować po ciężkim dniu na fikcyjnych po-
staciach, zetrzeć je w proch oraz pozbyć się 
nadmiaru testosteronu. Człowiek to drapieżnik, 
więc brutalność czy wyładowanie agresji leży w 
jego naturze. Dorosłym polecam takie właśnie 
gry. Dzieciakom trenowanie jakiejś sztuki walki 
albo choćby bieganie, a potem, wieczorem, lek-
ką grę przygodową.

Tess: Pamiętam dobrze czasy wczesnoprzedsz-
kolne. W domu pierwszy komputer (najpierw 
pod DOS-a, potem niesamowicie nowocze-
sny Windows 3.11!), mała dziewczynka o blond 
włoskach i dołeczkach w policzkach stawia 
swoje pierwsze kroki w komputerowym świe-
cie. Dzielnie dopingowana przez starszego ku-
zyna, regularnie donoszącego najnowsze gry. 

Dziecko nie przejawia najmniejszego zainte-
resowania wyścigami czy samochodami, ubó-
stwia tylko “strzelanki”. “Strzelanki”  w cudzysło-
wie właśnie, ponieważ nigdy nie strzela. Korzy-
sta tylko z łomu, łopaty lub siekiery, bo docenia 
wyłącznie bezpośredni kontakt z ofiarą i krew 
bryzgającą na wszystkie strony. Czasem się dzi-
wi, że kuzyn prosi, by nie opowiadała rodzicom 
o tym, w co razem grają - ale jakoś intuicyjnie 
czuje, że on ma rację...

Nie mnie oceniać, czy brutalne gry kompute-
rowe skrzywiły mi psychikę. Wydaje mi się jed-
nak, że bez większych problemów funkcjonuję 
w społeczeństwie, więc chyba nie było tragicz-
nie. Pamiętam też, że jak byłam mała, miałam 
świadomość, że siekani na kawałki przeciwnicy 
istnieją tylko w komputerze, choć pewnie nie 
znałam jeszcze słowa piksel. Mam nadzieję, że 
nie ja jedna potrafiłam odróżnić fikcję od świa-
ta realnego.
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Czarny: Przez lata utrzymywał się pogląd, 
że Polacy nie potrafią robić gier. Dopiero 
Painkiller, Call of Juarez czy Chrome sprawiły, 
że zaczęliśmy spoglądać na nasze growe 
podwórko nieco przychylniejszym okiem. 
Przełomem był tu zdecydowanie Wiedźmin 
– gra z iście światowym rozmachem, która 
osiągnęła sukces nie tylko w Polsce, ale i na 
rynkach zachodnich.

Jest jednak seria, która została niezasłużenie 
zapomniana. Polskie produkcje, które, gdy-
by wyciągnąć je na światło dzienne, mogłyby 
zrewolucjonizować postrzeganie wszystkich 
komputerowych strategii. Jest to seria tak ory-
ginalna, przemyślana i grywalna, że jej niebyt 
w mentalności graczy należy zrzucić chyba tyl-
ko na karb nieszczęśliwego przypadku.

Serią tą jest cykl Earth studia Reality Pump.

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć 
ostatnią opowieść sagi – Earth 2160. W dalszej 
części Artur ‘Vermin’ Tojza opisuje historię ko-
lejnych odsłon.

Nie StarCraft, nie Command and Conquer, 
czyli co?
Reality Pump to studio z doświadczeniem. Zasły-
nęli grą Polanie 2 - kontynuacją starego oraz na 
wpół już zapomnianego RTSa w swojskich klima-
tach czy Two Worlds – cRPG o dość ciekawych roz-
wiązaniach technicznych (właśnie powstaje sequ-
el). Sztandarową produkcją pozostaje jednak seria 
Earth. Każda część wnosiła wiele do gatunku stra-
tegii, często wyprzedzając swoją epokę.

Earth 2160 to prawdziwa kopalnia pomysłów. 
Pomysłów, które zostały zaimplementowane 
do RTSów lata po tym, jak wspomniana gra uj-
rzała światło dzienne (2005 rok) oraz takich, 
które nadal czekają, aż ktoś je zauważy i wdro-
ży do swoich dzieł.

W grze występują cztery, skrajnie zróżnico-
wane rasy. Z pełną odpowiedzialnością mogę 
napisać, że różnią się od siebie dużo bardziej 
niż w słynącym z tego elementu StarCrafcie. 
Mamy więc Dynastię Eurozjatycką (ludzie, któ-
rzy uciekli ze zniszczonej Ziemi), Korporację 
Księżycową (złożoną wyłącznie z kobiet „wy-
produkowanych” na Księżycu, jak w Seksmi-
sji), Armię UCS (maszyny, które wymordowały 
wszystkich ludzi na jednym ze statków ewaku-
acyjnych z Ziemi) oraz Obcych (którzy są naj-
większą nowinką – nie będę wam psuł zabawy 
przy poznaniu ich historii).

Różnice między rasami obejmują nie tylko do-
stępne jednostki, technologie czy budynki, ale 
też całą filozofię rozgrywki. Wystarczy wspo-

9

POLTERGEIST - polter.pl

Zapomniana rewolucja - Earth 2160
Maciej „Czarny” Kozłowski, Artur „Vermin” Tojza



mnieć, że korzystają one z zupełnie różnych 
surowców (woda, kryształy, metal) rozrzuco-
nych po mapie – kryształy na nic zdadzą się 
Dynastii, natomiast cyborgi z UCS wzgardzą 
wodą. Na tym się nie kończy – o ile kobiety z 
Korporacji mają słabość do budowania strzeli-
stych wieżowców, to Obcy nie tworzą żadnych 
(!) budynków poza wieżyczkami strażniczymi. 
Co więcej, ludzie muszą przemieszczać się w 
czołgach przez wąskie skarpy, ale Korporacja 
wyposaża wszystkich swoich żołnierzy w jet-
packi. Najmniejszy problem teren stanowi dla 
UCS – ci po prostu teleportują swoje oddziały 
w wybrane miejsce.

Papier A3 – Kamień Księżycowy – Nożyce 
laserowe
Spotkamy się oczywiście z typowym dla stra-
tegii rozwojem bazy (aczkolwiek innym dla 
każdej frakcji – w końcu kosmici nie posiadają 
jej w ogóle), wynajdywaniem kolejnych tech-
nologii (bardzo rozbudowane drzewka rozwo-
ju), tworzeniem coraz silniejszych jednostek, 
które tradycyjnie działają na zasadzie kamień-
papier-nożyczki. Ale chwila! Tutaj sprawa się 
gmatwa, ponieważ nasz „kamień” występuje 
w dziesiątkach różnych opcji kolorystycznych. 
Nie ma prostego podziału na jednostki wal-
czące w zwarciu, zasięgowe i wspomagające. 

W Earth mamy do czynienia z bronią laserową, 
kwasową, przeciwpancerną, konwencjonalną, 
dźwiękową, atomową, skanerami, termowizją, 
systemami kamuflażu, parunastoma rodzaja-
mi pancerzy dla każdego z setek pojazdów, 
osłonami w wielu wydaniach, różnymi rodza-
jami dział (łącznie z doborem ich liczby na po-
jeździe), silnikami, podwoziami..., a wymieni-
łem tylko nikły procent możliwości, które gra 
daje sprytnemu dowódcy!

Jedną z największych zalet Earth 2160 jest 
możliwość stworzenia jednostki, jaka nam 
się tylko podoba. Jest to możliwe dzięki ekra-
nowi tworzenia pojazdów, do którego mamy 
swobodny dostęp podczas rozgrywki. Chce-
my stworzyć bombowiec wyposażony w broń 
chemiczną? Proszę bardzo. Trójdziałowy czołg 
przeciwpancerny z osłonami antylaserowymi 
i pancerzem przeciwchemicznym? Jasne, ża-
den problem. A może dodamy myśliwcom ra-
kiety powietrze-powietrze i wyposażymy je w 
mocny silnik, by szybciej latały...? Innymi sło-
wy – gra daje nam do dyspozycji nieskończo-
ną ilość jednostek, a co za tym idzie – strate-
gii. Sprawia to, że każda rozgrywka jest zupeł-
nie innym przeżyciem i taktyka sprawdzająca 
się w jednym miejscu, totalnie nie zda egzami-
nu w innym.
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Fajerwerki też mają znaczenie
Grafika uchodzi za element średnio istotny w 
strategiach – w końcu do dziś zagrywamy się 
w StarCrafta czy Age of Empires, których sil-
niki, z dzisiejszej perspektywy, pozostawiają 
sporo do życzenia. Co ciekawe, Reality Pump 
postanowiło stworzyć dla Earth 2160 engi-
ne iście powalający pod względem technicz-
nym. Gdy zachwycaliśmy się grafiką Rome: To-
tal War, przekonani, że jest to szczyt osiągnięć 
w dziedzinie wyglądu komputerowych strate-
gii, nastąpiła eksplozja atomowa w postaci sil-
nika Earth 2160.

Ten wykorzystywał w pełni novum, jakim było 
wówczas shader moder 3.0. Dynamiczne cie-
nie, dym, kurzawa spod gąsienic, rozbłyski la-
serów – wszystko wyglądało w grze naprawdę 
powalająco (screeny zamieszczone przy tym 
artykule całkiem nieźle obrazują jakość grafi-
ki). Warto wspomnieć, że podczas rozgrywki 
kierujemy każdą jednostką osobno (w przeci-
wieństwie do serii Total War, gdzie wydajemy 
rozkazy całym oddziałom), co nie wpływa na 
ogrom skali walk. Niczym niezwykłym są więc 
epickie bitwy na setki, a nawet tysiące pojaz-
dów i piechoty. Każda maszyna jest animowa-
na i zaprojektowana tak, że nie powstydziłyby 
się tego nawet FPSy z podobną metryką, jak 
Earth 2160. Jaki komputer to wytrzyma? Otóż 
niemal każdy. Twórcom udało się osiągnąć 
niemożliwe – stworzyli powalający silnik gra-
ficzny, który może być obsłużony nawet przez 
leciwe, zakurzone komputery biurowe. Oczy-
wiście nie należy przesadzać – jeśli nasza ma-
szyna kaszle przy Europie Universalis, to nie 
mamy tu czego szukać, jeżeli jednak Warcraft 
III chodzi nam sprawnie, to Earth też da radę, 
gwarantując przy tym znacznie milsze dla oka 
wrażenia.

Niewykorzystane pomysły
W grze pojawiło się też kilka pomysłów, któ-
re zdolne są zrewolucjonizować komputero-
wą rozgrywkę, ale albo zostały totalnie zapo-
mniane, albo wykorzystane na niewielką ska-
lę. Pierwszą nowinką jest wprowadzenie kom-
pleksowego silnika fizycznego. Mamy moż-
liwość spuszczenia na wroga lawiny głazów, 
które w kilka sekund zmiotą nawet duże ar-
mie. Trzeba też uważać przy niszczeniu wie-
żowców Korporacji Księżycowej – nie ma prze-
cież gwarancji, że te nie zawalą się na naszych 
wojaków, którzy tak dzielnie je ostrzeliwali.

Innym ciekawym pomysłem jest wdrożenie 
systemu PIP, który umożliwia nam śledzenie 
pola walki z oczu (lub wizjera) wybranego od-
działu. Sprawia to, że rozgrywka nabiera zu-
pełnie nowego wymiaru – i chociaż nie mo-
żemy sami oddać salwy z pokładowego dzia-
ła, to już fakt, że możemy ujrzeć trafienie ba-
listycznego pocisku nuklearnego z perspekty-
wy żołnierza, stojącego o włos od granicy bez-
pieczeństwa, jest krokiem w bardzo ciekawym 
kierunku. Niestety, nie postawionym dalej w 
żadnej produkcji.
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Ciekawym pomysłem jest też rozwój Obcych. 
Ci, jak już wspomniałem, nie posiadają baz. Jak 
więc tworzymy nasze paskudne narzędzia mor-
du? Odpowiedź jest prosta – klonowanie. Po 
prostu klikamy na dany rodzaj obcego i każe-
my mu stworzyć swoją kopię. A potem następ-
ną. I jeszcze. Oczywiście takie rozwiązanie szyb-
ko zdestabilizowałoby rozgrywkę – Obcy dys-
ponowaliby nieskończoną ilością oddziałów 
i błyskawicznie odrabialiby straty (wystarczy-
łoby, że nie zauważylibyśmy jednego, jedyne-
go obcego, a po chwili mielibyśmy ich chma-
rę na bazie). Dlatego też podzielono kosmitów 
na tych, którzy walczą i nie mogą zostać sklono-
wani (niektórzy mogą za to wyewoluować do 
lepszych form) oraz tych, którzy nie dysponu-
ją żadną bronią, ale mogą zostać sklonowani, 
a ponadto można ich w każdej chwili zamienić 
(bezpowrotnie!) w wojowników lub ulepszyć. 
Po owym ulepszeniu będziemy mogli przetwo-
rzyć ich na wojowników lepszej kategorii itd.

Opanowanie tego systemu nie jest łatwe, 
zwłaszcza, że różne formy ewolucyjne Morphi-
dów (bo tak zwą się nasi milusińscy) wykorzy-
stują różne surowce, jednak, gdy już przyzwy-
czaimy się do zupełnie innego modelu roz-
grywki, niż w reszcie RTSów, docenimy pomy-
słowość twórców.

Inne ciekawe rozwiązanie: wszelkie pojazdy 
(poza tymi UCS) są kierowane przez ludzi – ist-
nieją bronie, które zabijają załogę wehikułu, 
nie niszcząc go. Nie pozostaje nam nic inne-
go, jak zwerbować kierowcę i kazać mu wejść 
do środka, zastępując poległego towarzysza. 
A gdyby tak spróbować ukraść przeciwnikowi 
całą armię...?

W ramach ciekawostki mogę też napisać, że 
twórcy dali nam ogrom możliwości również 
przy dowodzeniu wojskiem. Poza standardo-
wymi rozkazami możemy chociażby zarzą-
dzić wyłączenie świateł w pojazdach (trudniej 
je zauważyć, ale gorzej strzelają) lub czołga-
nie się piechoty (mniej mobilna, ale otrzymuje 
znacznie mniejsze obrażenia).

Bez wad?
Nie ma gier bez wad. Earth 2160 również 
przed nimi nie uciekł. Problemem jest bloko-
wanie się naszych podwładnych w wąskich 
przejściach oraz momentami błędne wyszuki-
wanie ścieżek. I jest to wszystko, co mógłbym 
zarzucić twórcom.

Natomiast samym graczom mogę zarzucić 
bardzo wiele. Przede wszystkim – do produk-
cji powstało wiele modyfikacji. Cały ogrom. 
Powodem jest duża elastyczność gry i łatwość 
jej modowania. W pewnym momencie dopro-
wadziło to do sytuacji, w której, wchodząc do 
pokoju gry wieloosobowej, widzieliśmy mnó-
stwo niezgodnych wersji gry. Jak łatwo się do-
myślić, doprowadziło to do całkowitego opu-
stoszenia serwerów. Dziś w Eartha w sieci już 
nikt nie gra. Fani gry, mimo dobrej wiary, do-
prowadzili więc do jej upadku.
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Nie dajmy jej umrzeć!
Kupiłem Earth 2160 w miesiąc po premierze 
za 19,99 złotych w jakimś czasopiśmie. Obec-
nie w sklepach można znaleźć pakiet Earth 
Universe, zawierający wszystkie części serii, w 
śmiesznej cenie 30 złotych. Czy potrzeba jesz-
cze jakiejś zachęty? 

Okiem Vermina – Earth 2140 i 2150
Vermin: Gdy po raz pierwszy zetknąłem się z 
serią, urzekła mnie mnogość opcji budowy jed-
nostek. W przeciwieństwie do innych RTSów, 
tutaj opracowywałem badania podwozi, na-
czepów oraz dodatkowego sprzętu, z których 
potem, w fabryce, tworzyłem najprzeróżniej-
sze maszyny bojowe. W ten sposób powstawa-
ły całe setki pojazdów – od maleńkich, zwrot-
nych poduszkowców po mechaniczne monstra 
siejące śmierć. Dodawszy do tego grafikę trój-
wymiarową, możliwość walki na morzu, lądzie i 
w powietrzu oraz dość duże plansze, gra pożar-
ła mnie bez reszty. Tak było z Earth 2140.

Jednak dość szybko porzuciłem ten tytuł. Ilość 
opcji budowy pojazdów dość szybko się wy-
czerpała, ku mojemu wielkiemu niezadowo-
leniu. Do tego SI nie prezentowała wybitnego 
poziomu, co sprawiało, że kampania była bar-
dzo prosta. Multiplayer zaś nie istniał. Próbo-

wałem pozostać przy tej pozycji, ale ostatecz-
nie spasowałem, powracając do nieśmiertelne-
go StarCraft.

Do serii powróciłem wraz z pojawieniem się 
drugiej odsłony, Earth 2150, do której szybko 
pojawił się dodatek – The Moon Project. I tym 
razem twórcy, firma Reality Pump, pokazali, na 
co ich stać. Styl rozgrywki został zachowany – 
dalej prowadziliśmy badania i samemu kon-
struowaliśmy pojazdy bojowe. Jednak tym ra-
zem otrzymaliśmy trzy zupełnie inaczej dzia-
łające frakcje, nowe budynki, całą masę ba-
dań oraz jeszcze większe mapy. Moimi ulubień-
cami od razu stała się Korporacja Księżycowa 
głównie dlatego, że posiadała działa elektrycz-
ne oraz całą masę poduszkowców. Nacja ta 
jako jedyna dysponowała kontrolerem pogo-
dy – bronią masowej zagłady, bardzo użytecz-
ną w walkach na terenach wulkanicznych. Po-
zostałe dwie frakcje, dobrze znane z pierwszej 
odsłony gry, również uzyskały więcej specyfika-
cji. UCF dostał, na przykład, pola maskujące czy 
o wiele większy wybór w moździerzach, zaś Eu-
roasian Dynasty, między innymi, potężne pod-
wozia czołgów oraz śmigłowce zdolne przewo-
zić broń nuklearną.

Jest to jednak kropla w morzu, biorąc pod uwa-
gę możliwości tego tytułu. Bardzo rozbudowa-
na kampania, w końcu dopracowane SI i wręcz 
tysiące opcji taktycznych, sprawiły, że gra wybi-
ła mi z głowy samego króla RTSów – StarCrafta. 
Zwłaszcza, że tutaj mogłem dodatkowo walczyć 
na wodzie oraz pod ziemią. Był to naprawdę ol-
brzymi plus, gdyż wielokrotnie udawało mi się 
zaskoczyć przeciwnika atakiem w plecy, trans-
portując za linie wroga całe dywizje. Dodawszy 
do tego możliwość tworzenia własnych map w 
edytorze, dostałem to o czym śniłem – grę stra-
tegiczną w pełnym tego słowa znaczeniu.
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Dziś, mimo że technika komputerowa poszła 
bardzo do przodu, gdy tylko mam trochę wol-
nego czasu, odpalam Earth 2150. Co prawda w 
Internecie nie mogę już pograć, gdyż serwery 
nie istnieją, jednak rozgrywki z komputerem 
czy nieliniowe przechodzenie kampanii zawsze 
mnie cieszy. W pewnym momencie dorwałem 
się do trzeciej odsłony serii Earth 2160, ale to 
już nie było to. Niby wszystko ładniejsze, now-
sze, lepsze, ale brakowało „tego czegoś”. Inny 
klimat, inne pojazdy, inni przeciwnicy. Dla mnie 
seria zakończyła się na drugiej odsłonie i dodat-
kach, które wzbogaciły ją o nowe wynalazki. Je-
śli są gry, które warto wspominać z nostalgią, to 
należy do nich właśnie Earth 2150: Escape from 
the Blue Planet. 
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Oto wywiad z Mirosławem Dymkiem z Reality 
Pump - jednej z najsłynniejszych i najbardziej 
zasłużonych Polskich firm tworzących gry 
komputerowe. Zapraszamy do czytania:

Czarny: Czy mógłby Pan krótko opisać począt-
ki Reality Pump? Jak to się stało, że zaczęliście 
tworzyć gry? Wielu naszych czytelników ma-
rzy o takim fachu.

Mirosław Dymek:  W marcu 1996 roku wyda-
łem pierwszą grę – Polanie. Po kilku dniach po-
jawił sie u mnie Marek Wylon, ówczesny szef 
firmy firmy TopWare Programy (przekształco-
nej w 2003 w Reality Pump) i zaproponował mi 
pracę. W tym czasie TopWare Programy produ-
kowało aplikacje użytkowe i właśnie zaczynało 
(w Bielsku Białej) prace nad przygotówką Jack 
Orlando. Moim zadaniem było stworzenie gry 
RTS. W tym czasie byłem jedyną osobą w Pol-
sce i pewnie jedną z niewielu w Europie z ja-
kimkolwiek doświadczeniem w tej dziedzinie.

Skąd pomysł na grę Earth 2140? Dlaczego 
futurystyczny RTS? Dlaczego takie, a nie inne 
frakcje?

Po Polanach byłem nieco zmęczony mieczami, 
krowami i magią, więc zaproponowałem RTSa 
SF w postapokaliptycznej przyszłości. Jestem 
z rocznika ‘72 i pamiętam czasy zimnej wojny. 
Temat nuklearnej zagłady był wtedy dosyć po-
pularny. Stąd pomysł na geopolityczny układ 
świata w naszej grze.

Do dzisiaj wielu graczy uważa, że najlepszą 
częścią serii jest Earth 2150 z dodatkami. 
Dlaczego, jak Pan myśli?

Earth 2150 wszedł na rynki w momencie świet-
ności gier RTS. Dodatkowo jako jedyna gra 
wniósł wiele świeżych elementów (projekto-
wanie jednostek, możliwość modowania przez 
graczy, pisania własnych skryptów i kampanii, 
tworzenia map itp.). Zwłaszcza otwartość gry 
i duży wpływ fanów na jej kształt przesądził o 
jej popularności na długie lata.

Earth 2160 było grą przełomową pod 
wieloma względami - grafiki, fizyki, 
rozgrywki, ilości możliwości taktycznych i 
pojazdów. Czemu nie odniosło wielkiego 
komercyjnego sukcesu?

2160 trafiła na rynek, gdy trwał juz odwrót gra-
czy od gier RTS. Komputery PC mocno traciły 
grunt na rzecz konsol. Zmieniały się gusta gra-
czy. Pomimo to, Earth 2160 był komercyjnym 
sukcesem. Przyniósł więcej pieniędzy niż jego 
poprzednik, Earth 2150, jednak w porówna-
niu z wynikami innych typów gier, na przykład 
FPS czy RPG, widać było tendencję zniżkową 
w tym segmencie rynku. Dlatego też zdecydo-
waliśmy się na rewolucję w produkcji i tworze-
nie gier RPG.

Co było dla was najważniejsze przy tworzeniu 
serii Earth?

Innowacyjność. To było nasze motto przez cały 
czas pracy nad serią. Oto kilka przykładów:
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Earth 2140 - pierwsza gra RTS w dużej roz-
dzielczości (800x600) i w Hi colorze (65 000 
kolorów). Konkurencja nadal wypuszczała gry 
w 320x240 lub 640x480 i 256 kolorach (C&C, 
Warcraft II, Starcraft). Dzisiaj lepsze parametry 
mają telefony komórkowe.

Earth 2150 - pierwszy RTS w 3D z wymagan-
ym wsparciem kart 3D, dzięki czemu po raz 
pierwszy udało się uzyskać między innymi: 
dynamiczne światła, cykl dnia i nocy, śnieg 
zasypujący jednostki. Zmiany w gameplayu 
- wprowadzenie głównej bazy, gdzie gracze 
mogli przechowywać jednostki pomiędzy mis-
jami i budować statki ewakuacyjne. Możliwość 
projektowania i budowy własnych jednostek.

Earth 2160 - wprowadzenie technologii Sha-
ders 2.0 – na przykład: bump mapping, specu-
lar mapping, reflextion mapping, volumetric 
fog (jednostki brodzące we mgle do kolan à la 
Obcy). Nowa rasa obcych o zasadach rozbudo-
wy niespotykanych w żadnej grze, co dało zu-
pełnie nowe podejście do zagadnień RTS.
Dodatkowo smaczki, typu widok z pierwszej 
osoby z każdej jednostki na pole walki.

Jaka jest Wasza ulubiona część i dlaczego?

Prawdę powiedziawszy, ulubiona gra zespo-
łu była stworzona dla nabrania oddechu, mam 
na myśli World War III: Black Gold. Powstała 
pomiędzy 2150 a 2160. Był to szybki projekt (6 
miesięcy), nastawiony na ukazanie początków 
konfliktu. Podczas jego tworzenia w firmie 
trwała zacięta rywalizacja pomiędzy testerami 
a programistami AI. W jej wyniku WWIII:GB ma 
jedno z najlepszych AI stworzonych w grach 
komputerowych.

W warstwie fabularnej chcieliśmy pokazać dzi-
siejszy świat i możliwe scenariusze wojenne. 
Naszym celem było stworzenie gry na tyle re-
alistycznej, żeby gracz czuł, że to, co robi pod-
czas rozgrywki, może się wydarzyć naprawdę 
(atak USA na Irak, odwet terrorystów na tery-
torium USA, wmieszanie się Rosji, realne za-
grożenie wojną atomową). No i wykrakaliśmy. 
Na tydzień przed premierą, Al-Kaida zniszczy-
ła WTC.
Na naszych oczach toczyły się scenariusze, 
które miesiącami układaliśmy w głowach.

Niestety wydawca nie wytrzymał ner-
wowo i wycofał World War III: Black Gold ze 
sprzedaży, co do dzisiaj uważane jest za jeden 
z największych błędów w historii naszej firmy. 
Gra została wydana kilka miesięcy później bez 
reklamy i rozgłosu.

 Czy możemy liczyć na Earth 2170?

 Dokumentacja projektu E2170 leży na półce i 
czeka na realizację. Mam nadzieję, że przystą-
pimy do niej już wkrótce. Wszystko będzie za-
leżało od reakcji graczy na StarCraft II.

Dziękuję bardzo za wywiad. Pozostaje nam 
czekać na najnowszą grę studia Reality 
Pump – Two Worlds II, która zapowiada się 
wyśmienicie.
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Niniejszy tekst stanowi kompilację felietonów 
autorstwa Macieja „Aureusa” Gajzlerowicza 
opierających się na wpisach publikowanych 
na jego blogu w dniach 2–10 lutego 2010 
roku. Materiał został w późniejszym czasie 
zrewidowany oraz udostępniony dzięki 
uprzejmości serwisu Poltergeist.

Artykuły zostały m.in. uzupełnione, wzboga-
cone o liczne zaprzeczenia oraz dopowiedze-
nia, jakimi je obdarowali użytkownicy serwi-
su. Komentarze te zostały zredagowane oraz 
wstawione w tekst w ramkach za zgodą osób 
cytowanych.

W podsumowaniu odautorskim znalazły się te 
słowa: „Chociaż teksty te na 99,9% nie wpły-
ną w żaden sposób na żadnego powstające-
go cRPGa, być może udało mi się sprowoko-
wać Was (i mnie) do zastanowienia nad tym, 
co warto by zmienić, co poprawić i – przede 
wszystkim – jak o tym mówić”.

Przegląd skrótów używanych w tekście
BG – Saga Baldur’s Gate
BG1 – Baldur’s Gate
BG2 – Baldur’s Gate 2
D&D – Dungeons and Dragons (gra fabularna)
DA – Dragon Age
DK – Dink Smallwood
F – Saga Fallout
F1 – Fallout 1
F2 – Fallout 2
F3 – Fallout 3
G – Saga Gothic
G1 – Gothic

G2 – Gothic 2
G3 – Gothic 3
IWD – Saga Icewind Dale
IWD1 – Icewind Dale 1
IWD2 – Icewind Dale 2
KotOR2 – Knights of the Old Republic 2
ME – Saga Mass Effect
ME1 – Mass Effect 1
ME2 – Mass Effect 2
NwN – Saga Neverwinter Nights
NwN1 – Neverwinter Nights 1
NwN2 – Neverwinter Nights 2
PT – Planescape: Torment
RoM – saga Rage of Mages
TES – Saga The Elder Scrolls
TES3 – The Elder Scrolls 3: Morrowind
TES4 – The Elder Scrolls 4: Oblivion
WFRP – Warhammer Fantasy Role Play (gra fa-
bularna)
WoW – World of Warcraft

#1 – Świat niekonsekwencji
Spędziłem ostatnio sporo czasu przy nowym 
tytule BioWare: Dragon Age. Gierka sztampo-
wa strasznie i przypominająca starsze produk-
cje tej marki, ale grywalna i większości raczej 
przypadnie do gustu. W pierwszej porcji mo-
ich żalów odnośnie gier cRPG skupię się na 
niedorzecznościach w konstruowaniu świata 
gry.

Żarcie i proza życia
Może jestem jakiś dziwny, ale jak myślę o wio-
sce, to w głowie mam elementy takie jak: 
karczma, studia, pola, stodoły, w miarę moż-
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Co mnie wkurza w cRPG?
Maciej „Aureus” Gajzlerowicz



liwości jakaś rzeka i kapliczki (do teraz istnie-
ją obszary, gdzie na kilka wsi przypada jeden 
kościół i jest to całkiem naturalne, że wiernych 
nie stać na zbudowanie nowego i utrzymanie 
duchownych). W cRPG-ach zaś znacznie czę-
ściej wystarczy ograniczyć się do karczmy i 
chałup, by mieć wioskę. Na przykład otoczoną 
głębokim lasem.

Twórcy gier usilnie starają się pomijać takie 
aspekty jak konieczność wydalania (brak ki-
bli wykopanych z tyłu chaty otoczonych drew-
nianymi dechami), pożywiania się (zazwyczaj 
nie jest to problemem, że wieś nie posiada pól, 
spichlerzy, bydła), za to bardzo łatwo znaleźć 
w małej wiosce wykindżyście wielką świątynię 
(Easthaven w IWD1, oł je!), absurdalnie wielkie 
rzeźby i inne tego typu zabawki.

Motywy prozaiczne są najwyraźniej w opi-
nii twórców gier mało interesujące. Jeżeli gra-
cze pojawiają się w wiosce, to nie po to, by zaj-
mować się studnią czy chorym bydłem, tylko 
po to, by odnaleźć zaginionego w okolicy na-
ukowca. Można więc pokazać malutkie pole 
czy kilka kóz, ale tylko jako ozdobniki – co jest 
niepotrzebne, to można zignorować zupełnie. 
Prawdziwy „łowca” to nie koleś, który gada o 
ziołach i poluje na sarny, tylko doskonały łucz-
nik broniący wioski przed orkami.

Ciekawie z tego wybrnęły pierwsze dwie czę-
ści Gothica. W pierwszej mamy różne kla-
ny – lojalistów (Stary Obóz) wymieniających 
magiczną rudę za żarcie; rebeliantów (Nowy 
Obóz) utrzymujących się z pól ryżowych i w 
całej Kolonii mających swoich łowców, którzy 
polują na ścierwojady (albo topielce, błe…); 
oraz rebelianto–pragmatyków (Sektę Śniące-
go), którzy uprawiają narkotyczne (i nie tylko) 
zioła, wymieniane następnie za żarcie z pozo-

stałymi obozami. Wszystko trzyma się kupy, 
jest logicznie, są rzeki, studnie, sens.
W drugiej części jest zupełnie inaczej – mamy 
wyspę z miastem i bardzo wieloma terenami 
uprawnymi. Na farmach dochodzi do buntu 
ziemian i chłopów (którzy boją się być łami-
strajkami) i lwia część akcji bazuje na tym kon-
flikcie, którego efektem może być zagłodzenie 
miasta.

Na poły pozytywnym przykładem może być 
jeszcze BG1, lecz tu pojawia się problem – gdy 
świat przestaje być zapełniony przez ludzi, po-
jawiają się rasy konkurencyjne. Co żrą orko-
wie? Co jedzą gnolle w swej wielkiej fortecy? 
Przyjęło się w cRPG-ach, że znacznie częściej 
konflikt zachodzi na tle grupa postaci – legion 
wrogów. Zazwyczaj jednak ten legion wro-
gów nie ma co jeść, lecz zupełnie mu to nie 
przeszkadza. Przypomina się NwN1, w któ-
rym mamy ogromne jaskinie goblinów, potem 
orków, potem chyba orklinów, na końcu zaś 
ogrów. Jaskinie jedne po drugich. Bestii jest 
więcej, niż wszystkich ludzi w okolicy. W zasa-
dzie powinny już dawno zjeść ludzi, po czym 
umrzeć z głodu.

Dziwnym rozwiązaniem posłużył się Wiedź-
min. Pierwsza wioska jest bardzo klarowna 
i rozsądna, nie ma do czego się przyczepić, z 
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Akurat Baldur miał mnóstwo nie 

odkrytych obszarów, w których 

z założenia nic się nie działo – 

istniały tylko na dużej mapie 

świata. Może gdzieś tam jest 

wielka gnolla hodowla świń?

Squid

wyjątkiem faktu, że pola stanowią tu sztucz-
ne granice lokacji (są więc niewykorzystane 
na tle fabuły). Z drugą (akt IV) już sprawa nie 
jest taka przejrzysta. Pola są bardzo odległe od 
wioski, wypełnione południcami, skola… sko-
lo… e… skolopendromorfami i całą masą in-
nych potworów. Właściwie nie wyobrażam so-
bie jakiejkolwiek uprawy roli na tym terenie 
bez uprzedniego stania się widmem.

A głowy runą, runą – runą ognia odcięte 
zostaną
Nie chce skupiać się na powszechnie zna-
nej głupocie fabularnej, kiedy to bohater za-
bija legion przeciwników, ale jego serce nie-
mal pęka, kiedy staje przed Wielkim Złym i nie 
jest pewny, jak bardzo Wielki Z… jest Zły, a nie 
tylko Zagubiony, bo ten puścił jakąś gadkę. Z 
tego ludzie śmieją się od lat, zwłaszcza, jeże-
li wcześniejsze walki były prowadzone raczej 
beznamiętnie (pojawiają się wrogowie, boha-
ter ich zabija i idzie dalej). W innych tekstach 
kultury wątek ten jest stosowany bardzo roz-
sądnie i walka jest tu bardziej symbolem, niż 
faktycznym starciem (kino wuxia, chociażby 
Hero). W grach komputerowych budzi to zaże-
nowanie.

Skupię się więc na innym dylemacie, kojarzą-
cym mi się zwłaszcza z Dragon Age’em, grą, 
którą obecnie trawię.

W DA jest wielka wioska sekciarzy, składają-
cych ofiary z ludzi. Sekta składa się z malut-
kiej wioski (zgodnej z problemem, który opi-
sałem wcześniej), która w teorii ma zaopatry-
wać koło setki sekciarzy, garść upiorów, demo-
nów i smoków na sąsiednim wzgórzu.

Głównym zadaniem bohatera jest oczywiście 
uratowanie świata. W tym wypadku zagroże-

niem jest Plaga – inwazja legionu Mrocznych 
Pomiotów (huloków i genloków czyli orków i 
goblinów; wrzeszczotów czyli skavenów; po-
nadto ogrów). Podczas gry zbieramy armię, 
która ma się tej inwazji przeciwstawić.

Celem jest więc ratowanie ludzi przed inwazją. 
Utrzymanie ich przy życiu.

Natykamy się na opisy i plotki dotyczące ata-
ku Pomiotów na małe wioseczki i sygnały, ja-
kie to straszne. A sami ruszamy na wielką górę 
i mordujemy masę ludzi. Potem rozwalamy 
dziesiątki bandytów, innych sekciarzy, łowców 
niewolników itp.

Osoby grające w RPG mogły się spotkać z róż-
nymi tekstami (almanachy wydane przez Por-
tal, podręcznik do Monastyru, artykuł Furiatha 
„Padł trup„) opisujące koszmar i konsekwencje 
związane z zabiciem człowieka. Sygnalizujące, 
że walka nie jest celem samym w sobie. Że nikt 
nie chce zabijać dla samego zabijania, tylko po 
to, by coś osiągnąć (np. kasę). Dlatego w Mo-
nastyrze bandyci atakują tylko bardzo nielicz-
ne grupy, wiedząc, że nie ma możliwości, by 
któryś z nich poległ, bowiem jedynie szaleniec 
podjąłby się starcia.

W wielu cRPG-ach takie problemy nie istnie-
ją. Pojawiamy się w Amn i zabijamy wszystkich 
łowców niewolników, zamiast ich aresztować. 
W Tormencie nieustannie jesteśmy atakowa-
ni przez bandytów. Normalne jest, że zabijamy 
setki (a nawet tysiące), by uratować kilkudzie-
sięciu.

Tu ponownie mile się wyróżnia Gothic i jego 
mechanika walki. Orki i zwierzęta nikogo nie 
martwią, po prostu je wyrzynamy. Ludzie jed-
nak, z którymi walczymy wręcz, zazwyczaj pa-
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dają na ziemię nieprzytomni i możemy ich do-
bić, ale nie musimy (i nie zawsze się to opła-
ca – XP i przedmioty już dostaliśmy, po co za-
bijać?). Zabijanie postaci często się wiąże z 
zemstą (słynna rzeź w Starym Obozie). Za to 
broń dystansowa zawsze od razu zabija.

Postacie, z którymi walczymy, nie mają rodzin. 
Nie mają opłakujących ich przyjaciół. Bezro-
zumne mięcho armatnie w najczystszym uję-
ciu. Z jakiegoś powodu lubię, gdy walczy-
my z nieumarłymi (odwieczna zagadka: skąd 
się wzięły te wszystkie zwłoki w podziemiach 
szlachcica? Ktoś je przecież musiał sprowa-
dzić), golemami czy innymi bytami nierozum-
nymi. Jakoś mi z tym łatwiej.

Jak Amn skopał dupę Wrotom Baldura,
…czyli wstęp do następnego wpisu, dotyczą-
cego skalowalności poziomów.

Zawsze mnie bawiło piękno wzrastającego 
poziomu trudności przeciwników. Gdy gramy 
we Wrota Baldura, świat stopniowo dostoso-
wuje się do naszych możliwości. Dlatego ta-
kie Candlekeep ma NPC-ów na bardzo niskich 
levelach (uparty gracz może zabić strażnika 
miejskiego, więc ma poziom w okolicach 1– 
3)? Beregost czy Neshkel na nieco wyższych 
(3–5), We Wrotach Baldura może 5-7. Za to ta-
kie Amn nakłada strażnikom level w granicach 
8–15.

Zasadniczo, gdyby wysłać trzech Zakapturzo-
nych Czarodziejów z grupą strażników miej-
skich z Amn do Candlekeep, skopaliby dupę 
wszystkim, z Gorionem na czele.
Tego typu problemy towarzyszą również Tor-
mentowi, DA (coraz silniejsze Mroczne Po-
mioty – nie można ich było wysłać do ataku 
od razu?), ME1 i stanowią niemal kwintesencję 

gry w obie części IWD. Kojarzą się od razu ata-
ki na wieś czy cokolwiek innego, w czym znaj-
duje się główny bohater (NwN, KotOR2), przy 
pomocy jakichś popierdółek, kiedy ma się do-
stęp do znacznie silniejszych podopiecznych.

Tu znowu dobrze wyróżniły się Gothic 1–2 oraz 
TES III (jedyny, w którego grałem, ale i tak się 
krzywiłem). W obu tytułach możemy rzucać 

się na potężnych wrogów i efektownie umie-
rać już na początku gry. Wystarczy do nich 
pójść. Istnieje więc mniej więcej skalowalny 
wątek główny oraz masa wątków pobocznych, 
które robimy w dowolnej kolejności.

Nieco bardziej przekonujący jest Wiedźmin, 
w którym wyraźnie widać, że Główny Zły nie-
ustannie wzrasta w siłę czy w Jade Empi-
re, gdzie ważne postacie zazwyczaj znikają z 
miejsc, gdzie chcemy się pojawić.

Aczkolwiek jedna zagadka pozostanie na za-
wsze nierozwiązana.

Rune Factory na Nintendo DS, 

czyli przeniesienie Harvest 

Moon do świata fantasy. Jesteś 

rolnikiem i prowadzisz farmę. Na 

farmie hodujesz zwierzątka.

Pobocznie możesz wędrować 

po lochach i lać potwory, 

ale to tylko sidequest

Zegarmistrz.

Dlaczego wrogowie w fortecach / pieczarach 
/ lasach zawsze stoją po kilku w każdym po-
mieszczeniu i atakują nas pojedynczo, zamiast 
pobiec po kolegów i zadeptać nas niczym ra-
dziecka armia? Odpowiedź zawarta jest w ko-
lejnym pytaniu: czy cRPG są w stanie zerwać z 
już wyrobionym torem i stworzyć tytuł, w któ-
rym gra nie bazuje na chodzeniu z segmen-
tu do segmentu i bezmyślnym zabijaniu? Czy 
możemy sobie wyobrazić tytuł, w którym 70% 
XP bazuje na dialogach i wątkach pozamilitar-
nych, a walka jest tylko dodatkiem?

Powiem szczerze: nie wydaje mi się. Z każdym 
tytułem coraz wyraźniej widać, że pewne sfe-
ry gry zostają odłożone na rzecz innych tek-
stów kultury i innych gier. Dialogi i swoboda 
na rzecz RPG-ów (Fable i TES3 były pod tym 
względem najzabawniejsze), fabuła na rzecz 
literatury, dynamizm akcji i przerywanie jej 
monotonii na rzecz filmów.

#2 – „Skalowalność”
Mam przed oczyma duszy swojej obraz beta 
testera, który odstawiając klawiaturę i ogląda-
jąc outro właśnie ocenianego cRPG-a, sięga z 
uznaniem po słuchawkę i wystukuje numer 
koordynatora skryptu.

– Siema, Wołodia – mówi do telefonu późnym 
wieczorem. – Ukończyłem właśnie Obliviona1 
i, powiem szczerze, kawał dobrej roboty. Lo-
kacje bajeczne, animacja i interakcja cacy, po-
stawiliście poprzeczkę, do której będą się w re-
cenzjach odwoływać przez lata.
– Dzięki? – Wołodia nie jest pewny, czy to, 
co słyszy, jest prawdą. Od wielu lat marzył o 
utworzeniu idealnej gry.

– Jest jednak pewien problem i nie będę ukry-
wał, że znaczący… – Głos betatestera posęp-
nieje. – By o waszej grze było głośno, musi być 
w niej coś nieudanego. Coś, co zrazi do niej 
całą masę ludzi. Coś, co wzburzy recenzentów, 
coś, co pozwoli ludziom się z niej śmiać. Im 
więcej będzie szumu, tym chętniej ludzie się-
gną po patche. Pomyślcie o wprowadzeniu ja-
kiegoś naprawdę słabego elementu, takiego, 
który pozwoli waszej grze przetrwać.

Parę dni po tej rozmowie beta tester słyszy do-
biegający z komórki „Sound of Silence”. Naci-
ska zieloną słuchawkę.
– Zdrastwujcie – wita koordynatora, który ni-
gdy nie zawitał nawet w Rosji, a swoje pocho-
dzenie traktował zawsze jako element margi-
nalny.
– Mam dobrą wiadomość. Wymyśliliśmy coś, 
co sprawi, że ludzie będą z jednej strony za-
chwycać się wszystkim, co zrobiliśmy, z dru-
giej nieustannie nas obsmarowywać. Zdobę-
dziemy kupę kasy na samym szumie, a jak wy-
damy kolejne części, otwarcie powiemy, że da-
jemy wszystko, co Oblivion, tyle, że bez po-
wtarzania tych samych błędów.
– Zaskocz mnie, towarzyszu informatyku.
– Uznaliśmy, że najłatwiej jest wprowadzić roz-
wój przeciwników. Gdy bohater będzie dosta-
wał kolejne poziomy, będą się poprawiać sta-
tystyki wrogów. Nieważne, czy masz poziom 
pierwszy czy piętnasty, będziesz się wkurzał 
dokładnie tak samo. Ludzie będą grać godzi-
nami, aż zauważą, że najlepiej im zacząć grę 
od nowa i przejść główny wątek na piątym le-
velu, a dopiero potem poznawać świat. Jak są-
dzisz, dostatecznie wkurzające? Z drugiej stro-
ny słuchawki słychać dziwaczne mlaskanie. 
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1 Osobiście nigdy w Obliviona nie grałem, gdyż większość fanów TES stawiało go poniżej Morrowinda, którego sam 

bardzo nie lubię.
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Wreszcie rozlega się głos.
– Wyśmienity pomysł. Samnie wiem, jakbym 
to wytrzymał. Tego się nie da przemilczeć. Gra-
tuluję.

Pojęcie „skalowalność” w odniesieniu do cRP-
G-ów usłyszałem jakiś czas temu i wydaje mi 
się, że nijak ma się do faktycznego znaczenia 
tego wyrazu w związku z informatyką2 czy gra-

mi planszowymi3. Słowo jest jednak dobre o 
tyle, że ta „skala” dobrze oddaje istotę proble-
mu: skala wyzwań nieustannie rośnie wraz ze 
skalą możliwości postaci. Jeżeli taka idea ko-
goś nie przekonuje (co jest zrozumiałe), może 
posługiwać się po prostu zwrotem „dynamicz-
ne dostosowywanie poziomu trudności”.

Nie wiem, jak pomysł ten wypadł w BG1, ale 
wydaje mi się, że skalowalności nie było tam 
wcale, podobnie jak w IWD1 i PT. Zamiast tego 
sugerowano możliwość dostosowania pozio-
mu trudności zgodnie z własnym widzimi-
się. Nie jesteś w stanie pokonać jakiegoś po-
tworka? Ustaw: „łatwy”. Wbijasz się we wro-
gów jak w masło? Ustaw: „trudny”. Bardzo pro-
sty i obecnie oczywisty tryb, znany doskonale 
również z FPS-ów i strategii. Oczywiście wraz 
z rozwojem fabuły natykasz się na silniejszych 
oponentów, ale trudność ich pokonania za-
leży od tego, jak bardzo rozwinąłeś postacie. 
Wrogowie sami w sobie są niezmienni.

Bardzo ciekawie rozwiązał tę kwestię BG2 i 
przyznam, że mnie przekonał. Około 90% prze-
ciwników (w tym bossowie) nie byli skalowani, 
ale pozostali nie tyle mieli zawyżane statysty-
ki, co byli podmieniani – w zależności od tego, 
który level osiągnęła drużyna. Dlatego zdarza-
ło się, że gracz pojawiający się po raz pierwszy 
w jakiejś lokacji konfrontował się z kamien-
nym golemem; grając kolejny raz szedł w to 
samo miejsce później i walczył z żelaznym; a 
kolejny raz odkładał to na kilka aktów później 
i walczył już z adamantytowym, chociaż pozo-
stali przeciwnicy się nie zmienili.

Inaczej jeszcze rozwiązał to NwN1, w którym 
postać dostawała XP zależnie od relacji po-
ziom gracza – poziom pokonanego wroga. 
Walka ze słabymi przeciwnikami przestawała 
się zwracać, bowiem wyrzynanie ich nie ozna-
czało, że gracz dostanie miliony pedeków.

W BG1 przeciwnicy są skalowalni. 

Gdy gram jednym magiem, 

wyskakują na mnie dwa gibberlingi. 

Gdy gram całą drużynką na 

poziomach 5–6, na tej samej 

lokacji wyskakuje zgraja na 

pół ekranu albo z pięć wilków. 

Tylko właśnie – BG1 skaluje się, 

dobierając lepszych przeciwników 

/ więcej słabych a nie podbijając 

statsy wciąż tych samych.

 dreamwalker

2 Wedle Wikipedii: „zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby elementów składowych.”
3 Wedle planszowki.polter.pl: „termin oznaczający zmianę grywalności tytułu względem ilości graczy.”

Rozwiązanie stosowane współcześnie, czy-
li zwiększanie statystyk przeciwników wraz ze 
statystykami gracza, jest totalnie rewolucyjne, 
choć przyznam, że z mojej perspektywy chy-
bione. Wielokrotnie spotkałem się z sygnałem: 
„ja lubię w pewnym momencie gry być praw-
dziwym pakerem”. I przyznam, że ja też. Bar-
dzo często cRPG-i przechodzę po kilka razy, 
zauważam coraz więcej questów, lepiej dobie-
ram współczynniki i normalne jest, że grając 
drugi raz w DA, rozwiązałem niemal wszystkie 
(z wyjątkiem dwóch) questy, zdobyłem nie-
mal całe możliwe doświadczenie i bez proble-
mu szła mi walka z głównym bossem. Szkoda 
tylko, że przez ogromny procent gry poziom 
przeciwników wzrastał wraz z naszym i właści-
wie nie odczuwało się wzrastającej siły.

Jednak skalowalność sama w sobie ma sens i 
jest uzasadniona z różnych względów. Przy-
znam, że większość z nich dla mnie jest dziw-
na, skoro trudność gry można regulować na 
bieżąco, niemniej…

Uzasadnieniem może być obserwacja tego, co 
dzieje się w światku fanowskim wokół danego 
tytułu. Gracze tworzą buildy postaci, solucje 
(choć obecnie to często wydawcy udostępnia-
ją już kompletne poradniki), wyszukują błędy 
i dzielą się nimi. Wszystko to w imieniu pod-
pakowywania postaci. Na chyba każdej stro-
nie o BG1 znajdziemy dział o tym, jak zabić 
Drizzta. Nie sądzę, by sami twórcy gry w ogó-
le na to wpadli – podejrzewam, że miał być ra-
czej przymrużeniem oka do fanów FRealms. A 
jednak gracze zazwyczaj paradują po Faerunie 
właśnie z jego mieczami.

Być może twórcy chcieli wyjść tym postawom 
naprzeciw i chcieli utrzymać ciągłą frajdę z 
gry, niezależnie od tego, jak bardzo się pod-

pakowujesz. Nie do końca rozumiałbym tu za-
leżność przyczyn i skutków, ale można na to w 
ten sposób spojrzeć.

Inną kwestią jest, że cRPG-i muszą się dosto-
sowywać do większego zbioru graczy. Nie tyl-
ko już do niewyżytych seksualnie nastolat-
ków, ale też do zakompleksionych przedstawi-
cieli wieku średniego, którzy mogą pograć tyl-
ko kilka godzin w tygodniu (w takim wypad-
ku DA starczy im na kilka miesięcy). Być może 
chce się utrzymać graczy starszych, „niedziel-
nych”, właśnie stałością rozrywki. „Nie bój się, 
za tydzień będziesz się bawił tak samo jak te-
raz, możesz więc doskonale sobie dostosować 
wolny czas albo zrezygnować z gry, jeżeli masz 
na oku coś fajniejszego.”

Skalowalność też jest wynikiem wzorców za-
pożyczonych z gier fabularnych, zwłaszcza ko-
respondujących z D&D (a więc też np. WFRP). 
Przyjętym standardem jest, że postacie nie tłu-
ką w nieskończoność goblinów. Siła przeciw-
ników nieustannie wzrasta, dzięki czemu gra 
jest atrakcyjna, zwłaszcza, że przeciwnicy róż-
nią się nie tylko ilością HP i potencjałem zada-
wanych obrażeń. Wielu przeciwników posiada 
specyficzne cechy (latanie, pływanie, kamu-
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Z tego m.in. powodu jednym 

z moich ulubionych cRPG jest 

Divine Divinity, w którym ten 

problem nie występuje – świat 

jest, jaki  jest i nie zmienia się 

wraz z rozwojem bohatera.

 dzemeuksis
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flaże itp.), które czynią z nich postacie niepo-
wtarzalne. Sposobem, dzięki któremu posta-
cie mogą prześcignąć skalowalność wyzwań, 
jest powergaming lub po prostu ekwipunek. 
W WFRP wzrasta przede wszystkim siła posta-
ci i jej Walka Wręcz. W D&D i cRPG-ach do nie-
go się odnoszących (czyli prawie wszystkich) 
wzrasta przede także wartość ekwipunku (co-
raz lepsze pancerze, coraz lepsza broń – po-
stać w gaciach jest niemal bezbronna, o ile nie 
jest mnichem).

DA właśnie pomysł a’la D&D wspiera. Skalowal-
ność można prześcignąć ekwipunkiem. Moż-
na książkami zwiększającymi statystyki. Wręcz 
należy na samym początku udać się do Wieży 
Magów, gdzie napotyka się fontanny zwięk-
szające atrybuty. Bez tego – męka gwaranto-
wana. Skalowalność jest w tym tytule potrzeb-
na (ale czy niezbędna?) ze względu na kompo-
zycję fabuły. Gracz ma zebrać armię. Musi więc 
iść tam, tam, tam i tam, ale w jakiej kolejności 
to zrobi, zależy tylko i wyłącznie od niego. Ska-
lowalność ma usprawiedliwiać pozorną nieli-
niowość, niemniej DA i tak jest liniowy (tyle, że 
my ustalamy kolejność podejmowania głów-
nych wątków) i w dodatku skalowalny.
Nie będę ukrywał, że i pod tym względem naj-

lepiej wybrnęły Gothic 1 i 24. G1 to dla mnie 
odwieczna mantra: „Nie wchodź do lasu”. 
Wchodzenie do lasu na początku gry ozna-
cza śmierć. Wchodzenie do lasu i schodzenie z 
głównych ścieżek w połowie gry to śmierć. Ist-
nieją miejsca, gdzie nierozważne pojawienie 
się nawet pod koniec gry… to śmierć.

W Gothicu istnieje po prostu kraina, w któ-
rej pojawia się nasz bohater. Idąc do Khorinis, 
natyka się na same „młode wilki” i „młodych 
krwiopijców”, ale gdy dochodzi się do mia-
sta, można popełnić życiowy błąd i skręcić w 
lewo. Jeżeli właśnie tak się postąpi, natknie się 
tam na przeciwników, których pokonać będzie 
można dopiero za kilkadziesiąt godzin.

Jakoś nie zakłóca to frajdy z gry, przeciwnie – 
to świetne, gdy niepokonywalni wrogowie w 
końcu padają u twych stóp. Oczywiście wraz 
z rozwojem fabuły przestrzeń się stopniowo 
zmienia (spawn nowych przeciwników, nowe 
questy, nowe obszary), jednak w gruncie rze-
czy to gracz decyduje, kiedy przerzuci się z 
wilków na zębacze, a kiedy z zębaczy na cie-
niostwory.

4 To nie są moje ulubione tytuły z cRPG-ów, jednak uważam je za naprawdę dobrze zaprojektowane.

Do tej pory pamiętam, jak w Gothicu zapędziłem się w niewłaściwe 

rejony i z podkulonym ogonem czmychałem, licząc na ratunek ze strony 

jakiegoś BN-a. I tę satysfakcję, gdy jakiś czas później przechadzałem 

się tamtędy, zastanawiając się, czy dlatego nic mnie jeszcze nie 

zaatakowało, bo na mój widok ucieka z podkulonym ogonem.

Rapo

Poza ogromną grywalnością i tworzeniem kli-
matu „dark”, rozwiązanie to ma jeszcze jedną 
zaletę – jest sensowne z perspektywy świata. 

Widać, że to nie świat jest budowany wokół 
naszej postaci, lecz nasza postać została wrzu-
cona w miejsce bardzo jej nieprzyjazne.
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Rozsądna skalowalność ma jednak swoje zalety. W grach, gdzie bardzo 
silni przeciwnicy dają dużo XP / dobre dropy, bardzo łatwo jednym 

(wydawało by się: zasłużonym) zwycięstwem zabić frajdę z rozgrywki.

Doskonałą grą w tym stylu (gdzie skalowalność była bardzo mała) był 
Fallout. Jeśli odpowiednio wcześnie w grze spotkało się dobrze uzbrojony 

oddział i udało się go pokonać, byliśmy ustawieni na większość gry. Questy 
stawały się banalne, przedmioty, które znajdywaliśmy, słabe w porównaniu 

z tym, czym walczyliśmy. A jednak mało kto chciał tak po prostu pójść do 
trudniejszych lokacji, bo omijaliśmy w ten sposób sporą część gry.

[Z Fallouta pamiętam lokację / sklep, gdzie prócz głównego kupca była niewielka 
obstawa i bardzo duży magazyn. Jeżeli postanowiło się pójść drogą psychopaty, 
można było wybić całą obsługę i miało się dostęp do praktycznie nieskończonej 

amunicji, pancerzy i broni (z wyjątkiem broni energetycznych). – Aureus]

Jednym słowem, nagrodą za pokonanie naprawdę trudnego przeciwnika 
było to, że gra stawała się nudna. Moim zdaniem wiele nowoczesnych gier 

cRPG operuje na schemacie wątek główny plus wątki poboczne, gdzie wątek 
główny jest coraz trudniejszy (ale nie skalowany na podstawie jakiegoś 

algorytmu, tylko predefiniowany), a wątki poboczne są zróżnicowane (bo 
w dowolnym momencie gry możemy się podjąć dowolnego wątku).

Jeśli w pewnym momencie okaże się, że wątek główny jest dla 
nas zbyt trudny, zajmujemy się jakimś wątkiem pobocznym, by 

zgarnąć kasę / przedmioty / XP-ki i przygotować się lepiej.

Ale to jeszcze nie wszystko. Zazwyczaj pewne kombinacje przedmiotów 
/ mocy / członków drużyny oferują lepsze możliwości od innych; gracz 

więc w trakcie gry kombinuje, jak za pomocą danych zasobów najlepiej 
podpakować swoją drużynę. Fajnie to działa w Mass Effect, gdzie przeznaczasz 

XP-ki na konkretne talenty i kasę na konkretną broń, zależnie od tego, 
jaka jest twoja taktyka i co twoim zdaniem jest najskuteczniejsze.

Gerard Heime
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Bardzo chcę spojrzeć na skalowalność jako na 
coś dobrego – niestety, nie potrafię.

#3 – Rewolucja(?) głosowa
Ta notka bardzo zbliża mnie do powszechnie 
nielubianego (słusznie zresztą) motywu, że 
dawniej było lepiej, a teraz jest „be”. Koniecz-
nie więc powiem już teraz – bardzo mnie cie-
szy, że powstają cRPG-i z wpisanym dubbin-
giem, jednak trzeba zauważyć, że pociąga to 
za sobą pewne konsekwencje, które są w ja-
kiejś mierze negatywne.

Mój angielski jest na tyle niezły, że jestem w 
stanie odczytać dosyć sporo tekstów lub obej-
rzeć odcinek South Parku ze zrozumieniem, 
ale na tyle kiepski, że nie rozumiem większości 
specjalistycznych (np. futurystycznych lub na-
ukowych) wypowiedzi, a czytanie przez kilka-
dziesiąt minut męczy mnie strasznie. Dlatego 
zawsze niemal gram w gry w wersji polskiej, 
lecz jeżeli jest taka możliwość (np. w ME1), nie 
waham się wgrać polskich napisów i angiel-
skich (zazwyczaj znacznie lepszych) głosów.

Dubbing stał się standardem chyba w pewnej 
mierze dzięki Gothicowi, który w polskiej wer-
sji był przetłumaczony bardzo starannie, lecz 
bidnie – może sześciu aktorów podawało głos 
90% postaci, 9,5% posiadało głosy indywidu-
alne ze względu na niepowtarzalny charakter, 
a 0,5% stanowił główny bohater, który był ab-
solutnie genialny.
Współczesne gry niemal zawsze korzystają z 
dubbingu w przeciwieństwie do standardu, 
w który wpasował się i jeszcze bardziej upo-
wszechnił silnik Infinity. Dawniej były pola tek-
stowe, które gracz czytał (czasem zawierają-
ce opisy zachowań postaci, jak w Tormencie) 

i albo odpowiadał zgodnie z pulą odpowiedzi 
(Fallouty 1 i 2, Infinity Engine, starocie takie 
jak Dink Smallwood5), albo (o zgrozo) nie miał 
żadnego wpływu na rozmowę i jedynie czytał 
wypowiedzi swojego bohatera, będąc pasyw-
nym świadkiem rozwoju fabuły (Rage of Ma-
ges). Teraz każda postać niezależna musi zo-
stać przeczytana, a w takim ME1 dodatkowo 
„mówi” bohater. Jest to o tyle dobre, że gry za-
czynają nawiązywać do estetyki filmów i wyrę-
czają tych, którzy nudzą się czytaniem, a o tyle 
problematyczne, że…

- Chociaż część osób czytających to ludzie z 
ulicy, należy zatrudnić przynajmniej kilku zna-
nych aktorów, którzy wspierają marketing. A 
nie zawsze aktorzy ci wpasowują się w sylwet-
ki odgrywanych postaci – przykładem tego 
może być Piotr Fronczewski, który w DA od-
czytuje postać o całkowicie niestosownej fi-
zjognomii i charakterze. Ale można powie-
dzieć: „W DA, duchowym spadkobiercy BG, 
jest doskonały P.F.!”„ Owszem, P.F. jestdosko-
nałym aktorem, ale postać mu przypisana jest 
wyborem całkowicie nietrafionym;
- Znane nazwiska to nie wszystko. Potrzeb-
ni są scenarzyści, którzy odpowiadają za „faj-
ne” brzmienie głosek i wyrazów zależne od 
siebie (może się nad tym nie zastanawialiście, 
ale wielu twórców naprawdę uzależnia dobór 
słów od tego, jak brzmią w całym zdaniu). Po-
trzebni są animatorzy, którzy skupią na mimi-
ce ten czas, który mogliby poświęcić na loka-
cje. Potrzebne jest dopracowanie ruchów ka-
mery i gestów.

Wynika z tego jednak kilka korzyści wątpli-
wych. Przede wszystkim, w dawniejszych ty-
tułach naturalny był tryb „pauzy” podczas dia-

5 Można go ściągnąć za darmo.

logów. Każdą kwestię można było czytać kil-
ka razy, a gdy chciało nam się iść do kibla czy 
wstawić wodę na herbatę, mogliśmy w trakcie 
rozmowy wyjść. Obecnie chyba nikt nie wpadł 
na pomysł pauzy podczas wypowiedzi akto-
rów. Klikając na kwestię, musimy ją przeczy-
tać całą od razu, a jeżeli nagle się dowiemy, że 
nasza żona rodzi w pokoju obok i musimy na-
tychmiast odejść od monitora, to równie
dobrze możemy wyłączyć grę i zaraz ją wczy-
tać, gdyż nie istnieje szansa powtórzenia dwa 
razy tej samej kwestii. (Choć taki DA „rejestru-
je” odbyte dialogi, więc jak coś pominiemy, 
możemy spróbować dokończyć dialog intu-
icyjnie, a potem się dowiedzieć, o co chodzi-
ło. Z kolei a ME1 starał się pozostawić możli-
wość kilkukrotnego usłyszenia tej samej od-
powiedzi.)

Ponadto prowadzenie dialogu zajmuje wię-
cej czasu, gdyż mimowolnie nasze tempo lek-
tury jest spowalniane przez aktora. Kojarzycie 
ten kinowy syndrom, że przy filmie z napisami 
wszyscy śmieją się dopiero, gdy aktor dokoń-
czy wypowiedź, mimo, że już przeczytali, co 
zamierza powiedzieć? Ton głosu i jego barwa 
wpływa na nasz odbiór i go kontroluje, kwe-
stia zabarwiona jawną ironią jest sygnałem 
pozwolenia: „Śmiej się teraz, nikt nie spojrzy 
na ciebie krzywo, jesteś upoważniony”. Osobi-
ście trochę mnie wkurza konieczność trzyma-
nia ręki na „Esc”, gdy chcę przeprowadzić jaką-
kolwiek rozmowę.

Nie nazwę tego wadą, ale uważam za cieka-
we, że obecnie grafika jest na tyle rozwinięta, 
że trudno czasem odróżnić dialog od cut scen-
ki. Bywa i tak, że gdy myślimy, że oglądamy fil-
mik, okazuje się, że to zwykły dialog – i na od-
wrót. Przez to czasem po naciśnięciu „Esc”, by 
przeskoczyć odczytaną kwestię, okazuje się, 

że przeskoczyliśmy pięciominutową animację.
Ciekawym eksperymentem posłużył się Jade 
Empire, tworząc sztuczny język, używany 
obok angielskiego. Szkoda tylko, że „język” 
okazał się być zbitką sylab nie posiadającą lo-
gicznego sensu, a jedynie fajnie brzmiącą. To 
jednak ciekawe „poszerzenie” możliwości dia-
logowych – czytasz co innego niż słyszysz (w 
polskich wersjach gier jest to bardzo eksplo-
atowane w zakresie rozmijania się kwestii ak-
torów z wersjami zapisanymi).

Największym problemem jest to, że wszystkie 
te elementy zakłócają możliwość prowadze-
nia rozmów. Skoro rozmowa trwa coraz dłużej, 
jest o wiele kosztowniejsza dla producentów 
i zwiększa objętość gry na dysku, normalne 
jest, że dialogi stają się coraz konkretniejsze, 
coraz uboższe i krótsze. W starszych grach sło-
wa tak naprawdę kosztowały ze wszystkiego 
najmniej – można było więc postawić w karcz-
mach różnorakiego typu O czy innych Ebbów 
Skrzypiących (tak, Torment) z którymi rozmo-
wa dawała bardzo mało, głównie zaś – po pro-
stu sprawiała frajdę. Obecnie rozmowy rzad-
ko kiedy mogą być przyjemnością dla siebie 
samej. Nie idziesz do karczmy, by pogadać „o 
świecie” (tutaj bardzo pozytywnie wyróżnia się 
Wiedźmin). W DA należy rozmawiać z członka-
mi drużyny przede wszystkim po to, by zwięk-
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Dialogi są też coraz głupsze, 

bo zmniejszanie ich objętości 

sprawia, że logika zaczyna 

kuleć i to dosyć mocno ;)

Malaggar

http://www.instalki.pl/gry/download/rpg/Dink_SmallWood.html
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szali swoje atrybuty. Umiera pewna bezintere-
sowność, a wraz z nią – swoista radość.

A jednak światy cały czas są rozwijane i roz-

budowywane, nie są „uboższe” niż dawniej. Z 
czego to wynika? Otóż BioWare przerzucił się 
z dialogów na „kodeksy” i inne dzienniki pokła-
dowe, które poszerzają zasłyszane informacje 

Uważam, że „filmowe” podejście twórców gier do dialogów odziera ten gatunek 

z najważniejszej rzeczy – fabuły. Fabuła staje się superliniowa. Nie sposób 

wspomnieć że Baldur's Gate 2 oferuje do przeczytania łącznie prawie dziesięć 

tysięcy stron maszynopisu! Padają pytania, dlaczego BG2 jest jedną z najlepszych 

gier RPG wszechczasów – właśnie dlatego! Nie tylko fabuła jest przedstawiana w 

dialogach, ale również intrygi, mitologia – dosłownie wszystko, co potrzebne, żeby 

wsiąknąć w świat. Problem nie występuje, gdy mamy już stworzone podwaliny 

tak bogate jak np. we wspomnianym już KotORze. Tutaj nie trzeba się zbytnio 

wysilać, bo wszystko jest gotowe. Jeśli jednak studio deweloperskie chce zrobić 

grę w nowym świecie, w nowych realiach, to nie może być miejsca na ustępstwa 

w głębokości fabuły oraz jej przedstawieniu. W tym elemencie DA nie podobało 

mi się. Fabuła zbyt filmowa, prowadziła za rączkę. Nie było ani krzty intrygi, 

dylematów moralnych, czyli np. wybierania mniejszego zła. Można było robić, co 

się chciało i nie miało to żadnych niemal konsekwencji. A wątek główny? Wtórny. 

Doradca króla dopuścił się zdrady stanu, uzurpując prawa do korony i zwalając 

winę na niewinnego... Zaiste, napisano chyba tysiąc jeden książek fantasy z takim 

motywem przewodnim, tak więc inwencją twórczą się nie popisali, a co najgorsze 

– nie przedstawili motywów, których do samego końca trzeba się domyślać. Na 

każdym kroku widać płytkość fabuły, a czym jest to spowodowane? Skoro każda 

scena dialogów jest animowana, to na czymś trzeba zaoszczędzić – pamiętam, 

jak olbrzymia kobyła o nazwie Lands of Lore II: Guardians of Destiny straszyła aż 

czterema płytami CD (był to rok 1997, więc ilość naprawdę pokaźna), a od którego 

się wszystko zaczęło, bo ilość przerywników filmowych była niesamowicie duża.

Specu

o dodatkowych kilkadziesiąt procent. W Tor-
mencie mieliśmy przede wszystkim dialogi, w 
BG głównie dialogi i historie przedmiotów, w 
IWD głównie książki i w mniejszej mierze dia-
logi, w NwN książki, w Jade Empire dające XP 
niepowtarzalne pisma, w ME dialogi są posze-
rzane przez dziennik pokładowy, w DA – tak 
samo.

Ale powiem szczerze... Czytanie kodeksów 
mnie nudzi. Czytanie książek w cRPG zazwy-
czaj (nie zawsze) mnie nudzi. Czytanie historii 
broni mnie nie nudzi, bo są raczej krótkie, czę-
sto zabawne. Ale dialogi potrafiłem przeczy-
tać wszystkie.

ME zasługuje na dodatkową uwagę, gdyż jest 
absolutnie najlepiej zdubbingowaną i jedno-
cześnie najbardziej odartą z prawdopodobień-
stwa grą wszechczasów. Każda kwestia jest tak 
wyreżyserowana, że po paru minutach zęby 
zaczynają boleć. Postacie mówią wyśmienicie, 
ale jakby nie wiedziały nic o takich pojęciach 
jak „życie” czy „przeciętność”. Ludzie po prostu 
NIE SĄ stanie mówić tak, jak w ME.

Ale to mi nie przeszkadzało. Przeciwnie, ten 
fakt, jak mało który przekazywał informację, 
jaką konwencję oferuje ME i czego po tej grze 
możemy się spodziewać.

A najlepsza kwestia zdubbingowana wszech-
czasów?

„Na teren znów wdarli się intruzi, panie.”

#4 – Jak klocki Lego zastąpiono Play-Doh
Honorowym winowajcą tego wpisu będzie 
NwN1, który (bardzo fajnie!) miast czekać na 
modderów, stworzył własną konsolę umożli-
wiającą tworzenie bardzo zaawansowanych lo-

kacji i przygód, lecz (bardzo niefajnie!) z tej sa-
mej konsoli korzystali twórcy NwN1.

Gry na silniku Infinity mogły sobie pozwolić na 
garść uproszczeń. Brak możliwości zmiany per-
spektywy sprawił, że lokacje właściwie się „ry-
sowało”, tworząc poszczególne elementy ob-
razu interaktywnymi oraz wstawiając postacie. 
Nieistnienie cRPG w warstwie gry sieciowej, cał-
kowicie i absolutnie zdominowanej przez FPS-y 
i RTS-y powodowało, że nie było potrzeby udo-
stępnienia żadnych narzędzi graczom.

BioWare (a raczej Atari) jeszcze nie wiedział, że 
prawdziwa forsa spoczywa w tańczących tau-
renach i zaoferował narzędzie dla MG i graczy 
D&D 3.0, którzy na uproszczonych zasadach 
mogli zrobić sobie sesję ze wszczepioną wizu-
alizacją. Silnik Aurora mógł modyfikować i wy-
korzystywać przy pomocy prób i błędów nie-
mal każdy (sam kiedyś zrobiłem wioskę gobli-
nów, a co!).

Im więcej jednak staramy się zautomatyzować, 
tym bardziej nużące i monotonne stają się efek-
ty naszych wysiłków. W przypadku Infinity są to 
więc NPC-e (i w dużej mierze przeciwnicy). Wi-
doki z Wojny Klonów były nieodparte zwłaszcza 
we Wrotach Baldura. Wszyscy wieśniacy są tacy 
sami, szlachcice tacy sami, złodzieje… Łapiecie. 
Na szczęście Infinity post-BGjedynkowskie nad-
rabiały to przepięknymi lokacjami. Bardzo wie-
le z nich zapadło mi w pamięć, gdyż każda wieś, 
każdy las były stworzone w sposób wyjątkowy.
NwN natomiast postacie przedstawił nieznacz-
nie lepiej, by do tego dodać ogromne (BG za-
zwyczaj sobie na to nie mógł pozwolić) lokacje 
zbudowane na bazie powtarzających się skład-
ników. Tworzący lokację otrzymywał np. cztery 
modele wiejskich domków i budował wioskę, 
kładąc te modele obok siebie.

29

POLTERGEIST - polter.pl



30

POLTERGEIST - polter.pl
Przegięciem w tym względzie były wnętrza 
budynków, zwłaszcza nieśmiertelne, wszech-
obecne schody donikąd (chyba każdy dom 
miał schody prowadzące na piętro, ale że loka-
cja nie zakładała piętra, po prostu je pozosta-
wiano nieinteraktywne).

To głównie ten element sprawiał, że wszelki 
„dungeon” związany z NwN czy DA kojarzy mi 
się z chodzeniem po nie zmieniających się tu-
nelach. Im dłuższe, tym gorsze, gdyż ich ele-
menty praktycznie się nie zmieniają. ME był 
pod tym względem nieco lepszy (lokacje nu-
żyły, ale z mniejszą siłą rażenia), nie jednak tak 
dobry jak Gothic czy TES – a zrobienie tak wiel-
kich światów tak zróżnicowanymi jest sporym 
wyczynem.

BioWare wyraźnie idzie w ilość i powtarzalność. 
cRPG-i innych wydawców są pełne miejsc albo 
różnorodnych (w TES-ie równie dobrze mo-
żesz trafić na dungeon w postaci statku, jak i 

opuszczoną świątynię, kopalnię czy pieczarę) 
albo na tyle małych, by gracz się nie nudził, 
zwiedzając je (jaskinie w G, w których zazwy-
czaj jest krótka ścieżka, pieczara z przeciwni-
kiem i tyle). DA natomiast z jednej strony po-
siada kilka fajnych lokacji („ręcznie” zrobiony 
Orzammar chociażby), całkowicie mnie dobił 
jednak swymi „spotkaniami losowymi” (któ-
re w sumie nie są losowe, ale gracz ich się nie 
spodziewa), które zmieniają się prawie zawsze 
jedynie położeniem wejścia i wyjścia z lokacji.
Nie grałem w Drakensanga (a chciałbym), Obli-
viona (i mi nie zależy) czy G3 (i chcę tego unik-
nąć), ale wydaje mi się, że system Play-Doh 
(zrób jak najwięcej foremek i wyciśnij z nich, 
ile się da) nie jest grzechem powszechnym. 
Poza cRPG-ami z półki „starocie” (Dink Small-
wood przeszedłem przed napisaniem tej not-
ki) i tytułami BioWare nie spotkałem się z nim. 
Wiwat Lego!

Co do „wkurzajek” w lokacjach i ich budowie, przypomniały mi się pewne drzwi w 

Kuldaharze w Icewind Dale. Te, których nie dało się niczym otworzyć i na których 

testowałem wszystkie zaklęcia (nie ograniczyłbym się do „Otwarcia”) i bronie. I 

artefakty. Wszystko to w przekonaniu, że za nimi czai się Ostateczny Boss, Źródło 

Wszelkiego Zła, ewentualnie Tajemnicza Kraina czy inny Wielki Sekret. Po naprawdę 

długim czasie i wszystkich możliwych próbach użyłem Googla, żeby dowiedzieć 

się, co robię źle i dlaczegom głupi. I co? Drzwi prowadziły do lokacji z dodatku i po 

zainstalowaniu tegoż otwierały się. Efekt: Icewinda nie przeszedłem, zrezygnowałem. 

Człowiek spodziewa się niewiadomo jakiej zagadki, a tu zagadka okazuje się 

być w zasadzie niedoróbką / niechlujstwem / „niepomyśleniem” twórców.

AndrzejB

#4a – Zresetowany suplement
(Wpis złożony z komentarzy pod wpisem 
czwartym)

Chrx: Dopowiem swoje trzy grosze, co to mnie 
od jakiegoś czasu męczą. Mianowicie – tzw. 
„reset talentów”. Nie wiem, kto na coś tak wy-
myślnego wpadł, nie wiem, który szanujący się 
cRPG takie coś pierwszy dopuścił, ale prawdą 
jest, że ostatnio, jakiej recenzji bym nie czytał, 
to autor zawsze, ale to ZAWSZE musi albo się 
użalać nad tym, że tego nie ma, albo cieszyć 
się, że „no, tu już dali, choć tu, tu i tu nie było”.

I ja się pytam, bo tu, jak sądzę, jako dooko-
ła nowopowstałego cyklu pewnie się spora 
grupka fanów zebrała, po co komu, u licha, ten 
cały reset talentów i dlaczego wszyscy go tak 
czczą i tak pragną?

Może i smakuję bardziej w grach starej daty, 
ale, u licha, naprawdę nie kumam, skąd ten 
cały boom na resetowanie talentów, podczas 
gdy dla mnie chociażby ich niezmienność i 
waga wyborów, jakie przy tym czy innym le-
velu podejmę, jest ważniejsza od możliwości 
późniejszego „zoptymalizowania” postaci.

Aureus: Standardy się zmieniają ze względu 
na WoWa. Chyba on wprowadził resety talen-
tów.

Specu: Dlatego nie lubię gier typu WoW. Teraz 
widać bardziej niż kiedykolwiek powergaming 
i munchkinizm. Za umiejętnościami Bohatera 
Głównego powinna iść taktyka oraz strategia 
– dlatego uwielbiam grać w IWD2 od pierw-
szego levelu na poziomie Serce Furii, gdzie 
bez umiejętności nic nie wyjdzie i pierwszy 
goblin zabije całą drużynę.

Reset talentów? Jest to nic innego jak profa-
nacja gatunku. Postać cofnęła się w czasie i 
oduczyła tego, co już umiała. Dobre, o ile jest 
to elementem fabuły, czy też występuje przy 
przechodzeniu do kolejnej części (np. przy im-
porcie postaci). Wtedy delikatny make-up się 
przydaje, przy pozostawieniu relacji drużyny, 
poziomów karmy itp.

Każdy chce mieć Heroicznego Herosa o sile 
wołu, który kładzie smoki samym spojrze-
niem, jednak jeśli nie zapracujemy na to cięż-
kimi godzinami jego tworzenia i szlifowania 
jego umiejętności, nie ma z tego żadnej rado-
ści, żadnej satysfakcji. Reset talentów jest tym 
co niszczy przyjemność z gry.

Aureus: Sam nie stawiałbym tak daleko idą-
cych wniosków. Reset talentów jest odpowie-
dzią na potrzebę konsumenta. Osoby grają-
ce w MMO wyraźnie miały nadzieję, że stwo-
rzenie jednej postaci i trzaskanie nią całymi 
miesiącami nie jest de facto wyborem jednej 
ścieżki (tak jest chociażby w DA – Możesz wal-
czyć tylko jednym rodzajem broni. Dnooo!).

Nigdy bym na taki pomysł nie wpadł, ale ja nie 
gram w MMO. Nie widzę w tym żadnej „profa-
nacji gatunku”, gdyż to by zakładało, że same 
cRPG-i można sprofanować (a to zwykłe gry 
są). Dla mnie cRPG-i nie mają wbudowane, że 
MUSZĄ posiadać linearny rozwój postaci, ale 
gra w której tego elementu nie ma wydaje mi 
się po prostu pomyłką.

A że ta pomyłka okazuje się być kurą ze złoty-
mi jajami? Trudno.

Specu: Nie mam nic przeciw resetom talentów 
/ umiejętności, o ile jest to zrobione dobrze, 
a nie na zasadzie: „idź do jakiejś większej wio-
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chy, uiść opłatę i gotowe”. To tak, jakby przed 
walką z superbossem iść do świątyni, zrobić 
reset i ustawić wszystkim specjalizację w wal-
ce mieczem i tarczą, i do tego bonusy w wal-
ce wręcz. Związany walką superboss nie zrobi 
nic, bo twardzi jesteśmy, a mag samotnie sma-
ży go spellami.

Reset talentów ułatwia po prostu grę – i to bar-
dzo. Potrafi stworzyć taką przewagę, że klę-
kajcie narody (a raczej: narody wrogie). Jed-
nak o ile jest to wątek fajnie wpleciony w fabu-
łę, bądź dostępny 1-2 razy na grę, za pomocą 
np. antycznego artefaktu znalezionego w Naj-
głębszej Jaskini Świata – jest OK.

#5 – Too much money blues
Słucham teraz Skipa Jamesa. Jak wiadomo, 
dobry schematyczny blues jest o miłości, for-
sie i jak Bóg się ma do tego. O Chrystusie i ko-
bietach dzisiaj nie będzie, ale o kwestii pienię-
dzy – tak.

Zaczniemy ją od syndromu chomika. Ten za-
pewne intuicyjnie kojarzycie. Człowiekiem – 
chomikiem jest mój ojciec, który nigdy nie wy-
rzuca kabli, wtyczek, podkładek sprężystych i 
dobrych gwoździ oraz moja babcia, posiadają-
ca pudełko wypełnione sznurówkami wzięty-
mi niewiadomo skąd. Chomiki zbierają wszyst-
ko w nadziei, że kiedyś się to może opłacić.

Dzisiejszym bohaterem (niemalże) pozytyw-
nym będzie (tak, nareszcie go nie będę objeż-
dżał!) Dragon Age. Negatywnym: cała reszta. 
Przeciętny gracz cRPG-a widzi swoją postać w 
skórzanym płaszczyku lub szacie, trzymającą 
w łapkach różdżkę do wyszukiwania wody lub 
krótki miecz – jeden. Po pięciu minutach gry 
znajduje prawie całą skórzaną zbroję i porząd-
ny miecz, po godzinie skórę ćwiekowaną, a po 

pięciu – jeżeli chce – może latać z bronią ma-
giczną i zbroją łuskową.

Wspominałem w odcinku drugim, że ekwi-
punek jest tym, co potrafi sprawić, ze nasza 
postać wyprzedzi standardowe dostosowa-
nie przeciwników do naszego levelu. Im lep-
szy sprzęt ma postać, tym łatwiej jej pokony-
wać questy, które ta sama postać z kiepskim 
ekwipunkiem musiałaby odłożyć na lepsze 
czasy. Być może to gry na silniki Infinity przy-
niosły taki standard, że dobry ekwipunek za-
wsze znajduje się przy ciałach przeciwników. 
Ma to sens, bo skoro silni przeciwnicy są silni, 
to znaczy, że skądś tę siłę mieli. Dlatego silni 
wojownicy mają przy sobie silne bronie, które 
następnie my możemy przy sobie nosić. Gracz 
jest zadowolony, bo jego wysiłek został wyna-
grodzony i wszystko jest w porządku.

Tak by było, gdyby nie kilka głupich szczegó-
łów. Po pierwsze zazwyczaj (nie zawsze – za-
zwyczaj) z trupów możemy wziąć tylko to, 
co przewidzieli twórcy, nie zaś ich faktyczny 
sprzęt (przodują tu gry BioWare i Gothic, gdzie 
wrogowie nawet opancerzeni mają przy sobie 
tylko broń plus ewentualną walutę, plus ewen-
tualne potiony). Bodajże Morrowind (zresztą 
Rage of Mages też) sprawił się tu znacznie le-
piej. Koleś walczył deską z gwoździem, nosił 
lniane ciuchy i sandały? Jeżeli chcesz, proszę 
bardzo – możesz je nieść do sklepu, tyle że w 
końcu skończy ci się miejsce w plecaku.

Po drugie – i znacznie ważniejsze – ogromna 
ilość znajdowanego sprzętu jest bezużytecz-
na. Kiedy w pierwszych etapach gry drżymy ze 
szczęścia, bo znaleźliśmy pierścień +1, później 
z pierścieni +2 moglibyśmy zrobić naszyjnik, 
a i tak znajdujemy ich od nasrania. Nasze po-
stacie zakładają na siebie koło pięciu do ośmiu 

procent znalezionego w trakcie gry sprzętu, z 
czego około dwudziestu procent nie jest to 
sprzęt, który zaraz ulegnie rotacji.
To by znowu nie było takie tragiczne, gdyby 
nie konsekwentne trzymanie się założenia, że 
na najsilniejszą broń trzeba sobie zapracować 
(włamać się / pokonać kogoś), nie można jej 
sobie tak po prostu kupić. Ale skoro większość 
światów cRPG zakłada, że istnieją sklepy z ma-
giczną bronią, to czemu nie? To być może mo-
tor do poznawania świata – im więcej zwie-
dzisz, tym lepsze obiekty znajdziesz (w ME 
i DA ekwipunek jest skalowalny – im wyższy 
level, tym ekwipunek lepszej jakości znajdu-
jemy, z wyjątkiem przedmiotów nieprzecięt-
nych, które się nie zmieniają). Bardziej bym się 
w tym doszukiwał wykorzystywania symboli-
ki walki (pokonywania przeciwieństw) i ekwi-
punku (nagrody).

Zgodnie ze wcześniejszą, wziętą z kosmosu 
statystyką, około dziewięćdziesiąt osiem pro-
cent ekwipunku znalezionego w grze prędzej 
czy później oddamy do sklepu, dostając za to 
kasę. Kasę, z którą nie mamy co zrobić. A że to 
nie jest zgodne z oczekiwaniami twórców, wi-
dzimy po sprzęcie, który dostajemy tylko jako 
ekwiwalent pieniędzy (klejnoty i biżuteria 
chociażby). Czyli twórcy gry zakładają, że coś z 
tymi pieniędzmi będziemy robić. Jak to wyglą-
da w praktyce?
· Infinity Engine i NwN – pieniądze są bezuży-
teczne;
· Fallouty – opisał tę kwestię Gerard Heime 
(patrz artykuł drugi);
· Arcanum – najlepszą broń palną i zbroję mu-
simy zrobić sobie sami;
· Gothic – pieniądze przydają się na począt-
ku do wykonywania questów, potem może-
my w G1 po prostu napaść na kupca i zabrać 
mu wszystko, co posiada. Zasadniczo jednak 

pieniądze są bezużyteczne. W G2 pieniądze 
są potrzebne, jeżeli gramy najemnikiem lub 
chcemy się podjąć drogi maga. Paladyn kasy 
nie potrzebuje;
Jade Empire – pieniądze zbiera się przez całą 
grę, by wykupić wszystkie techniki zwiększają-
ce „trzy paski”, a za resztę kasy pod sam koniec 
można kupić zazwyczaj jedną technikę, która 
zwiększa jeden z pasków, ale ogromnie. Niby 
można kupować klejnoty i nowe szkoły walk, 
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Kostur z Rynn, Pas Siły Wzgórzowego 

Olbrzyma, Zbroja Głębokiej Nocy, 

Ostrze Róż (jak ktoś chce walczyć 

katanami, to ta jest pierwszą 

sensowną jaka wpada w ręce), Krótki 

Miecz Maska +4, Krasnoludzki Młot 

+3 (chyba jedyny młot +3 w SoA, 

obok Młota Gromów pod koniec 

gry), Włócznia Uwiądu +4, Pierścień 

Kontroli nad Powietrzem, Pierścień 

Łaskobójcy, Wartownik +4, połowa 

amuletów w SoA, Szata Dobrego / 

Złego Arcymaga, Szata Vecny, zwoje 

zaklęć 9 poziomu. To tyle, jeśli chodzi 

o słabe przedmioty w sklepach 

BG2… Poza tym, jak się gra z 

modami utrudniającymi, to wydaje 

się całą kasę na mikstury i zwoje

m
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ale nie za bardzo ma to sens, bo wszystkie do-
bre dostajemy za darmo;
· Mass Effect – pieniądze są bezużyteczne przez 
dziewięćdziesiąt pięć procent czasu trwania 
gry, ale pod koniec możemy kupić bardzo do-
brą broń. Tak się jednak składa, że nie jest ona 
nam do bólu potrzebna i kosztuje tylko uła-
mek tego, co posiadamy;

· Wiedźmin – w gruncie rzeczy ekwipunek nie-
zbyt się zmienia przez całą grę. Możliwość wal-
ki bronią inną niż miecze jest raczej kaprysem, 
niż prawdziwym rozwiązaniem. Jakąś tam 
broń i pancerz można kupić, ale w zasadzie ku-
pienie jednej broni, jednej zbroi i kilku książek 
nie jest szczególnie kosztowne;
· Morrowind, Fable – nie pamiętam, ale z tego 

Najlepiej gra się w Morro za pomocą power levelingu, a do tego celu 

pieniądze są wręcz niezbędne i praktycznie zawsze jest gdzie je wydać. 

Na pewno pojawia się też większe zużycie złota niż w większości cRPG 

na naszym rynku, szczególnie w początkowych etapach. Oczywiście, 

da się, zawsze się da grac kmiotem pomaluchnu zbierającym punkty 

umiejętności bez użycia złota, ale rozwój za pomocą złota ma się do tego 

jak Tarcza Baldurana do zwykłego stalowego puklerza. Znam fanatyka, 

który przeszedł BG2 walcząc tylko i wyłącznie za pomocą rzutek. Na 

upartego zawsze się da, kasa nie jest potrzebna, bo rzutki tanie są. Pytanie 

tylko, czy warto tracić czas i energię, gdy łatwiej i lepiej w Morrowindzie 

jest wydać wszystkie swoje pieniążki u dobrego szkoleniowca

Azz

Mam inne wspomnienia z Morrowinda. Grałem sobie w zasadzie 

bez powerlevelingu, na dwudziestym poziomie, a i tak tłukłem 

wszystkich. Pamiętam jednak też całkiem sympatyczne latanie po 

całym świecie, żeby w końcu dopaść do Upiornej Bramy i ciężko 

zdobyte pieniądze wydać na kolejny kawałek Szklanej Zbroi. OK, kiedy 

już złożyłem całą, to miałem raczej nadmiar gotówki, ale można 

się tego spodziewać po Wybrańcu, który wypełnił swoją misję

Squid.

co kojarzę, pieniądze się nie przydawały.

Pieniądze były niezbędne w starociach – Rage 
of Mages (słabiutka gra) czy Dink Smallwood 
(który jest parodią cRPG-ów), a także w grach, 
co do których długo nie było pewności, czy są 
cRPG-ami (tak! Diablo!).

Co gorsza, cRPG-i niemal zawsze nakręcają 
pewną maszynę, która zachęca nas do zbiera-
nia złota. Pierwszy kupiec pokazuje, że sprzęt, 
który posiada, w porównaniu do naszego jest 
ŁoJeju! Gdy przeglądamy sklepy, trudno nam 
sobie wyobrazić, że kiedykolwiek będziemy 
posiadać tego typu potęgę, dlatego chcemy 
na nią zarobić, po drodze znajdując przedmio-
ty (Pradawne Artefakty, buahaha!) znacznie je 
prześcigające.

Żeby nie było za łatwo, twórcy zawsze obiecu-
ją, że z każdym aktem zmienia się zawartość 
sklepów i jeżeli coś nas teraz nie kręci, może-
my i tak poczekać, a jeszcze MOŻE uda się nas 
zaskoczyć. I się nie udaje.

Wspomniałem, że DA będzie pozytywnym bo-
haterem tego (i tylko tego) odcinka. Dlaczego?
· Duża część najlepszego ekwipunku (pance-
rze, pierścienie) jest dostępna tylko w skle-
pach za kupę kasy, ale jest jej warte. Nie doty-
czy to jednak broni, których przez całą grę nie 
ma potrzeby kupić ani razu;
· Broń jednak można wzmacniać „runami” na 
nią nakładanymi. I najlepsze runy owszem, 
da się znaleźć u ważnych bossów, ale bardzo 
rzadko i lepiej jest je kupować w sklepach;
· Można zaopatrzyć się w prezenty dla drużyny 
(pomysł sam w sobie jest niedorzeczny i koja-
rzy mi się z Fable), a im bardziej drużyna nas 
lubi, tym większe bonusy do statów dostają, 
więc warto je kupować (a na szlaku o nie trud-

no, zwłaszcza, jak nie mamy w teamie łotra, 
czyli nie gramy łotrem);
· Można kupować książki zwiększające sta-
tystyki. Jest ich niewiele, ale zawsze, zawsze 
warto to robić;
· Można zwiększyć siłę wojska w końcowym 
etapie gry (nie, żeby to się opłacało).

Zasadniczo pod koniec drugiego przejścia DA 
zebrałem łącznie koło siedemset pięćdziesię-
ciu sztuk złota, z czego moje wydatki przez 
całą grę zbliżyły się do czterystu. Jak na cRPG
-a, jest to całkiem nieźle.

Problem tu opisywany ma jeszcze jedną stro-
nę, bardzo ważną.

Granie bez możliwości wykorzystywania pie-
niędzy sprawia, że gra odcina korzyść (i zachę-
tę) do gry ZŁĄ postacią. Tutaj pozytywnie wy-
różnił się w kwestii broni Fable (choć nie po-
wiem, dlaczego), lecz standardem jest, że po-
stać, czyniąc złe uczynki, zdobywa pienią-
dze tudzież przedmioty, które można sprze-
dać. Przyznam, że sam nienawidzę grać złą 
postacią i nigdy taką nie udało mi się przejść 
całej gry (po prostu nie przynosi mi to satys-
fakcji), ale gdybym wiedział, że gra złem spra-
wi, że moja postać będzie o wiele silniejsza, 
może bym się skusił. Ciąży na nas jednak jarz-
mo Ciemnej Strony, czyli podejścia, że zło jest 
łatwiejsze, ale nie silniejsze i postać dobra w 
końcu będzie silniejsza od złej lub przynaj-
mniej jej dorówna.

Oczywiście do syndromu chomika i taniego 
złota można by dorzucić pomniejsze głup-
stwa, jak postać niosąca czterdzieści tysięcy 
bryłek magicznej rudy i trzy topory dwuręcz-
ne w dwóch zbrojach płytowych, ale nie o to 
chodzi.
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cRPG-i wpadły w pułapkę – brak im konse-
kwencji, by oddać wątek ekwipunku w sposób 
realistyczny i brak odwagi, by przełamać obec-
nie żyjące schematy.

Potrzebujemy cRPG-a, który na ekwipunek 
spojrzy całkowicie nowym okiem. Już wolę 
Arthasa w Warcrafcie III (w przypisie spoiler6) 
niż uznawanie ekwipunku za rzecz poboczną i 
niewartą rewizji. Tak, jak jest, jest fatalnie.

A jak już jesteśmy w kwestii ekwipunku – pa-
miętacie okno ekwipunku w Wiedźminie? Te 
wszystkie identyczne książki, eliksiry i trofea? 
Te niemal nie różniące się bronie? Miłych kosz-
marów życzę.

#6 – Syndrom lochów Irenicus
Być może i Wy podzielacie doświadczenie, że 
próbowaliście odpalić jakiś tytuł po raz dru-
gi (trzeci, dziesiąty) i gdy wyobrażaliście sobie 
pojawienie się w Bardzo Dalekiej Lokacji, nie 
mogliście się wręcz doczekać. Gdy widzieliście 
ekran tworzenia postaci, czuliście się jeszcze 
dobrze – tak, nowe możliwości! Jednak gdy 

pokazywała się pierwsza lokacja, wydobył się 
z Was jęk. Jęk ten usiadł, spytał, czy nie masz 
nic lepszego do roboty i wyłączył komputer.

Najsłynniejszym przykładem są lochy Irenicu-
sa, czyli początek BG2. BG1 jeszcze się spraw-
dzał, bowiem początki były całkiem zabawne 
(prostackie questy w połączeniu z wpisami w 
dzienniku: „Zabiłem szczury! Uratowałem mia-
sto!”), zadania z Easthaeven w IWD1 były w za-
sadzie jedyną namiastką fabuły w grze, a Kost-
nicę w PT można było przejść trzy razy i cią-
gle odkrywać coś nowego. Lochy Irenicusa są 
natomiast stałe, niezmienne i w żaden spo-
sób niezachęcające – zwłaszcza, że są ponure i 
przy pierwszym przejściu mają w sobie nutkę 
groteski i tajemnicy (dziwaczne klony, próby 
wytworzenia sztucznego życia, nieporuszalne 
golemy, inwazja – to fajne wszystko jest). Bez 
tajemnicy są mało interesującym dungeonem 
(porównywalnym do F2 i świątyni ze skorpio-
nami. Ludzie…).

Fani odpowiedzieli więc własnym rozwiąza-
niem. Powstał mod, który wstawia w Lochach 

Mnie w ekwipunku wnerwiało zawsze co innego. Jak, u licha ciężkiego, 

te postacie dźwigają na plecach fafnaście zbroi, mieczy, maczug i innego 

tałatajstwa? W Baldurach były punkty obciążenia, które trochę limitowały 

kolekcjonerstwo, ale kiedy patrzę na moją drużynę z DA, rzekomo 

pomykającą niczym sarenki bez plecaków albo nawet toreb, oczyma 

wyobraźni widzę, jak tachają toboły. No i jeszcze brak odnawiania się 

zapasów w sklepach – tylko postać gracza coś kupuje i sprzedaje...

Aleksandra „inatheblue” Janusz

6 SPOILER: Arthasa, który ugania się przez całą grę za supermieczem, który w końcu pożre jego duszę.

elfa. Możemy z nim porozmawiać po wyjściu 
z klatki i poprosić, by nam pomógł się wydo-
stać. Dostajemy wszystkie przedmioty, questy, 
towarzyszy i XP, jakie mogliśmy zyskać i poja-
wiamy się w Promenadzie, akt I. Jest fajnie.

Początki cRPGów zawsze są nudne (no, do-
bra, Torment tu się wyróżnia, ale nawet ja po 
iks podejściach miałem dość Kostnicy). Łączą 
samouczek z posmakowaniem możliwości gry 
i wprowadzeniem w fabułę. Niestety, grając 
drugi raz
- nie potrzebujemy się uczyć interfejsu,

- wiemy, co gra oferuje,
- znamy całą fabułę.
Bardzo dobre, choć nieidealne rozwiązanie za-
stosował DA. Posiadamy sześć różnych rozpo-
częć, które wpływają na całą rozgrywkę. Pro-
blem w tym, że wszystkie te rozpoczęcia mają 
identyczny poziom trudności i właściwie ro-
bimy w nich to samo, tylko widzimy fabułę z 
innej perspektywy. Myślałem, że sześć roz-
poczęć to sześć świeżych podejść. Niestety, 
wszystkie oferują to samo i są tak samo nudne.
Ciekawiej by było, gdyby część z nich była 
trudniejsza lub przynajmniej pozbawiona sa-
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Jednak, jeśli w ten sposób na to patrzymy, to każda gra o 

całkowicie liniowej fabule (gdzie nie ma wyborów i całkowicie 

wszystko jest o górnie zaplanowane) powinna mieć opcję: 

„Czy na pewno chcesz przejść do głównego bossa?” 

Specu

A jednak jest to ciekawy pomysł: umożliwić 

przechodzenie kampanii w sposób segmentalny:

- można przejść całą grę, klasycznie,

- pomija się prolog,

- wybiera się jedno z pomniejszych zadań. Ostatnią opcję można 

by stosować w przypadkach gier jak Dragon Age. Mówisz sobie: 

„Lubię konwencję snu i lubię walczyć z plugawcami, ale nie chce mi 

się przechodzić całej gry, przejdę się więc od razu do Wieży Magów”. 

Tworzysz postać na dostosowanym przez twórców (albo i nie) 

poziomie, dobierasz sobie towarzyszy in możesz swobodnie grać.

Czemu nie? Całkiem fajna opcja. 

Aureus
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mouczkowej naiwności. Bez nasyłania na nas 
wpierw wojownika, potem dwóch, potem wo-
jownika i łucznika, a pod koniec eksploracji 
dodania do tego maga. Bez jednej zamknię-
tej skrzyni i jednej pułapki, które poinformu-
ją nas, jak to działa. Gdyby po prostu zostały 
stworzone z założeniem, że powstały dla gra-
czy, którzy podchodzą do tytułu po raz drugi.7

Porównałem BG2 do Falloutów. Niestety – roz-
poczęcia cRPG-ów są często do siebie podob-
ne. Przejście początku NwN1 jest tym samym, 
co przejście prologu KotOR2. Początki między 
G1 i G2 również niezbyt się różnią, na szczę-
ście mają całkiem odmienny klimat – i to czuć. 
Dobrze prezentują się tu tytuły z naprawdę 
otwartym światem. Tworzenie postaci w Mor-
rowindzie czy F3 to moje „tak być powinno”.

Osobiście pragnąłbym, aby każda gra posiadała 
wbudowaną opcję przeskoczenia prologu. Do-
stajemy ekwipunek, XP i ekran z informacją, co 
się stało. Można powiedzieć, że to średnie roz-
wiązanie. Dlatego właśnie jest opcjonalne. Nie-
którym by się spodobało, innym nie – nie za-
jęłoby twórcom jednak zbyt wiele czasu, nie 
zwiększyłoby ceny produktu, a co niektórym
oszczędziło masę nerwów.

Kiepski początek zmniejsza żywotność tytułu. 
Głęboko w to wierzę.

#7 – Zastosowanie #1
Siedem dni na wsi

Założeniem wpisu jest przedstawienie cRPG-a, 
który nigdy nie powstał i nie powstanie, jednak 
gdybym mógł w niego zagrać, byłbym wniebo-
wzięty. Nie jest na chwilę obecną kluczowa fa-
buła, świat, te sprawy. Większość rzeczy tu po-
danych będzie się odnosiła bezpośrednio do 
poprzednich artykułów.

„Jeżeli nie masz pomysłu, co zrobić z drużyną, 
każ jej uratować świat” – tak brzmi nie do koń-
ca żartobliwe powiedzonko z kręgu gier fabu-
larnych. W moim cRPG-u chciałbym mu wyjść 
naprzeciw.

Bohater jest czymś na kształt wojownika. Uznaj-
my, że perspektywa, interfejs i zasady walki ze-
rżniemy z Gothica, a bohater ma coś na wzór 
poziomu ósmego, czyli jest dla niego różnicą, 
czy strzela z łuku, czy wali z broni dwuręcznej, 
ale nie jest szczególnie potężny. Zostaje wysła-
ny z rodzinnej wioski czy miasta (tak, ma rodzi-
nę, przyjaciół, dom – jest nam bliższy niż typo-
wy bohater z wioski zniszczonej przez k30+30 
orków) do wsi umieszczonej na totalnym zadu-
piu, o której pamiętają tylko poborcy podatko-
wi. Pojechał tam na swej szkapie z jakiegoś po-
wodu (coś musi kupić, z kimś pogadać, o coś 
poprosić) i z jakiegoś powodu, by zrealizować 
swój cel, musi w tej wsi pozostać na około ty-
dzień (bo pojechał po tarczę dla swojego pana, 
a kowal powiedział, że długo ją będzie robił).

7 SPOILER: DA przeszedłem dwa razy i wydaje mi się, że czai się w nim pewna ciekawostka. Kiedy grałem pierwszy raz, 

mój krasnolud został wrzucony do lochów razem z kumplem. Oczywiście z tych lochów się wydostajemy i kopiemy 

dupy oprawcom. Gdy jednak grałem drugi raz, znalazłem w tym samym miejscu jedynie kumpla, który, umierając z 

głodu, informuje nas, że jego przyjaciel się poddał i zginął za kratami. Być może takich smaczków jest więcej.

Mamy więc pozorny czas akcji. Pozorny, ponie-
waż w teorii zajmuje siedem dni (począwszy 
od wieczoru pierwszego dnia), jednak czas jest 
pchany naprzód jedynie przez gracza i wątek 
główny. Wypełniając questy główne, przecho-
dzimy z poranka do południa i w końcu do wie-
czora, kiedy to możemy pójść spać i przeczekać 
do następnego dnia.

Każdy dzień ma więc wątek główny, ale i wąt-
ki poboczne – każdy dzień jednak inne! Wieś 
się zmienia, zmieniają się wydarzenia, poznaje-
my okolicę za każdym razem od nowa. To ktoś 
nas poprosi o przyniesienie czegoś z lasu, to 
ktoś będzie z nami chciał porozmawiać, to ktoś 
okraść.

By to ułatwić, można tworzyć wieś w taki spo-
sób, by każdy element zawierał w sobie questy. 
Mamy cztery pola? Na jednym leży trup (szuka-
my zabójcy – pierwszy i drugi dzień), na drugim 
są potwory do zabicia (trzeci dzień), na trzecim 
natykamy się na parobków gwałcących wie-
śniaczkę (czy damy się przekupić w zamian za 
zostawienie ich w spokoju, zabijemy ich, po-
zwolimy uciec czy spróbujemy wydać w ręce 
mieszkańców – czwarty dzień). Mamy studnię? 
Czwartego dnia wątek główny może nas poin-
formować, że mieszkańcy zaczynają chorować. 
Okaże się, że studnia jest zatruta, choć nie w 
sposób śmiertelny. Bardzo wspomóc nas może 
w tym względzie gospoda, w której codziennie 
zmieniać się będzie część NPC-ów.

Główny wątek może opierać się na przykład 
na festynie wiejskim, podczas którego wieś 
chcą zaatakować bandyci. Dowiadujemy się o 
tym stopniowo. Pierwszy dzień (przybywamy 
na miejsce wieczorem) to typowy samouczek 
z możliwością pominięcia (poznajemy fabułę, 
pojedynkujemy się z kimś, spełniamy dla pana 

wsi jakieś proste zadanie). Potem pomagamy 
w organizowaniu festynu, następnie przypad-
kiem natykamy się na grupę bandytów w le-
sie, potem wątek studni… i tak dalej. Okazuje 
się, że siódmego dnia, w czasie imprezy, ban-
dyci chcą wykorzystać nieuwagę mieszkańców 
i wymordować ich w celu zdobycia ich mająt-
ków. Nie ma żadnych Śniących, Bhaali i innych 
bzdurnych Żniwiarzy. Złem jest tylko człowiek i 
nie będziemy tego ukrywać. Musi być więc po-
jawić się prawdziwy dylemat. Przychodzą mi na 
myśl trzy rozwiązania fabuły, przy czym ważne, 
ażeby wszystkie trzy były równie słuszne.

Jak już mówiłem, gracz ma rodzinę. Podczas 
gry można go sprowokować do licznych dia-
logów na temat wartości rodziny, jego miło-
ści do żony („kocham ją bardzo”; „nasza miłość 
ucichła, ale chcę to naprawić”; „nie mógłbym 
już jej pokochać”; „zdradzam ją”) i do dzieci. 
W siódmym dniu można by stworzyć na ba-
zie tego retrospekcję, przypominającą graczo-
wi wszystkie jego wypowiedzi, które pomo-
gą mu podjąć ostateczną decyzję: uciec ze wsi 
bez „tarczy” i wrócić do swojej rodziny (moż-
na przedstawić filmik pokazujący, jak jego ro-
dzina płacze ze szczęścia, a mieszkańcy wio-
ski są masakrowani); odpierać atak z bezpiecz-
nej pozycji, by wspomóc mieszkańców, ale tyl-
ko po to, by zdobyć „tarczę” (postać zostanie 
przedstawiona na filmiku jako pragmatyk lo-
jalny swojemu panu); albo ruszyć do walki u 
boku mieszkańców wsi, co wiąże się z koniecz-
nością poświęcenia swego życia (np. otrzyma-
nia śmiertelnej rany podczas walki z przywód-
cą bandytów – postać zostaje oceniona jako 
bohater, gdyż uratował wiele istnień). Każdy 
wybór jest słuszny, nie są to decyzje naiwne, 
mamy konflikt tragiczny. Jest fajnie.
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Gracz powinien posiadać możliwość bycia 
opłacalnie złym. Oznacza to tyle, że najlepszy 
ekwipunek dostajemy od jednego z kupców, 
ponieważ pokonywane przez nas postacie są 
uzbrojone w szajs lub są potworami / zwierzę-
tami. Postać zarabia więc złoto poprzez „za-
trudnianie się” i bycie grzecznym, przez co 
gracz ma czyste sumienie, ale nie wychodzi na 
tym jakoś super. Gracz „zły” dostaje tyle samo 
XP, jednak zyskuje znacznie więcej pieniędzy, 
przez co np. zamiast broi paskowej może pod 
koniec kupić płytówkę, która bardzo mu po-
może podczas ewentualnej walki z bandyta-
mi. By to ułatwić, zła postać może być złodzie-
jem, który sprzedaje skradzione przedmioty u 
lokalnego pasera (daje to dobre wątki fabular-
ne – zemsta wieśniaków, romans z rywalizu-
jącą, piękną złodziejką / przystojnym złodzie-
jem). Piękno przy tym tkwiłoby w szczegółach.

Gracz dobry mieszka przez pierwszych pięć 
dni w gospodzie, tracąc kasę (na łóżko i żar-
cie – a czemu nie? Postać nie obniża statystyk 

wraz z narastającym głodem, tylko od razu 
się zakłada, że je. Tylko szaleniec nie je, gdy 
może), aż zostaje po przyjacielsku zaproszony 
do siebie przez rodzinę, której pomógł.

Gracz zły wdaje się w romans z atrakcyjną 
wdową, zdradza swoją żonę, ale za to od dru-
giego dnia może mieszkać za friko – i to nie 
sam. Romans taki byłby świetnym materiałem 
do rozmów na temat rodziny, a żeby gra nie 
dostała zbyt dużej sugestii wiekowej, można 
by z tego zrobić wątek umoralniający (romans 
ten, trzymany do końca, kończy się negatyw-
nie – np. wdowa okazuje się współpracować 
z najeźdźcami, zna nasze słabości i posyła na 
nas zabójcę).

Wspomniałem o ekwipunku. Teraz XP. Załóżmy, 
że zadań pobocznych by było tyle, że trzymając 
się tylko i wyłącznie wątku głównego, otrzyma-
łoby się około dwóch poziomów, przez co po-
stać (w dodatku strasznie biedna) nie byłaby w 
stanie przeżyć walki z bandytami i pozostałaby 
jej droga ucieczki do rodziny (w drodze prag-
matycznej szybko umiera, w drodze heroicz-
nej nie dożywa starcia z dowódcą bandytów). 
Gracz szukający zadań pobocznych zdobywa 
jeszcze kilka poziomów i pieniędzy i jest w sta-
nie przejść drogę pragmatyczną. Gracz bardzo 
czujny (przeszedł około trzech czwartych gry) 
jest w stanie z sukcesem podjąć się drogi hero-
icznej. Gra się do nas nie dostosowuje, ale nasz 
wysiłek jest wynagrodzony.

Jeżeli gracz przechodził drogę zła, tym lepiej. 
Można stworzyć całą masę wyrzutów sumienia, 
wstydu, jaki by spowodowało ujrzenie swej ro-
dziny, potrzebę oczyszczenia swojego sumie-
nia przez poświęcenie (a dobry scenarzysta by 
to pociągnął dalej – czy ja CHCĘ się zmienić i 
zrobić coś dobrego, czy po prostu chcę lepiej 

A może zrezygnować z poziomów 

i XP? Odpowiednie  prowadzenie 

fabuły umożliwiałoby nagradzanie 

gracza w inny sposób (np. 

sojusznikami, sprzętem, informacją, 

usuwaniem przeciwników przed 

„główną konfrontacją” itp.). Idea 

leveli skłania do „ekspienia”, co z 

kolei sprawia, że większość cRPG 

dryfuje w stronę gier taktycznych.

musk

czuć się z samym sobą? Brawo, Dorianie Grey!). 
Klimat, etyka, problemy. Fajnie.
Zależnie od funduszy, można by dodać dub-
bing, ale pod jednym warunkiem. Najpierw 
zatrudniamy scenarzystów, którzy robią dialo-
gi najlepsze, jak potrafią. Potem je poprawia-
my w miarę możliwości. A dubbing zostaje do 
nich dodany – nie może zaś ich zdominować. 
Jeżeli na potrzeby oszczędności musielibyśmy 
poskracać część kwestii, dodajemy dubbing 
tylko przygodni. Co ważne, dialogi niemalże 
eliminują księgi (a co! więcej średniowiecza w 
„średniowiecznym” fantasy!) i tworzymy świat, 
w którym najważniejszym aspektem kultu-
ry jest historia, jaką się ze sobą nosi. Świat nie 

musi więc być całkowicie jasny. Znamy jego 
niewielką część, a historie, które słyszymy, są 
ze sobą sprzeczne. (W gospodzie pojawia się 
kupiec z egzotycznego kraju. Rozmawiając z 
nim widzimy, że jest naprawdę mądry, choć ta-
jemniczy. Wieśniacy zaś uważają go za maga i 
chcą go zabić, zachęcając gracza masą historii 
o jemu podobnych).

Mamy więc niewielki ale dopracowany świat; 
heroizm skondensowany do jednej, ludzkiej 
placówki (plus lasy, pola, chatka wiedźmy przy 
rzece i tak dalej…); sensowną fabułę oferują-
cą trudny wybór moralny; grę na tyle złożo-
ną, że można chcieć do niej podejść przynaj-
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Właśnie o to chodzi. Dopiero późne średniowiecze przynosi ruchomą 

czcionkę Gutenberga. Wcześniej ręcznie przepisywane książki były 

warte tyle, co wieś razem z jej mieszkańcami – tak samo jak posiadanie 

kolczugi świadczyło o statusie społecznym. Świat? Nie wychodził dalej 

niż historia mówiona, przekazywana z pokolenia na pokolenie, ludowe 

gusła i zabobony, do tego stopnia, że na dalekich prowincjach mimo 

chrześcijaństwa wierzono w nimfy, duchy i cały tabun pogańskich bożków.

(…) płytkość świata, kiepska fabuła, bardzo słaba kreacja 

zewnętrznej otoczki, czyli mitologii, wierzeń społeczeństwa. Czyli 

wszystko to co traktuje pośrednio i bezpośrednio o klimacie.

Patrząc na pierwszy akt Wiedźmina, byłem wniebowzięty. To jest 

to – pokazane zostało wszystko, co powinno (włącznie z mitologią 

oraz zabobonami wieśniaków), mimo że ciut za płytko, ale dobrze się 

zapowiadało. Ale później, niestety, potencjał został zmarnowany.

Specu
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mniej dwa razy (i zmobilizować graczy do dro-
gi złej); tworzone w przemyślany sposób, nie 
powtarzające się, wiarygodne, realistyczne lo-
kacje; rezygnację z syndromów taniego złota i 
lochów Irenicusa.

Tego typu gra, jak widać, jest dosyć moduło-
wa. Mamy pewną konstrukcję (fabuła głów-
na) i do niej dodajemy całą masę klocków, któ-
re zmieniają tło wątku głównego, ale właści-
wie stanowią wartość samą w sobie. Czas więc 
przejścia gry to od dziesięciu do – dajmy na 

to – czterdziestu godzin. Niewiele? Racja, ale 
być może udałoby nam się stworzyć grę, która 
odświeży mające już wiele lat kłótnie, jak sto-
sowny jest element „c” w „cRPG”. Zwłaszcza, że 
niewiele by tu było miejsca na typowy dunge-
on oraz – dzięki posiadanemu koniowi (wal-
ka na koniu? czemu nie?) uniknęlibyśmy typo-
wego dla NwN i TES-a nudnego łażenia. Wolę 
czterdzieści godzin wypełnionych konstruk-
tywną akcją, niż sześćdziesiąt, z czego połowa 
to dungeon i chodzenie z A do B.

Dziesięć do czterdziestu godzin to nie jest mało. Mass Effecta da się przejść 

w dziesięć godzin. Od strony ekonomicznej plusem tej koncepcji jest 

konieczność wykonania tylko jednej (sporej) lokacji. Natomiast na pewno 

ryzykownym założeniem jest „codziennie zmieniają się NPC-e i tematy 

rozmów” – podczas realnej produkcji, przy liczeniu budżetu na modele, 

teksty, tłumaczenie, nagrania itd. szybko pokazują się ograniczenia.

Garnek

Rzeczą, jaką bym dodał, by otrzymać cRPG-a idealnego, jest interakcja 

z NPC-ami. Jeżeli postać gada ze złodziejami, jest traktowana z 

podejrzliwością przez kupców. Gdy zdobya nowy miecz, jej przyjaciele 

komentują to, a kupiec na ulicy oferuje wymianę na kilogram 

drogocennej przyprawy. Po heroicznym czynie nie byłoby możliwości 

pracy ze szpiegami. Jednak najpierw można by było kogoś okraść, a 

potem wykonać heroiczny czyn – o ile nikt by się nie dowiedział. Do tego 

najlepsze przedmioty są charakterystyczne – rozpoznają je właściciele 

– trudno je sprzedać, a paradując z takim postać naraża się na sąd.

686

#8 – Zastosowanie #2
Opowieść o złodzieju, którego nikt nigdy nie 
chciał zobaczyć

Druga próba zastosowania pewnych sugestii 
będzie krótsza, mająca stanowić uzupełnienie 
pierwszej wizji. Punktem wyjścia będzie prze-
czytana lata temu wypowiedź BAZYL-a w Ta-
wernie RPG.

Nie umiem znaleźć artykułu, w którym taka 
myśl się pojawiła (wygooglałem jedynie wy-
powiedź na forum zawierającą sam wniosek), 
który jasno głosił, że dla autora najlepszą grą 
cRPG (w jego definicji – RPG) jest seria Thief, 
określana fachowo jako FPP i skradanka. Idea 
dziwaczna, ale broni się bardzo łatwo – jeże-
li przyjmiemy, że podstawowym założeniem 
cRPG-a jest wczuwanie się w kierowaną po-
stać, to Thief broni się tu bardzo dobrze. Nie 
będę ukrywał, że części I i II zawsze porzuca-
łem w momencie, gdy pojawiała się walka ze 
złem i moce nadprzyrodzone (chciałem grę 
o złodzieju, cholipa!), a Deadly Shadows nie 
jest w mojej ocenie świetną grą, niemniej taka 
prawda – sterowanie cichym złodziejem, ukry-
wanie się w cieniu, rygorystyczne wymaga-
nia misji (na wyższych poziomach trudności 
nie wolno nikogo zabić – gra staje się wyjątko-
wo trudna), wykorzystywanie różnego rodzaju 
strzał w celach taktycznych, konieczność cho-
wania ogłuszonych przeciwników; te elemen-
ty pozwalały mi wyobrażać sobie, że jestem 
złodziejem.

Deadly Shadows miał masę wad (fabuła!, nie-
śmiertelność podczas walki z pozycji kucają-
cej, nieskończony pod względem pojemności 
łupów płaszcz bohatera), jednak je pomińmy. 
Wyciągnijmy samą esencję serii.

Gramy złodziejem. Sterujemy złodziejem. 
Wczuwamy się w złodzieja. Ratowanie świata 
w Thiefach ma nas zachęcić do tej roli (OK, je-
stem złodziejem, ale to dlatego, bo potrzebuję 
kasy do uratowania nas wszystkich, nie jestem 
AŻ TAK zły, prawda?) i nie musimy z takiej kom-
pozycji rezygnować.

Spróbujmy jednak połączyć Thiefa z – dajmy 
na to – ogromnym miastem, po którym można 
chodzić z dużą swobodą (niczym w Gothicu – 
uwielbiałem bieganie po dachach), ale z równie 
dopracowaną grafiką i efektami fizyki co – daj-
my na to – w Oblivionie.

Wyciągnijmy z Thiefa jeszcze fakt, że nie 
uwzględniamy XP. Zamiast tego zachowujemy 
konieczność zdobywania lepszego ekwipunku 
(to nas motywuje do wykorzystywania naszych 
umiejętności) i poprawianie umiejętności gra-
cza (nie postaci!). Postać nasza nie walczy jak w 
BioWare, nie rzuca kostkami – to nasze umiejęt-
ności manualne i strategiczne decydują, gdzie 
uda nam się zajść i z jakimi stratami.

Ratunek dla świata możemy zastąpić czymś 
ciekawszym, mniej przejaskrawionym – słusz-
na zemsta (zdobywamy pieniądze, by wyku-

43

POLTERGEIST - polter.pl

Zawsze uważałem, że najlepsze 

cRPG to stare dobre przygodówki. 

A dokładniej – to one kładły 

mocny nacisk na akcenty RPG, 

które mnie bardziej interesowały 

od tych eksploatowanych 

przez Baldura i jego klony.

Noth
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pić wcholerę - dobry-miecz +5, by móc ruszyć 
na pałac kolesia, który zabił naszą żonę), pod-
czas której pojawia się coraz więcej wątpliwo-
ści moralnych. Da się z tego zrobić całkiem 
ładną, dydaktyczną opowiastkę. Niby wiemy, 
że chcemy zrobić coś dobrego, lecz z czasem 
coraz mocniej dostrzegamy negatywne efek-
ty naszych działań.

Można by więc wprowadzić wątek Robina, 
co chudł – dajemy wielkie miasto, w którym 
mieszkają zarówno biedni, jak i bogaci. Cała 
masa budowli. Biednych okrada się łatwo, ale 
czujemy się z tym średnio. Bogaci mają spo-
rą obstawę i masę pułapek, ale za to możemy 
(nie musimy) część złota oddać ubogim.

Można by wtedy sygnalizować, że w kluczowym 
momencie fabuły musimy uciekać przed kimś-
tam przez slumsy lub dzielnicę proletariacką. Je-
żeli wspieraliśmy ubogich, pomagają nam (po-
zwalają przebiegać przez mieszkania i uciekać 
przez ich okna, gdy nas widzą; starają się odcią-
gnąć od nas strażników). Jeżeli nie wspieraliśmy, 
ale nie krzywdziliśmy, wspierają strażników do-
piero, gdy czują się zagrożeni (włamaliśmy się do 
czyjegoś domu, minęliśmy kogoś podejrzanie 

blisko). Jeżeli ich okradaliśmy, cała masa bied-
nych wychodzi na ulice i zaczyna nas szukać.

Z Thiefa zerżnęlibyśmy takie motywy jak miecz, 
pałka, rękawice do wspinaczki po ścianach czy 
łuk (strzały mchowe i strzały wodne, hyhy), ale 
wprowadzilibyśmy trochę więcej konsekwencji. 
Im więcej wystrzeliliśmy strzał, tym więcej wska-
zówek, że działa tu osoba o tej samej taktyce. Im 
więcej zabiliśmy ludzi, tym bardziej poluje na 
nas straż (a strażnicy nie muszą być takimi ma-
tołkami jak w pierwowzorze – skoro my może-
my mieć rękawice do wspinaczki do ścianach, to 
czemu oni nie?) i tym bardziej boi się nas otocze-
nie. Sklepikarze żyją w coraz większym stresie i 
straż zaczyna ich nagabywać – czy będziemy ich 
ratować, czy pozwolimy zamknąć? Limit noszo-
nych przedmiotów wydaje mi się w tym wypad-
ku oczywisty.
Przede wszystkim świat byłby bardzo otwar-
ty. Jedno wielkie „róbta co chceta”. W ramach 
prologu poszukujemy, począwszy od dialogu 
z zaprzyjaźnionym karczmarzem, jakiegoś pa-
sera (pierwszy sklepikarz). Questy znajdujemy 
w karczmach, gospodach, na słupach z ogło-
szeniami, ale równie dobrze nie musimy ich 
wykonywać, tylko chodzić z domu do domu 
i próbować je okradać. Największym wyzwa-
niem byłoby maksymalne zróżnicowanie wła-
mań (zarówno ich stopnia trudności, jak i moż-
liwych rozwiązań). Walka z syndromem Wojny 
Klonów jest tu priorytetem.

W tym wypadku niezbędny wydaje mi się dub-
bing, gdyż bohater starałby się nie rzucać w 
oczy i raczej unikałby kontaktu z ludźmi, jed-
nak wszelkie reakcje na jego działania i duża 
część questów wynikałaby z usłyszenia tego, 
co ludzie w okolicy mówią. Miasto żyjące nocą 
jest kluczowe. Fantastyczne istoty, magia? 
Czemu nie, ale pod warunkiem, że jako aspek-

Nie spotkałam się jeszcze z sesją 

RPG, na której umiejętności postaci 

zależały by od moich. Na szczęście, 

bo gdyby tak było, zapewne już bym 

się w tego typu gry nie bawiła, będąc 

ograniczona do postaci, które są 

w „moim zasięgu” umiejętności. 

Ćma

ty dodatkowe. Niech nikt nie zostanie oszuka-
ny tak jak ja, gdy zamiast napadać na pałace, 
zacznie walczyć z zombiakami w kopalniach.

Dużą zaletą takiej koncepcji (mury miasta gra-
nicą świata) jest możliwość dopięcia się pod 
już powstały świat. Równie dobrze możemy 
się pojawić w Amnie, Middenheim czy Sigil. 
Istnieje cała masa miast znanych z settingów 
do gier fabularnych, które można by wykorzy-
stać i zaoszczędzić trochę na wydatkach zwią-
zanych z kreowaniem nowego świata (i zyskać 
sponsora, którego się sensownie zareklamu-
je). Nie jest wcale trudne wydobyć całą masę 
dobrych rozwiązań z głównego pomysłu na 
Thiefa.

#9 – cRPG?
Będę się streszczał, bowiem to, co teraz napi-
szę, powinno się właściwie znaleźć na począt-
ku serii. Pogadałem niedawno ze znajomym, 
który czytał większość wpisów serii i mimo-
chodem opisał, że rozgranicza cRPG od RPG 
na komputerze. cRPG to wszelkie Wrota Baldu-
ra, Mass Effecty, Gothici (jego ulubiony cRPG). 
Taki Planescape: Torment natomiast to dla nie-
go gra fabularna przełożona na komputer. Gra, 
która ma jeden, konkretny cel – dać możliwość 
przeżywania losów głównego bohatera. Po-
znawania go. Rekonstruowania jego historii. 
Torment skupia się na pewnej historii i inter-
pretacji tej historii. Ma mało taktyczny (wca-
le nietaktyczny?) system walki, ale mimo jego 
różnych wad nigdy nie zwracam na nie uwagi.
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Chciałbym coś zasugerować, podpowiedzieć. Owszem, bohater nie 

chciałby się rzucać w oczy, jednak znalazłoby się sporo osób, które 

pragnęłłby go spotkać. O Straży miejskiej pisałeś, jednak pozostaje jeszcze 

półświatek. Wszak to czyjeś terytorium i może mu się nie podobać, że 

ktoś kradnie bez jego wiedzy i zgody. Taki ktoś oczekiwałby zapewne 

procentu, a dodatkowo (lub zamiast) wykonania pewnych zadań. 

Ponadto, miasto zapewne nie znajduje się we „władaniu” jednej osoby 

czy organizacji, a przynajmniej dwóch. Strony te prawdopodobnie 

nie przepadają za sobą i jeśli nie walczą ze sobą, to zawieszenie 

broni i podział terenów jest bardzo niestabilny. Bohater z pewnością 

zostałby wmieszany w te relacje. Pomoc jednym (przymuszona czy też 

nie), wpływałaby na poziom sympatii ze strony drugich. Całość zaś 

wpływałaby na szanse tudzież trudność realizacji własnego celu.

Rapo
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Jeśli cRPG ma być jedynie szlachtowaniem hord przeciwników i 

tłuczenie leveli, to ja pozostanę przy Diablo2. Trzeba rozróżnić 

dwa gatunki gier – RPG, gdzie kwintesencją jest świat i bohater w 

świecie, interakcje ze społeczeństwem. W takich produktach walka 

jest po prostu dodatkiem. Drugim gatunkiem jest hack'n'slash 

pokroju Diablo, Sacred itp. Niestety, większość tych gier zaliczanych 

jest do RPG. Fajnie jest masakrować przeciwników w sposób 

masowy, ale czy to jest kwintesencja gry typu role–play?

Specu

Na forum programistów gier przeprowadziłem sondę, której celem było 

zebranie odpowiedzi na następujące pytania (wszystkie dotyczą cRPG):

1. Najlepsza fabuła.

2. Najciekawszy świat gry (chodzi o tło, nie o questy).

3. Gra, przy której najbardziej „wczułeś się w rolę”.

4. Najlepszy system rozwoju postaci.

5. Gra, która nie załapała się do żadnej z powyższych 

kategorii, ale o której chciałbyś wspomnieć.

6. Gra, którą uważasz za najlepszego cRPG-a wszechczasów.

Opcjonalnie: Najlepsza mechanika świata.

Wyniki tej sondy wraz z kilkoma krótkimi komentarzami znajdziesz tutaj.

dzemeuksis

Gram w Tormenta dla dialogów.

Gdybym szedł tropem zasygnalizowanym 
przez znajomego, cRPG definiowałbym jako 
„nawiązanie do schematów utrwalonych (choć 
nie zainicjowanych) przez Baldur’s Gate’a”. Ta-
kim schematem jest na przykład łażenie po 
dungeonie i natykanie się na wrogów w każ-
dym pomieszczeniu. Albo nierozerwalne po-
wiązanie XP z zabijaniem przeciwników. cRPG 
jakby w naturalny sposób miało być kompute-
rową / konsolową próbą odzwierciedlenia gier 
fabularnych. Role–play’ów. Gier skupiających 
się na odgrywaniu roli.

Założenie to po pierwsze nie jest realizowa-
ne, po drugie – nie zapowiada się, by do tego 
zmierzało. cRPG-i nie mają już wiele wspól-
nego z RPG-ami. Utworzyły własny, niezależ-
ny schemat i jego się trzymają. Niemalże de-
speracko. Nie potrafię już w świadomości łą-
czyć tych, bardzo odległych od siebie, stref 
ludycznych. Niby niewiele powstaje obecnie 
cRPG-ów, które by odtwarzały świat D&D, a ja-
koś większość XP cały czas dostaje się za masa-
kry. A w większości RPG-ów nie dostaje się za 
to XP wcale. Potrzebni są nam wizjonerzy, któ-
rzy uznają, że opłaca się na tym rynku ekspe-
rymentować. Nikt jednak gier nie robi tak, by 
na tym stracić. Istnieje rynek, któremu obec-
ne cRPG-i odpowiadają i odpowiada się na po-
trzeby tego właśnie rynku.

Tworzenie nowego jest niebezpieczne. cRPG-i 
nie są gorsze od RPG-ów, są czymś zupełnie in-
nym i coś zupełnie innego oferującym. 

Co mnie wkurza w cRPG-ach? Powiązane z ich 
skrótem oszustwo. Próba zasugerowania, że 
odzwierciedlają gry fabularne na monitorze.

To nieprawda.
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http://forum.gamedev.pl/index.php/%20topic,4332.msg84143.html#msg84143
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Na lekcjach historii opowiadano nam o bo-
haterskich czynach wielkich ludzi, którzy do-
prowadzali do przewrotów i tym też na za-
wsze zmieniali losy swych państw. Che Gu-
evarra, który najpierw słowem, potem czynem 
zmienił kubańską wyspę, był również morder-
cą i bojownikiem. Rewolucja francuska na cze-
le z Robiespierre’em i masą cywilów utknęła 
na stałe w umysłach całego świata – mało kto 
zdaje sobie sprawę, ile osób umarło za tamtą 
ideę.

Każdego wielkiego przewrótu dokonujemy 
za pomocą przelewu litrów krwi i wielkiego 
sprzeciwu ogromnych ilości ludności. Wtedy 
byle słowo przywódcy buntu jest w stanie ru-
szyć tłumy do boju o nowe, lepsze jutro. Jak 
wygląda rewolucja oczami amerykanów? To 
proste – potrzebujemy jednego odważnego 
gościa i tony ładunków wybuchowych.

Just Cause 2 to druga część opowieści o agen-
cie CIA Rico Rodriguezie, który znowu stanie 
się głównym bohaterem przewrotu mającego 
na celu obalić złego władcę małego państew-
ka. Panau (jego granice obejmują kompleks 
wysp w południowo-wschodniej Azji) jest 
kontrolowane przez złego dyktatora Pandaka 
„Baby” Panay, który odcina się od współpracy 
z USA i staje się „niewygodny”. Jeden z prze-
łożonych i dawny mentor naszego protagoni-
sty – Tom Sheldon – podobno zbuntował się, 
zerwał kontakt i przyłączył do jednej z rebe-
lianckich grup planujących obalić prezydenta 
Panau. Naszym zadaniem jest dotrzeć do Shel-
dona i zabić go, jeżeli zajdzie potrzeba. Tak po 

krótce przedstawia się główny wątek fabular-
ny Just Cause 2 - gry stworzonej przez zespół 
Avalanche Studios i Eidos Interactive, a wyda-
ny przez Square Enix.

No to czas lądować na wyspach!
Agent CIA niestety zalicza twarde lądowa-
nie, gdyż zaraz po wtargnięciu śmigłowcem 
w strefę Panau zostaje ostrzelany przez woj-
sko i musi ratować się skokiem ze spadochro-
nem. Ten wstęp służy za tutorial, w którym po-
znajemy podstawową i główną cechę naszego 
bohatera – posiada nieskończoną ilość spa-
dochronów w plecaku, którego nie ma nawet 
na plecach. Gdy już nauczymy się surfować na 
dużych wysokościach i kontrolować spadanie, 
zbieramy resztę sprzętu, przy okazji strzelając 
do wrogich wojskowych. Tam też zdobywamy 

Just Cause 2 - recenzja
Łukasz „Squallu” Winkel

dwa ważne elementy ekwipunku – podręcz-
ny komputero-kalkulatoro-telefon zwany po-
tocznie PDA oraz karwasz z hakiem i żelazną 
linką. Drugi gadżet jest najważniejszym ele-
mentem odróżniającym Rico od każdego in-
nego bohatera typowych strzelanek. Niczym 
Batman, nasz bohater może łapać się każdej 
powierzchni i szybko do niej podciągać. Może 
chwycić kogoś hakiem, a potem przywiązać 
do eksplodującej beczki czy też rozpędzone-
go samochodu. Jest to niewątpliwy „hak na 
uwagę”, który miał przyciągnąć graczy. Popra-
wiona po pierwowzorze filmowość akcji zosta-
ła upłynniona właśnie przez możliwość stoso-
wania magicznej liny i spadochronów zawsze 
wtedy, gdy tego potrzebujemy.
Wychodzi na jaw, że Sheldon się ukrywa i by 
zdobyć jakiekolwiek informacje o nim, mu-
simy udawać najemnika i zacząć siać chaos 
na ulicach Panau. Zwrócenie na siebie uwa-
gi grup bojowniczych ma pomóc nam dostać 
się do zaginionego mentora. Tak właśnie na 
dobre rozpoczyna się przygoda z grą. Mamy 

do dyspozycji ogromny, sandboxowy świat, 
w którym nic na nie ogranicza. Każda eksplo-
zja i zniszczenie mienia rządowego zwiększają 
chaos, który gromadzony (na aktualnym licz-
niku chaosu) poszerza nasze możliwości, ko-
nekcje oraz ekwipunek (niszcząc coś zarabia-
my pieniądze, za które na czarnym runku ku-
pujemy bronie, pojazdy i ich ulepszenia).

Panau – land of opportunity!
Gra jest duża – w pojęciu obszarowym, gdyż 
fikcyjna wyspa (a właściwie zbiór rożnego ro-
dzaju wysp) jest ogromna. Przekątna obszaru, 
jaki możemy zwiedzić, sięga ponad 44 kilome-
tró! Jest to tak olbrzymia przestrzeń, że prze-
lot z jednego krańca mapy na drugi zajmuje aż 
siedem minut! Mówię tutaj o komunikacji po-
wietrznej przy użyciu najszybszego samolotu 
– podroż naziemna zajęłaby wam z pół dnia. 
Teren nie dość, że jest duży, to jeszcze śliczny. 
Tropikalne lasy, wysokie wzgórza, piękne pla-
że, śniegiem okryte stoki. Dla każdego znaj-
dzie się, cś pięknego.
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Poziom detali też jest zadowalający – na sto-
kach gór mamy całkiem inną roślinność niż w 
tropikalnych lasach, a wpadając przez przypa-
dek do wody zdajemy sobie sprawę, że twórcy 
zadbali nawet o to, by i tam było co zwiedzać. 
Rafy koralowe wyglądają całkiem ładnie i uka-
zują dbałość o szczegóły. Wywołuje to jednak 
mieszane uczucie, kiedy ten poziom dbałości 
o detale kontrastujemy z miastem, które wszę-
dzie ma takie same uliczki i takie same budyn-
ki. W dżunglach nie zobaczymy ani jednego 
zwierzęcia, a w miastach widzimy małe garst-
ki ludzi. Odwiedziłem stolicę gry dość szyb-
ko i oczom nie mogłem uwierzyć – ulice były 
puste. Może to reżim trzymał wszystkich w 
mieszkaniach, kto wie? Eksperyment przenio-
słem na przedmieścia – okiem zwinnego ba-
dacza dotarłem do wioski w środku lasu. Tam 
stało około pięć blaszanych chatek, a po po-
lnych uliczkach poruszało się więcej ludzi niż 
to możliwe. Zwierzęta też stanowią dziwny 
paradoks, gdyż są rzadkością na terenach Pa-
nau. Czasem zdarzy się usłyszeć sokoła, albo 

jakieś inne ptactwo – a tak naprawdę widzi-
my jeden model ptaka szybujący gdzieś na 
nieboskłonie. Na pustyni czasem spod kamie-
nia wyjdzie skorpion – to prędzej nawiązanie 
do pseudonimu, jakim się tytułuje Rico, czyli 
Scorpio, niż faktyczne zwierzę (jest jedynym, 
jakie spotkałem na lądzie). W wodzie znajdzie-
my czasem jakąś rybę ale też nie za dużo i nie 
za wielkie. Wszystko malutkie i niezauważal-
ne. Ale kogo to obchodzi, gdy w grze mamy 
zbyt dużo świata do zwiedzenia, by zatrzymać 
się na chwilę. Przez pośpiech możemy nawet 
tego nie zauważyć. Co do zwiedzania, to war-
to dodać, że twórcy umieścili masę easter eg-
gów nawiązujących do różnych filmów, seriali 
i gier, więc warto sprawdzić „co tam świeci na 
tej malutkiej wysepce”.
Ilość wszelakich pojazdów również zachwyca, 
gdyż nawet GTA IV nie posiadało tylu mode-
li samochodów, motocykli, quadów, łódek, sa-
molotów czy śmigłowców. Nie wspomnę już o 
ukrytym balonie z koszem. Amatorzy ukrytych, 
sekretnych pojazdów będą mieli czego szukać.

Co ciekawe – efekt klonowania się pobliskich 
modeli znany również z najnowszej odsłony 
Grand Theft Auto występuje i tutaj. Gdy krad-
niemy wóz sportowy, to okazuje się, że poło-
wę ludności tego kraju stać na taki samochód 
i jeździ ich pełno wokół nas. Dziwny błąd wy-
stępujący już w drugiej grze typu sandbox.

Rico – człowiek, kaskader, świnia i „adrenaline 
junkie” w jednym
Niestety muszę się trochę popastwić nad 
głównym bohaterem i jego towarzyszami, a 
dopiero potem przejdę do innych aspektów 
rozrywki. Nasz protagonista nie jest już mło-
dy – skończył czterdziestkę kilka lat temu, nie 
jest tak przystojny jak w pierwszej części, a i 
jego charakter nie jest jedwabisty. To brzyd-
ki twardziel, który zna swoją wartość, wie, że 
jest dobry w tym co robi i niekoniecznie musi 
być miły. Obraża kogo popadnie, rzuca ostre 
uwagi i pomrukuje ciągle pod nosem. Nawet 
taki bandyta jak Nico Belic z GTA IV potrafił 
przeprosić kogoś, kogo wyrzucił z samocho-

du argumentując, iż jest mu ten samochód 
niezmiernie potrzebny. Rico Rodriguez prze-
mocą usuwając biedną kobietę z jej rodzin-
nego vana potraktuje słowami pokroju „Le-
arn to drive lady!” albo też „Get out or I’ll kill 
you!”  - jak widać w CIA mało uczą kultury oso-
bistej. Poza tym nasz bohater nie ma osobo-
wości, którą byśmy jakkolwiek zapamiętali 
– jego dialogi z innymi postaciami są płytkie, 
oparte o stare kawały i bardzo skrótowe. Nie-
stety to nie jest problem tylko Rico, gdyż każ-
da postać ma w tej produkcji podobnie. Głów-
ny antagonista – Prezydent „Baby” Panay – jest 
niskim pokurczem z głupkowatym akcentem, 
sepleni i kojarzy mi się z osobą, o której poli-
tycznie jest niepoprawnie żartować, gdyż tra-
gedia pod Smoleńskiem na zawsze ukróciła tą 
możliwość. Poza naszym niskim dyktatorem o 
ogromnym ego mamy jeszcze samego Toma 
Sheldona, który ujawnia się już w drugiej mi-
sji fabularnej . Okazuje się, że cały czas działa 
dla CIA pod przykrywką i to z nim mamy obalić 
prezydenta. Sheldon, jak zrozumiałem z opo-
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wieści, był nauczycielem głównego bohatera 
w sztukach szpiegowskich i z założenia powi-
nien być choć trochę mentorski. W efekcie do-
stajemy pięćdziesięciolatka w hawajskiej ko-
szuli, który zalatuje teksańskim akcentem, lubi 
piec świniaki na rożnie i wypowiada się jakby 
wojna domowa w Panau była dla niego urlo-
pem. Absurd, gdybym miał takiego mentora, 
to bym prawdopodobnie odszedł z CIA. Przy-
wódcy buntowniczych grup wydają się nieco 
bardziej charakterystyczni, gdyż każdy z nich 
ma jakąś wizję co do rozwoju tego państwa i 
często o tym mówią przed misjami, które dla 
nich robimy.

Wróćmy jednak do Rico. Model poruszania się 
postaci jest nieco dziwny, wygląda to tak, jak-
by górna partia ciała była całkowicie niezależ-
na od dolnej. Biegając i strzelając przyjmuje 
czasami dość nienaturalne pozycje, które nie 
rzucają się w oczy graczowi, a obserwatorowi 
(grając nie mamy czasu na patrzenie na Rico – 
za dużo się dzieje). Poza tym faktem – mode-

le postaci są utrzymane na ładnym poziomie i 
przekraczają chociażby te z The Saboteur.
Jak wygląda typowa akcja w Just Cause 2? Za-
prezentuję to na przykładzie. Mamy na celu 
wysadzenie zbiorników paliwowych w bazie 
wojskowej. Rico może wlecieć ukradzionym 
śmigłowcem, niszcząc go razem z wieżyczką 
snajperską, a sam wyskoczy na spadochronie 
w kierunku najbliższej kryjówki. Dalej może z 
granatów potraktować nieświadomych wo-
jaków, biegnąc w kierunku zbiorników. Kilka 
chwil na podkładanie dookoła C4 i już może-
my planować ucieczkę. Po znalezieniu wojsko-
wej furgonetki wysadzamy zdalnie zbiorniki i 
taranujemy bramę wyjazdową. To nie koniec, 
gdyż rusza za nami pościg. Wtem Rico wska-
kuje na maskę swego auta i precyzyjnie prze-
strzeliwuje opony pierwszego pojazdu wroga, 
który dachując zagradza drogę innym. Drugi 
jednak ominął przeszkodę i zbliżył się ostrze-
liwując nasz samochód na sito. Rico znowu 
wskakuje na dach furgonetki, by przeskoczyć 
zeń na maszynę oprawców, zastrzelić agre-

sorów, a kierowcę wyrzucić z rozpędzonego 
wozu. Misja zakończona, Scorpio rusza porwa-
nym czterokołowcem pozostawiając za sobą 
krwawy szlak. Tak, to bardzo filmowa gra i ak-
cja w niej właśnie w ten sposób wygląda. Pyta-
cie mnie, jak on to robi, że przeskakuje ciągle 
po samochodach, porywa śmigłowce w po-
wietrzu, podciąga się wszędzie na lince i na-
wet potrafi stać na rozpędzonej rakiecie? To 
jest Rico Rodriguez – najlepszy człowiek CIA 
– on takie rzeczy umiał już w przedszkolu.

Duży świat - dużo misji
By ruszyć jakkolwiek fabułę do przodu, musi-
my wykonywać misje dla Agencji, a te są do-
stępne dopiero gdy osiągniemy odpowiedni 
poziom „chaosu”. Rozwijamy go poprzez sia-
nie apokalipsy na wszystkim co należy do rzą-
du i wojsk Panau oraz przez robienie misji dla 
grup buntowniczych. Jak już wcześniej wspo-
mniałem – są trzy grupy buntowników, każ-
da ma inne plany podbicia państewka i każ-
da potrzebuje pomocy takiego kozaka jak 
Rico. Jeden typ misji to „zdobywanie twierdz”, 
gdzie pod pojęciem „twierdza” mamy ustalo-
ny przez grupę ważny punkt technologiczny. 
Może to być reaktor jądrowy, baza wojskowa 
czy też fabryka zapałek – cokolwiek czego po-
trzebuje jedna z grup. Roaches, Ular Boys i Re-
apers (bo o nich mowa) najmują do pomocy 
Ciebie, byś wtargnął na teren rządowy, oczy-
ścił teren i zabezpieczył na czas dostania się 
wojsk rebeliantów. Misje te są bardzo schema-
tyczne i stosunkowo łatwe. To jedyne zadania, 
których układ znamy od początku, wszystkie 
inne czy to Agencji, czy też Buntowników, są 
bardzo różnorodne. Mamy wszelkie wariacje 
akcji konwojowych, porwań czy też destruk-
cji wszelakich. Rico może mieć za zadanie do-
stać się do bazy wojskowej i zniszczyć samolo-
ty, może je porywać, może też nimi zniszczyć 

inne bazy. Każda misja ma inny cel i często 
metoda osiągnięcia go jest w pełni zależna od 
nas. To my decydujemy jak dostać się do usta-
lonego punktu i co zrobić w środku, by wyko-
nać zadanie.
Dodatkowo w miarę rozwoju misji nasz asor-
tyment poszerza się przez ulepszanie gadże-
tów z czarnego rynku – dzięki rozrzuconym 
po świecie skrzyniom ze sprzętem. To również 
modyfikuje naszą strategię i stopniowo zmie-
niamy techniki na jednoosobową armię, przy 
której Rambo to chłopaczek z przedszkola. 
Opanowanie do perfekcji sztuczek z szybowa-
niem i wykorzystaniem liny oraz spadochro-
nu pozwala nam wręcz bawić się światem. To 
sandbox w pełni tego słowa. My decydujemy 
co i jak robimy.
Przeciwnicy są zazwyczaj tacy sami. Mogą być 
wyższymi rangą i lepiej uzbrojonymi wojsko-
wymi, ale to wciąż siły militarne Panau i to do 
nich strzelamy przez całą grę. Zdarzają się co 
prawda wyjątki, ale o nich opowiem w kolej-
nym akapicie.

To gra akcji z eksplozjami w tle – komu 
potrzeba spójności i sensowności?
No właśnie. Tak jak zabawa z tą grą jest wybu-
chowa i pełna karkołomnych sytuacji, z któ-
rych często wychodzimy cało (nawet z naj-
większych eksplozji), tak nigdy nie spotka-
łem się z równie dużą masą niedorzeczności. 
W jednej z misji okazuje się, że trafiamy na wy-
spę, na której stacjonuje armia japońska z cza-
sów II Wojny Światowej całkowicie nieświado-
ma tego, że wojna się skończyła. Absurd tego 
miejsca może być wytłumaczony tym, że to 
ta sama wyspa, na której znajdujemy masę 
easter ggów związanych z serialem Lost. Nie-
mniej gdy tylko ich zaatakujemy, to włącza się 
alarm, tak jak na każdym innym terenie Panau 
i słyszymy: „Enemy aproaching, eliminate the 
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hostile!” wykrzyczany przez megafony z takim 
samym akcentem i głosem, jak u żołnierzy rzą-
dowych. Dziwny alarm pojawia się nawet wte-
dy, gdy zniszczymy całą bazę do gołej ziemi. 
Wystarczy, że przeżyje jeden wojskowy, a my 
go oszczędzimy. Gdy alarm ucichnie, a my po-
nownie zaatakujemy ostatniego żołnierza na 
zgliszczach – usłyszymy okrzyk z megafonów... 
Ich fizycznie nawet już nie ma, pozostał jeden 
człowiek, który zawsze krzyczy tak samo i do 
tego przez głośniki! Może on nas prześladuje i 
dlatego słyszeliśmy go również na wyspie z Ja-
pończykami?
Twórcy gry założyli, że każdy obywatel tego 
państwa to skończony wieśniak, który chodzi 
w krótkich spodenkach, okrągłym kapeluszu 
i nic nie robi. Tylko takich cywili spotykamy – 
nawet stolica nie jest ani trochę bardziej cywi-
lizowana. Za to niektóre kobiety chodzą w sza-
tach, jak zakonnice bądź też mieszkanki Arabii 
Saudyjskiej. Poza nimi znajdziemy tylko kilka 
pań w bikini. Widowiskowość wszelkich akcji 
ma sprawiać przyjemność, a nie skłaniać nas 

do refleksji. Gdybyśmy zaczęli analizować po-
szczególne aspekty wykorzystania żelaznego 
haka bohatera, to musielibyśmy się złapać za 
głowę z niemożliwości każdego manewru. Ale 
po co? Przecież tu chodzi o dobrą zabawę.
Niestety pojawia się pewien problem. Twór-
cy tak bardzo postarali się zbudować cieka-
wy świat bogaty w elementy do destrukcji i 
system akcji, który ciągle nas skłania do kar-
kołomnych ewolucji, że zapomnieli o fabule. 
Główny wątek, czyli misje agencji, które wy-
jaśniają nam, o co chodzi Tomowi Sheldono-
wi i dlaczego trzeba obalić prezydenta – jest 
tak głupkowaty i łatwy do przewidzenia, że w 
sumie wpadamy na niego już na początku gry. 
Samo zakończenie nie jest ani trochę satysfak-
cjonujące. Kilka naciąganych dialogów i napi-
sy końcowe. Do tego sama długość głównego 
wątku – to zaledwie siedem misji! Żeby je od-
blokować trzeba się co prawda nieco napocić, 
by narobić wystarczająco dużo chaosu, ale to 
i tak kiepskie wytłumaczenie na brak pomysłu 
na fabułę.

Przeciwników, jak już mówiłem, spotykamy 
głównie w umundurowaniu i poza rangą oraz 
bronią nic ich od siebie nie różni. Oprócz oczy-
wiście pewnego momentu w grze, w którym 
musimy stawić czoła najlepszym z najlepszych 
i jedynym, którzy mogą zagrozić agentowi CIA 
(w tym momencie werble wybijają rytm), otóż 
kto jest bardziej widowiskowy od Rodrigueza? 
Ninjas! Tak nie przesłyszeliście się! W pewnym 
momencie do akcji wkracza grupka ninja, któ-
rzy uzbrojeni w katany i pistolety oraz umie-
jętność znikania próbują nas zabić! Brzmi jak 
film akcji klasy D? Tak. Bo fabularnie to jest film 
akcji klasy D.

It’s just a cause, like every other. Just Cause.
Just Cause 2 to świetna gra akcji gatunku 
sandboxowego w pełnej krasie. Decydujemy, 
jaki duży chaos będziemy siać w tym świecie, 
a z doświadczenia wiem, że chce się robić co-
raz większy. Ta gra to rozwałka przez duże „r” i 
nie można nic tutaj zarzucić. Mamy pełno nie-
możliwych, karkołomnych akcji, które spra-
wiają masę radochy, więc zakładam, że zado-
wolą amatorów akcji. Fabularnie gra niestety 
kuleje, ale to nie o fabułę tutaj chodzi, a o ro-
bienie rozwałki.

Muzyka ani nie zachwyca ani nie razi – po pro-
stu słyszymy ją, ale wątpię, by po ukończeniu 
gry komukolwiek jakaś melodia utkwiła na 
dłużej. Długość rozgrywki też jest nawet satys-
fakcjonująca, gdyż jeżeli kogoś relaksuje zwie-
dzanie, zbieranie gadżetów, odkrywanie mapy 
i robienie masy misji pobocznych, to nie bę-
dzie się nudzić. Kończąc grę mamy mniej wię-
cej 20-25 godzin na liczniku, a to i tak zaledwie 
28% odkrycia wszystkiego. Po obaleniu prezy-
denta pozostaje nam dalsze zwiedzanie świa-
ta i pozostałe 72% do zdobycia.

Kto nie jest przekonany do gry, powinien ścią-
gnąć demo dostępne na PSN czy też Xbox Live 
i samemu sprawdzić czy po 30 minutach zaba-
wy na ograniczonym terenie będzie się chciało 
zwiedzić resztę i polatać ciekawszymi samolo-
tami. Ja chciałem i latałem. Wiem już teraz, że 
odpalę grę na pewno kilka razy – chociażby w 
dzień sapera, by coś wysadzić. Eksplozje w tej 
grze wyglądają pięknie.

Ocena recenzenta: 7/10

Tytuł: Just Cause 2
Producent: Avalanche Studios
Wydawca: Square-Enix / Eidos
Dystrybutor PL: Cenega Poland
Seria wydawnicza: Just Cause
Data premiery (świat): 23 marca 2010
Data premiery (Polska): 25 marca 2010
Platformy: PS3, Xbox, PC
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Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od 
Asteroids. Niepozorny, mały statek niszczący 
miliony pozaziemskich istnień, przez lata zy-
skał sobie miliony zwolenników na całym glo-
bie. Pojawił się w tysiącach różnych wersji, a 
drugie tyle innych gier garściami czerpało z 
niego inspirację. Można powiedzieć, że tytuł 
ten ewoluował wraz z postępującą technolo-
gią, ponieważ powstały wersje pod wszystkie 
rodzaje komputerów osobistych, telefony ko-
mórkowe, a ostatnio nawet pod konsole. Jed-
ną z takich konsolowych wariacji na temat… 
jest Shooter  – nowy tytuł z serii PixelJunk. I 
choć oba tytuły różni praktycznie wszystko, to 
główny trzon arkadówek został zachowany – 
ma być prosto i przyjemnie.

W tym przypadku Q-Games wyjątkowo moc-
no postawiło na fabułę. Pierwsze uruchomie-
nie gry wprowadza w świat kosmicznych po-
dróży, gdzie głównym zadaniem gracza jest 
uratowanie kolonizatorów eksploatowanej 
planety. Do dyspozycji jest mały (jak to w Pi-
xelJunk) statek, którym przemierza się pod-
ziemne jaskinie nieznanego świata. Celem gry 
jest zbadanie wszystkich korytarzy i zabranie 
ze sobą jak największej liczby członków załogi. 
To jednak nie wszystko, bo przecież nie może 
być aż tak łatwo. Na drodze ku szczęśliwemu 
zakończeniu pojawiają się liczne przeszkody: 
od niebezpiecznych maszyn i stworów po nie-
ujarzmioną naturę.

PixelJunk: Shooter - recenzja
Ula „Canela” Kuczyńska

Standardowi przeciwnicy występują w Sho-
oterze pod wieloma różnymi postaciami, co 
pozwala stwierdzić, że obca cywilizacja jest 
nad wyraz uprzemysłowiona. Ich różnorod-
ność jest tak duża, że nie sposób wymienić 
wszystkich, ale do tych ciekawszych można 
zaliczyć latające „shurikeny”, które potrafią wy-
skoczyć z ziemi lub lodu i niczym samo-nakie-
rowujące pociski, niestrudzenie pędzić w stro-
nę gracza; kidnaperów, którzy porywają zagu-
bionych kolonizatorów i aż strach pomyśleć, 
co z nimi robią; czy działa plujące lawą, któ-
rych zniszczenie wymaga sporych nakładów 
amunicji. Oczywiście są również stare, dobre 
działka naziemne, które – schowane w trud-
nych do spostrzeżenia miejscach – mogą na-
robić niemałych szkód.

W grze wykorzystano wiele ciekawych i no-
wych (w świecie wirtualnym) rozwiązań. Głów-
nym przeciwnikiem ekspedycji ratunkowej 
jest temperatura. Wskaźnik na dole ekranu po-
kazuje kiedy wzrasta, a gdy osiągnie wartość 
krytyczną – mały samolot eksploduje i spada 
na powierzchnię planety. Wzrost temperatu-
ry powodują: wrogie pociski, wystrzeliwanie 
zbyt dużej ilości rakiet na raz oraz lawa, a ob-
niżyć ją można zanurzając się w wodzie lub 
odczekując spokojnie kilka sekund. Pozostanę 
na chwilę w temacie wody i lawy, bo najwięk-
szym plusem tej pozycji jest właśnie zabawa z 
fizyką substancji. Tę drugą można w ciągu kil-

ku sekund zamienić w proste do zniszczenia 
skały, oblewając ją odpowiednią ilością wody. 
Trujący gaz spala się w kontakcie z ogniem, a 
woda polana na lód zamarza. Choć nie są to 
nowatorskie rozwiązania, do czasu pojawienia 
się Shootera nigdy nie odgrywały tak istotnej 
roli w świecie gier. Kombinacji jest mnóstwo, 
lecz nie będę ich wymieniać nie chcąc psuć za-
bawy odkrywania ich samemu.

W wersji podstawowej (bo tego, że wyjdą do-
datki jestem więcej niż pewna) dostępne są 
trzy etapy rozgrywki. Wszystkie one rozgry-
wają się w podziemiach obcej planety, jednak 
z każdym następnym eksplorowane są coraz 
głębiej położone tereny. W pierwszym etapie 
jest to obszar tuż pod powierzchnią, składają-
cy się ze skał, wody i lawy. W kolejnym odwie-
dzamy lodową strefę, gdzie przyjdzie się nam 
zmierzyć z H2O w stanie stałym i płynnym, 
ostatnia jest krainą ropy, gazu i zabójczej tech-
nologii. Po każdym z tym etapów przycho-
dzi zmierzyć się z – jakże oklepanym, lecz na-
dal sprawiającym wielką frajdę motywem gier 
tego typu – głównym bossem. Trzeba przy-
znać, że w ich zachowanie i specyficzny spo-
sób pokonania każdego z nich twórcy włożyli 
wiele fantazji, przez co wygrana sprawia jesz-
cze większą satysfakcję.

Graczowi zaoferowano jedynie dwa tryby roz-
grywki – dla jednego i dla dwóch graczy. To 
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dość mało, ponieważ cała gra nie jest zbyt 
skomplikowana i przejście jej (wraz z wszystki-
mi trofeami), to kwestia kilku godzin. Przyda-
łoby się jeszcze kilka dodatkowych opcji roz-
grywki, żeby urozmaicić zabawę. Może wła-
śnie rozbudowanie wątku z zabijaniem bos-
sów?

Krótki czas zabawy to główny zarzut dla Pi-
xelJunk: Shooter. I choć system rozgrywki jest 
bardzo rozbudowany i urozmaicony, to gra nie 
spełniła oczekiwań, które w niej pokładałam. 
Brak jej „tego czegoś”, co przyciągało przed 
ekrany - jak chociażby w przypadku super-gry-

walnego Monsters. Ta pozycja dość szybko po-
wszednieje, co nie oznacza oczywiście, że nie 
zapewni kilku godzin doskonałej rozrywki – 
zapewni, ale bez przesadnego entuzjazmu.

Grafika jest rysunkowo-cukierkowa(jak w in-
nych grach z serii), jednak twórcy postawili so-
bie za cel doprowadzenie jej do perfekcji. Cie-
cze przedstawione są w bardzo dokładny (jak 
na ten rodzaj grafiki) sposób – lód w pewnych 
miejscach się mieni, woda faluje i jest półprze-
zroczysta, a lawa wrze wyrzucając co jakiś czas 
rozgrzane krople. Nawet ratowani osadnicy 
nie wyglądają tak samo, choć ich rola w prze-

biegu akcji jest marginalna. Trzeba przyznać, 
że całość stoi na wysokim poziomie.

W przeprowadzonym przed wydaniem gry wy-
wiadzie, jeden z producentów określił Shoote-
ra, jako grę, która przywołuje wspomnienia. 
Scenariusz opiera się na znanych z wielu kul-
towych produkcji schematach, dlatego każdy 
gracz może znaleźć w niej „grę swojej młodo-
ści”. Moje wcześniejsze porównanie do Astero-
ids może wydać się komuś niesłuszne, jednak 
to właśnie przyszło mi do głowy po raz pierw-
szy odpalając Shootera. Podsumowując, jest 
to kolejna udana pozycja, choć nie ma co nad 
nią wzdychać. Warta kupienia, ponieważ cena 
wypada bardzo korzystnie w porównaniu do 
naprawdę dobrej jakości gry. I dzięki rozgryw-
ce multi pozwala zacieśniać rodzinne więzi, 
więc będzie doskonałym zakupem na święta.

Ocena recenzenta: 6,5/10

Tytuł: PixelJunk: Shooter
Producent: Q-Games
Wydawca: Sony Computer Entertainment
Dystrybutor PL: Sony Computer
Entertainment
Seria wydawnicza: PixelJunk
Data premiery (świat): 10 grudnia 2009
Data premiery (Polska): 10 grudnia 2009
Platformy: PS3
Strona WWW: pixeljunk.jp
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Gonz: Próbując wytłumaczyć paru niezwiąza-
nym z konsolami osobom, o co chodzi z achie-
vementami, musiałem zwykle odpowiadać na 
pytanie „a co potem można kupić za te punk-
ty...?” No właśnie. Nic. Nabijamy je dla sportu, 
żeby się pochwalić, i jest to – jak to ładnie ujął 
kolega – e-penisiarstwo. Mam więcej punktów 
niż paru znajomych, bo siedzę na Xboxie dość 
długo. Paru innych ma więcej trofeów niż ja, ale 
za to ja zebrałem wszystkie „znajdźki” z inFamo-
us. Kto jest bardziej męski? Oczywiście, że ja!

Pomijając aspekt zbierania zbędnych punktów 
i brylowania w środowisku okrągłym, pięciocy-
frowym gamescorem albo wysokim levelem, 
osiągnięcia zwiększają żywotność gier i to w 
dość ciekawy sposób. Parokrotnie po skończe-
niu gry powtarzałem niektóre poziomy, żeby 
nabić co bardziej wchodzące na ambicję zada-
nia. To wciąga. Gry to zabawa, ale też pokony-
wanie pewnych wyzwań, od początku aż do za-
kończenia rozgrywki. Trofea i acziki to wyzwa-

nia bonusowe, koło których hardkorowcy ra-
czej nie potrafią przejść obojętnie. Tu przecież 
nie chodzi nawet o punkty, a o udowodnienie 
sobie (i innym), że autorzy gier nie wymyślili 
jeszcze dla nas nic, z czym byśmy sobie nie po-
radzili.

Gorzej, gdy autorzy mają niewiele więcej do 
wymyślenia poza zgrabną listą wyzwań – ta-
kie uczucie miałem grając w pierwszego Crack-
downa. Pusta gra, nudny gameplay, powtarzal-
ne, a w dodatku nieliczne misje. Sianie demol-
ki na czas czy szukanie pokitranych orbów da-
wało dużo więcej frajdy niż ostrzeliwanie kolej-
nych mafijnych bossów. Podobnie zresztą czu-
łem się grając w zupełnie obojętne mi Dead Ri-
sing. Jaki z tego wniosek? Wyzwania potrafią 
czasem uratować kiepską, bądź nie trafiającą 
do nas grę, wprowadzając w nudną rozgrywkę 
to „coś” . W końcu lubimy nie tylko kończyć gry, 
ale robić to z klasą, łapiąc po drodze zestaw od-
znaczeń za szczególne zasługi.

Felietoniki: Trofea i Achievementy
Redakcja konsole.polter.pl oraz Jakub Ćwiek

Może punkty są dla wielu osób dziecinadą, ale 
jednak coś w nich jest. Najlepszym dowodem 
jest chyba wprowadzenie trofeów przez Sony 
jako odpowiedzi na achievementy. Posiadacze 
Playstation drwili wcześniej z łapiących zbędne 
punkty xboxiarzy i co? Obecnie można poczy-
tać pełne zachwytu wypowiedzi Panów Redak-
torów poczytnych serwisów, że wolą pomysł 
Sony, bo zupełnie nie ogarniają systemu punk-
tacji. Kuriozalna wypowiedź, a w dodatku do-
lewająca oliwy do „fanbojskiego” ognia. Cóż za 
różnica, który system? I tak chodzi tylko i wy-
łącznie o brylowanie w społeczności zalicze-
niem ambitnych wyzwań...

Canela: Kiedy po raz pierwszy uruchomiłam 
swoje Playstation, nie miałam pojęcia jak i po 
co. Jednak już włączenie pierwszej gry i charak-
terystyczny dźwięk, towarzyszący zdobyciu tro-
feum, napełnił mnie zrozumieniem, a na mych 
ustach wykwitł uśmiech prawdziwego łowcy.

Nie potrafię zrozumieć opinii, że trofea prze-
szkadzają w cieszeniu się grą i są jedynie zbęd-
nym bajerem. Powiedźcie to myśliwemu, który 
w pocie czoła impregnuje i ściera kurz z wiszą-
cej nad kominkiem głowy niedźwiedzia! Bądź-
my szczerzy – PS-owe pucharki przemawiają 
do najstarszych instynktów, budząc w nas pre-
historyczny zew polującego na mamuty nean-
dertalczyka… Człowiek, od chwili gdy uznał, że 
zbieranie jagód za bardzo brudzi ręce, postano-
wił zostać łowcą – a co za tym idzie – zdobyw-
cą trofeów. Przecież nie możemy uciekać przed 
swoją historią!

Inną sprawą jest stopień ich trudności. Zdoby-
wanie odznaczeń za to, że się włoży płytę do 
czytnika (a są i takie) lub w nagrodę za przejście 
tutoriala (to już powszechna praktyka) jest jak 
wieszanie nad kominkiem głowy świnki mor-

skiej swojego dziecka . W moim mniemaniu 
trofea powinny być uhonorowaniem iście epic-
kich wyczynów – lecz wtedy zapewne okazało-
by się, że większość graczy nadaje się jedynie 
do zbierania jagód…

Neishin: Kiedy Microsoft wprowadził achieve-
menty na swoją konsolę, zupełnie się tym nie 
przejąłem. Bo niby czemu miałbym? W końcu 
Xboxa nie posiadałem (i wciąż nie posiadam). 
Dodatkowo podobny system wprowadził Bliz-
zard w World of Warcraft, w którego okazjonal-
nie pogrywam i wielkiego wrażenia to na mnie 
nie wywarło. Fajny dodatek i tyle. Tak myśla-
łem do momentu, aż Sony nie postanowiło sko-
piować poczynań swojego konkurenta. Wtedy 
wpadłem.

Trofea mają dwie strony. Zachęcają do przy-
kładania większej uwagi na to, co robię w grze. 
Zmuszają, żebym zagrał ponownie, bo coś po-
minąłem lub dopiero po pierwszym przejściu 
odblokowała się możliwość zdobycia kolejnych 
trofeów. Jest to świetny pomysł na podbicie 
„regrywalności”. Drugą stroną medalu jest jed-
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nak wybicie się z immersji, oczywiście w grach, 
gdzie jest to możliwe. Lubię zanurzyć się w kli-
mat gry, napawać tym, co przygotowali dla 
mnie twórcy. Trofea, czy raczej moja ochota, 
by je zgarniać, straszliwie w tym przeszkadza-
ją. Cały czas myślę bardziej o tym, w jaki sposób 
zdobyć kolejne punkciki, a nie o tym, jak bar-
dziej cieszyć się samą grą – fabułą, grafiką, roz-
wiązaniami w mechanice rozgrywki.

Trofea uzależniają. Straszliwie. Obecnie ciężko 
mi się przemóc, żeby zagrać w grę bez nich (Wii 
stoi odłogiem głównie z braku gier, ale te kilka, 
które czekają na rozegranie, nie mogą się prze-
pchnąć w kolejce na pierwsze miejsca, bo za-
wsze jest coś na PS3). Podobnie mam z grami na 
konsolę Sony, które Trofeów nie mają – sztan-
darowym przykładem jest tu Valkiria Chronic-
les, gra, która sama w sobie jest naprawdę faj-
nym kawałkiem kodu, ale zawsze znajdą się ja-
kieś nowości. I trofea do pozbierania.
Gdybym miał wybrać, czy trofea miałyby znik-
nąć z konsol, czy je zostawić, to jednak posta-
wiłbym na drugą opcję. Dają za dużo przyjem-
ności, by z nich zrezygnować.

Jakub Ćwiek: Pamiętam dobrze mój pierwszy 
raz. Wydarzyło się to przy Gears of War, zadyma 
na pół ściany, pokój aż drży od kakofonicznego 
miksu dźwięków z gry i ostrych riffów Metalliki. 
Sąsiad wali w ścianę, kumple krzyczą „dawaj!”, a 
ja ściskam w spoconych łapkach pada i pracuję 
intensywnie nad kontuzjami obu kciuków i pal-
ców wskazujących.

I nagle łup! Komunikat!

Oczywiście nie czytam, jeszcze mnie nie pogię-
ło. Ode mnie zależy życie oddziału, to nie czas 
na kwadrans z lekturą! Ale myślę sobie: zarobi-
łem poziom albo nową spluwę.

A tu, wyobraźcie sobie, nic z tych rzeczy. To 
achievement!

Serio, długo zajęło mi zrozumienie, o co wła-
ściwie z nimi chodzi. Nie załapałem się wieko-
wo na zbieranie karteczek z segregatorów, co 
najwyżej komiksy z gumy Donald czy kartecz-
ki z samochodami z gum Turbo. Te gadżety były 
jednak po coś – historyjki z kaczorem bez gaci 
czytałem, a samochodami graliśmy w taką grę 
typu kto ma naj... (facet bowiem jest facetem 
niezależnie od wieku). A po co są achievemen-
ty? Znaczy oprócz napędzania growego wyści-
gu szczurów.

Może i jestem uprzedzony za sprawą tak bole-
snego pierwszego razu – tak, żartownisie, ko-
jarzcie to sobie jak chcecie – ale dla mnie kon-
sola jest do zabawy i miłego spędzenia wieczo-
ru. Achievementy są gonitwą dla gonitwy, wy-
ścigiem bez celu czy też, że nawiążę do tego co 
wcześniej, karteczkami z gum Turbo bez samo-
chodowych statystyk. Kompletnie nie dla mnie.

Brakujący element

Płomień pochodni zadrżał niespokojnie, gdy z 
wrót otwartego po raz pierwszy od tysięcy lat gro-
bowca wyleciały setki zbudzonych ze snu nieto-
perzy, nieprzyzwyczajonych do ludzkiej obecno-
ści. Badacz ostrożnie przekroczył próg starożytne-
go mauzoleum. Jego oczy otwarły się szeroko na 
widok świetnie zachowanych naskalnych malowi-
deł, przedstawiających dziwne rytuały ku czci za-
pomnianych bóstw. Powoli postępował dalej, z tru-
dem opanowując drżenie rąk. Był już tak blisko od-
krycia sekretów, do których jedynie aluzje znajdy-
wały się w krajowych źródłach. Nagle w ciemności 
tuż przed jego twarzą zajaśniały wielkie oczy. Prze-
rażającemu śmiechowi upiora akompaniował tyl-
ko cichy odgłos dzwoneczków...

Próbując odszukać w domowej biblioteczce nie-
co już zużyty podręcznik Savage Worlds Explore-
r’s Edition, uświadomiłem sobie po raz kolejny, 
jak wybrakowana z polskiego punktu widzenia 
musi wydawać się historia rynku RPG. Nie wspo-
minając nawet o sektorze gier niezależnych oraz 
urwanych w Polsce liniach wydawniczych, któ-
re na zachodzie okazały się pasmem sukcesów 
(nowy World od Darkness czy edycja 3.5 Dunge-
ons & Dragons), jedynie w oryginale mogliśmy 
do tej pory poznać Savage Worlds. Niepozorna 
książeczka, jaką jest podręcznik podstawowy, 
nie kojarzy się na pierwszy rzut oka z obsypaną 
nagrodami świetną marką i szeroką gamą naj-
różniejszych settingów. Nie znaczy to jednak, że 
system nie przeniknął do Polski - już w 2008 roku 
ukazała się na łamach Poltera wersja demonstra-
cyjna systemu. Opublikowaliśmy recenzje (które 

zresztą wciąż są aktualne - znajdziecie je tu i tu), 
liczne settingi przedstawił na swoim blogu Kra-
konman. Mimo tych wysiłków, szerokiej publicz-
ności ograniczającej się do wydanych po polsku 
systemów, gra pozostawała w zasadzie niezna-
na.

Savage Worlds wpłynęło na polski rynek także za 
pośrednictwem Wolsunga, który z SW zaczerp-
nął przynajmniej kilka patentów. Cały ten wstęp 
przeznaczony jest dla osób - bo na pewno i ta-
kich nie brakuje - które o Savage Worlds usłysza-
ły niedawno i nie rozumieją jeszcze, o co było 
tyle szumu. Choć wybuch przedpremierowe-
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go hype’u jest w dużej mierze zasługą wydaw-
cy, to w rzeczy samej Savage Worlds  to system 
ważny, który po prostu warto znać, wypełniający 
ogromną lukę na polskim rynku. Szybka mecha-
nika umożliwiająca prowadzenie w dowolnej es-
tetyce, promująca sesje pełne brawurowej akcji 
- kto wie, być może to do tego systemu i zapo-
wiadanego cyklu Brawurowych Światów należą 
następne kwartały na polskim rynku?

Szybkie, wściekłe i niewielkie
Zacznijmy od podkreślenia najważniejszego - 
podręcznik podstawowy do Savage Worlds nie 
jest przeznaczony do żadnego konkretnego set-
tingu. To w końcu mechanika uniwersalna. Nie 
znaczy to jednak, że nie wystarczy do gry - o 
tym jednak później. Licząca sobie 176 stron ksią-
żeczka wymiaru b5 wydana jest w ładnej, mięk-
kiej okładce, co nie wróży najlepiej jej żywotowi 
w przepełnionym ciężkimi tomiszczami plecaku 
przeciętnego RPG-owca. Po otwarciu dobre wra-
żenie nie zostaje zatarte: mozaika kolorowych 
ilustracji (zarówno pochodzących z wersji orygi-
nalnej i settingów, jak i narysowanych specjalnie 
na potrzeby polskiego wydania) utrzymuje na 
ogół niezły poziom i podręcznik po prostu do-
brze się prezentuje - i dobrze się czyta, lepiej niż 
wersja oryginalna, w której żółtawy kolor tła był 
po prostu zbyt intensywny. Nie mam też zastrze-
żeń do tłumaczenia, korekty czy składu. Polską 
edycję Savage Worlds z przyjemnością połknąć 
można na raz!

Czy do wszystkiego?
Nie mamy w Polsce większych doświadczeń z 
mechaniką uniwersalną. Jedynym systemem, 
który nie zawierał w podstawowych podręcz-
nikach opisu settingu, było Dungeons & Dra-
gons, ale i tam wszystko mocno nakierowane 
było na konkretną estetykę. W Savage Worlds z 
kolei poprowadzimy zarówno fantasy, przygo-

dę osadzoną w realiach średniowiecznej Pol-
ski czy II wojny światowej, jak i przyszłościowe 
SF. Wielu czytelnikom na pewno nasuwa się tu 
pytanie: „Skoro SW jest do wszystkiego, to czy 
przypadkiem nie jest do niczego?”. Łatwo wy-
obrazić sobie grę, w której z pragnienia stwo-
rzenia mechaniki „do wszystkiego” zrodzi się 
potworek bez cech szczególnych. Tego typu 
wątpliwości zostaną rozwiane już podczas lek-
tury pierwszych stron podręcznika. System wy-
raźnie kładzie nacisk na przygody pełne akcji, 
obfitujące w pasjonujące starcia i pościgi - a te 
przecież przytrafiają się bohaterom w najróż-
niejszych światach.

W skromnym objętościowo podręczniku nie 
znajdziemy oczywiście wszystkiego, co po-
trzebne do poprowadzenia dowolnej sesji, 
szczególnie osadzonej w co bardziej egzotycz-
nych realiach; mimo to jego zawartość jest zu-
pełnie satysfakcjonująca. Rdzeń mechaniki, ce-
chy i umiejętności, pasuje do każdego świata, 
tak samo jak większość zawad i przewag. Pod-
ręcznik zawiera także szereg zasad specjalnych 
- znajdziemy odpowiednie reguły dla magów i 
szalonych naukowców, średniowiecznych zbroi 
i mieczy laserowych, walki konnej i manewrów 
lotniczych. Wszystkie napisane są tak, by umoż-
liwić ich jak najszersze wykorzystanie. Podczas 
tworzenia settingu na potrzeby własnej kam-
panii prowadzący często ograniczyć się może 
do wybrania odpowiednich zasad i uzupełnie-
nia list charakterystycznych dla danego świata 
przewag, ekwipunku, mocy czy przeciwników. 
Mechanika Savage Worlds jest na tyle prosta, 
że rozpisanie np. autorskich potworów nie po-
winno stanowić trudności nawet dla początku-
jących Mistrzów Gry, szczególnie że większość 
pracy opiera się na wybieraniu z gotowego pa-
kietu zdolności.

Zarówno tworzeniu własnych światów, jak i kon-
wersji innych systemów na SW poświęcono kilka 
stron w rozdziale dotyczącym prowadzenia gry. 
Uwagi, choć cenne, trudno nazwać wyczerpują-
cymi - z chęcią przeczytałbym artykuł dogłęb-
niej analizujący ten proces. Wypada podkreślić, 
że konwersji systemu na Savage Worlds towarzy-
szy przesunięcie nastroju w kierunku filmu akcji 
(chodzi tu, cytując podręcznik, o „dodanie bra-
wury” innym systemom). Przykładowo, konwer-
sja Neuroshimy na zasady SW (która zresztą ma 
się wkrótce ukazać w Gwiezdnym Piracie) nie-
wątpliwie promować będzie właśnie bardziej fil-
mowy styl gry. Z tych też powodów należy grun-
townie zastanowić się nad konwersją niektórych 
systemów. Sesja Zewu Cthulhu na SW może być 
świetną zabawą, ale bohaterowie nie będą już 
chłopcami do bicia.

Savage Worlds nie jest więc, na szczęście, me-
chaniką, która ma pasować do każdej sesji. Choć 
nie jest stuprocentowo wyspecjalizowana i moż-
na ją do pewnego stopnia skalować, w znacz-
nej mierze promuje styl gry kojarzący się z klasy-
kami kina nowej przygody czy powieści groszo-
wych. SW ma po prostu swoją brawurową duszę!

Figury i blotki
Mimo różnorodności Brawurowych Światów, 
nietrudno jest wskazać typowych bohaterów. 
Odważny odkrywca zapełniający ostatnie białe 
plamy na mapie Afryki. Awanturnik wybawiają-
cy z opresji porwane przez smoka księżniczki. Ci-
skający ognistymi kulami superbohater. Twardy 
policjant zapuszczający się w najgorsze dzielni-
ce. Każdy z nich powinien być postacią aktywną, 
głównym bohaterem hollywoodzkiego filmu, 
który zostałby nakręcony na podstawie przy-
gody. Niezależnie od potęgi w świecie gry, figu-
ry - bohaterowie graczy oraz najważniejsze, naj-
ciekawsze z postaci niezależnych - cieszą się w 

SW specjalnymi względami. W porównaniu do 
postaci tła (blotek) figurom łatwiej przychodzi 
zdawanie testów, w walce są dużo trudniejsze 
do wyeliminowania, a z opresji niejednokrotnie 
wybawią je fuksy, umożliwiające ponowne wy-
konanie testu czy błyskawiczne otrząśnięcie się 
z obrażeń. Pod tym względem Savage Worlds 
(przynajmniej w wersji znanej z podstawki) nie 
jest grą specjalnie radykalną. Bohaterowie gra-
czy rzeczywiście dostają fory, ale nie na tyle, by 
lekceważyć zagrożenia stawiane im naprzeciw 
przez Mistrza Gry. Na pewno przypadnie to do 
gustu drużynom nielubiącym całkowitej umow-
ności fabuły (częstej np. w grach indie) - Savage 
Worlds nie jest najbardziej filmowym systemem 
nawet na polskim rynku.

O ile jednak pod względem mechanicznym bo-
haterowie wyróżnieni są jednoznacznie, zabra-
kło mi w podręczniku metagrowych wskazó-
wek poświęconych tworzeniu ciekawych posta-
ci. Nastrój filmowości przebija z całego tekstu, 
ale nie znajduje solidnego skonkretyzowania. O 
ile gracz posiadający większe rozeznanie w kul-
turze popularnej lub grach fabularnych szyb-
ko wyczuje, co sprawia, że bohaterowie Savage 
Worlds są osobami wyjątkowymi, o tyle dla po-
czątkującego czytelnika może to być nieco nie-
jasne. Wprawdzie tego typu materiały znacznie 
rozepchałyby podręcznik podstawowy, z drugiej 
jednak strony problem jest na tyle uniwersalny, 
że podstawka jest lepszym miejscem na jego 
rozwiązanie niż np. dodatki settingowe. Nasuwa 
się tu skojarzenie z podręcznikiem do Wolsun-
ga, którego uważna lektura dostarczy począt-
kującemu prowadzącemu przynajmniej teore-
tycznych podstaw tworzenia „filmowych” boha-
terów, składania ich w drużynę, panowania nad 
tempem sesji, kreowania fascynujących antago-
nistów czy całych scenariuszy. W Savage Worlds 
znajdziemy mechanicznie narzędzia, ale nie po-
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rady na temat ich wykorzystania. Zrozumienie, 
jak uczynić z figur rzeczywiście fajne postaci 
może więc zabrać początkującym graczom nie-
co więcej czasu.

Samo tworzenie bohaterów jest w Savage 
Worlds szybkie i łatwe, nie wymagające zbyt 
wiele liczenia, a przy tym bardzo dowolne - nie 
uświadczymy tu klas postaci czy profesji (które 
trzeba by zresztą dopasowywać do settingów). 
Do rozdzielenia pomiędzy cechy mamy 5 punk-
tów, kolejne 15 przydzielamy do odpowiednich 
umiejętności, potem zostaje wybrać do 3 zawad 
i do 3 przewag. Te pierwsze są całkiem interesu-
jące, często odnoszą się do charakteru postaci 
(np. lojalny, krwiożerczy), co sprzyja tworzeniu 
interesujących bohaterów, którzy sami będą się 
pakować w tarapaty. Jeżeli zaś chodzi o przewa-
gi, to mam nieco mieszane uczucia.

Na pewno zaletą jest ich liczba i różnorodność 
- możemy wybierać spośród wrodzonych talen-
tów (krzepki, końskie zdrowie), manewrów bojo-
wych (grad ciosów, podwójne uderzenie), prze-
wag przywódczych (odwagi! czy trzymać szyk!), 
nadprzyrodzonych (wyssanie duszy), zawodo-
wych (akrobata, podróżnik), społecznych (ko-
neksje, prawdziwy przyjaciel), na niesamowitych 
(szósty zmysł, uzdrowiciel) czy dostępnych jedy-
nie figurom lub najbardziej doświadczonym bo-
haterom kończąc. Również talent magiczny (w 
podręczniku przedstawiono magię, cuda, psio-
nikę, supermoce i niesamowitą naukę) stanowi 
jedną z przewag.

Przewagi są więc tym elementem gry, który naj-
mocniej odróżnia naszego bohatera od innych. 
Niestety, niektóre są po prostu zbyt mało cie-
kawe. Najróżniejsze bonusy do testów, jakkol-
wiek przydatne, raczej nie pozwolą naszemu bo-
haterowi zabłysnąć tak, jak to było z niektórymi 

sztuczkami w Klanarchii czy Neuroshimie. Nie 
jest źle i znajdziemy także sporo przewag o więk-
szym potencjalne fabularnym, ale mogłoby być 
lepiej. Jeżeli chodzi o czas tworzenia postaci, to 
jest on porównywalny z nowym Światem Mro-
ku (bez nadnaturalnych nakładek), a w szybkim 
wybieraniu Przewag może pomóc ściągawka z 
końca podręcznika. Obeznany z systemem gracz 
bez trudu stworzy postać w kilkanaście minut.

Niesamowita mechanika
Mechanikę Savage Worlds zgodnie z zapowie-
dziami autorów nazwać możemy zarówno szyb-
ką, jak i prostą w użyciu. Nie znaczy to, że jest 
ona minimalistyczna; podręcznik nie bez kozery 
zaczyna się słowami: „Witajcie w Savage Worlds, 
grze łączącej najlepsze elementy gier fabular-
nych i bitewnych!”. Nie zabraknie tu więc dokład-
nych zasad walki uwzględniających ruch boha-
terów, zasięg i liczbę pocisków broni palnej, licz-
ne manewry, wykorzystanie elementów otocze-
nia - słowem, taktyczności, jaka kojarzy nam się 
z wykorzystaniem w RPG-ach figurek (co jest za-
lecane przez wydawnictwo). Jak udało się pogo-
dzić te dwie pozornie sprzeczne tendencje?

Sama mechanika testów jest bardzo prosta. Rzu-
camy kością, dodajemy ewentualne modyfikato-
ry, sprawdzamy, czy udało się nam przekroczyć 
4 (każde dodatkowe 4 punkty oznaczają prze-
bicie). Liczenia jest jednak mniej niż w wielu in-
nych grach, gdyż większa kompetencja (poziom 
cechy czy umiejętności) przekłada się zazwyczaj 
nie na modyfikator do testu, a na rodzaj rzuca-
nej kości – początkujący strzelec rzuca k4, a do-
świadczony zabijaka k12. W przypadku każdego 
testu najwyższy wynik na danej kości (nazywany 
Asem) oznacza kolejny rzut (i zsumowanie wy-
ników). Poza tym figury przy każdej okazji rzu-
cają także drugą, specjalną kością k6, i wybiera-
ją wyższy wynik, co daje im sporą przewagę nad 

blotkami - szczególnie jeżeli chodzi o wszech-
stronność. Bohater nie potrafi pływać? Nic stra-
conego - dzięki owej dodatkowej Kości Figury 
wciąż ma spore szanse, by uratować się z toną-
cego statku, podczas gdy większość bezimien-
nych pasażerów zostanie porwana przez bystry 
nurt rzeki.

Sprawa komplikuje się w przypadku walki, choć 
i tu łatwo ogarnąć podstawy. Celem w przypad-
ku walki wręcz będzie już nie 4, a współczynnik 
Obrona, zależny od umiejętności Walka przeciw-
nika. Po trafieniu wykonujemy drugi rzut (jedną 
kością zależną od broni białej, drugą od naszej 
Siły - w przypadku broni strzeleckiej kości zale-
żą wyłącznie od danego oręża), podczas które-
go musimy w sumie przerzucić Wytrzymałość 
przeciwnika. Każde przebicie oznacza dodatko-
we szkody. Pierwsza z nich wprowadza wroga w 
Szok (oznaczający ogłuszenie, porażenie bólem 
czy przerażenie), który zazwyczaj skutkuje utratą 
przynajmniej jednej tury. Dopiero postać w Szo-
ku odnosi rany, otrzymawszy dodatkowe obra-
żenia (czy to na skutek wspomnianego przebi-
cia, czy kolejnych ataków), przy czym blotki zo-
stają Wyeliminowane już po pierwszej ranie, a fi-
gury - po trzech.

Co to oznacza w praktyce? Każdy udany atak 
to dwukrotne rzucanie kośćmi (raz na trafienie, 
raz na obrażenia), co szczególnie w połączeniu z 
często wypadającymi Asami oznaczać może kil-
kadziesiąt sekund turlania. Z drugiej strony, uni-
kamy dłuższego liczenia, gdyż „bonus za kompe-
tencję” jest już uwzględniony w rodzaju rzucanej 
kości. Potężnym ułatwieniem jest brak tradycyj-
nych punktów wytrzymałości, których liczenie 
w przypadku licznych wrogów było zmorą pro-
wadzących np. Dungeons & Dragons. W Savage 
Worlds każda blotka jest w pełni sił, w Szoku lub 
Wyeliminowana, co naprawdę zachęca do rzu-

cania na drużynę całych hord wrogów. Również 
liczenie trzech ran, które wyłączają z walki figu-
ry, jest pestką w porównania do dziesiątek czy 
setek punktów wytrzymałości, którymi dyspo-
nowaliby bohaterowie w niektórych systemach. 
Podstawa mechaniki jest jak widać niestandar-
dowa, ale i niezbyt zawiła - każdy gracz powinien 
zrozumieć ją już po pierwszym starciu.

To jednak dopiero sam początek zasad walki. Sa-
vage Worlds jest grą wyraźnie taktyczną, sprzyja-
jącą kombinowaniu. Olbrzymią rolę pełnią w niej 
modyfikatory wynikające np. z posiadania osło-
ny. Nic dziwnego, że autorzy gry zalecają używa-
nie figurek i map placu boju. Rzecz jasna moż-
na prowadzić i bez takich pomocy, nie wykorzy-
stamy jednak wtedy w pełni zalet systemu. Opa-
nowanie wszystkich dostępnych w walce opcji 
zajmie graczom przynajmniej kilka sesji i na po-
czątku raczej nie obejdzie się bez ściągawek. Ma-
newry są na szczęście klarownie opisane i nie-
trudne do zrozumienia.

Podręcznik wypełniony jest także innymi zasa-
dami, które mogą przydać się nam podczas sesji. 
Dosyć dokładna mechanika pościgów, mechani-
ka rozstrzygania całych bitew, walki z wykorzy-
staniem koni czy pojazdów, reguły dotyczące so-
juszników, naturalnych i nienaturalnych zagro-
żeń (od chorób, poprzez głód i upadki, aż do za-
bójczego promieniowania). Są one zazwyczaj ła-
twe do opanowania i wprowadzenia, ale też pre-
cyzyjne. Drużyny lubiące zasady opisujące każdy 
aspekt życia bohatera niewątpliwie będą usatys-
fakcjonowane. Zabrakło mi jedynie dokładniej-
szej mechaniki konfliktów społecznych.

Podsumowując mechanikę, należy podkre-
ślić, że gra ona - przede wszystkim w postaci fi-
zycznych starć - w Savage Worlds pierwszopla-
nową rolę. Nazwanie jej „szybką” wymaga pew-
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nego dopowiedzenia. W rzeczywistości w wie-
lu innych systemach starcia zajmą nam na sesji 
znacznie mniej czasu. SW ogranicza głównie nie-
przyjemne aspekty walk, takie jak nużące licze-
nie czy konieczność czasochłonnego przygoto-
wywania antagonistów, zostawiając nam wi-
sienkę na torcie: z jednej strony taktyczne kom-
binowanie, z drugiej - filmową widowiskowość. 
Gdybym miał porównywać grę do innych wyda-
nych w Polsce systemów, łączy ona zalety z jed-
nej strony Wolsunga (tempo akcji, widowisko-
wość, mechaniczne wyróżnienie głównych bo-
haterów przygody), z drugiej - Dungeons & Dra-
gons (nacisk na walki, drobiazgowość zasad, tak-
tyczne starcia z wykorzystaniem map i figurek).

Edycja limitowana i nielimitowane wsparcie 
w Internecie
Napomknę tylko o edycji limitowanej, której 
nakład i tak został już wyprzedany. Zawiera-
ła ona miłą dla oka kostkę, talię ładnie ilustro-
wanych, choć nie najlepiej wykonanych kart 
(wykorzystywanych w systemie do rozstrzyga-
nia inicjatywy), wzorniki wybuchów pomoc-
ne przy toczeniu walk z wykorzystaniem fi-
gurek, kilka kart postaci, ściągawki z mecha-
niki (bardzo przydatne) oraz dodatkową bro-
szurę. W tej ostatniej znalazła się nakładka czy-
niącą walkę bardziej zabójczą, artykuł Magią i 
Mieczem zawierający rasy i przewagi charak-
terystyczne dla światów fantasy, oraz przygo-
dę Najczarniejsza Afryka. Ta ostatnia może sta-
nowić sympatyczne wprowadzeniem do sys-
temu. Jej niewątpliwą zaletą jest bogaty opis 
świata, choć mi osobiście nieco zabrakło w 
niej porywającej akcji. Wyraźnie droższa od sa-
mej podstawki edycja limitowana zadowolić 
miała zaprzysięgłych fanów i jako taka spełni-
ła swoje zadanie, ale też ci, którzy nie zdążyli 
jej zakupić, nie mają specjalnie czego żałować.

W samych superlatywach trzeba się za to wy-
powiadać na temat internetowego wsparcia 
dla produktu. Już w tej chwili na stronie wy-
dawnictwa znajdziemy karty postaci, wer-
sję demonstracyjną systemu, cztery przygo-
dy i dwa zestawy gotowych bohaterów. Jak-
kolwiek inni polscy wydawcy RPG również z 
powodzeniem wykorzystują Internet jako ka-
nał promocji swoich gier, w przypadku Sava-
ge Worlds zamieszczane w Sieci materiały są 
niemalże integralną częścią systemu. Należy 
także wspomnieć o stronie Pinnacle Enterta-
inment Group, oryginalnego wydawcy syste-
mu, na której znajdziemy m.in. jednostronico-
we przygody czy całe zestawy „płaskaczy”, któ-
re po wydrukowaniu i wycięciu stają się świet-
nymi figurkami - dodatki, które wykorzystać 
może nawet Mistrz Gry kiepsko operujący ję-
zykiem angielskim.

Co przyniesie przyszłość
Mimo wszystkich zalet Savage Worlds, jego 
wydawniczy sukces na polskim rynku wcale 
nie jest przesądzony. Gdy popatrzymy na hi-
storię polskiego RPG, zauważymy, że popular-
ność systemu zależy głównie od settingu. Spo-
śród trzech najpopularniejszych systemów, 
dwa (Dungeons & Dragons i Warhammer) osa-
dzone są w klasycznych światach fantasy, trze-
ci (Neuroshima) odwołuje się z kolei do po-
pularnych schematów z Mad Maxa i Fallouta. 
Mechanika gry zdaje się pełnić tu rolę drugo-
rzędną - a podręcznik podstawowy do Savage 
Worlds zawiera przecież niemal wyłącznie za-
sady. Z tego też powodu szybkie wydanie Bra-
wurowych Światów wydaje mi się rzeczą ko-
nieczną dla poszerzenia zainteresowania sys-
temem. Pozostaje trzymać kciuki, by pojawiły 
się one jak najprędzej i spełniły pokładane w 
nich oczekiwania.

Brawurowo i grywalnie
Już teraz podręcznik podstawowy Savage 
Worlds zawiera niemal wszystko, czego po-
trzeba, aby rozpocząć własną kampanię. Każ-
dej drużynie przypadną do gustu proste zasa-
dy i szybkie tworzenie postaci. Walka, taktycz-
na i widowiskowa, nie wymaga długich, nużą-
cych przygotowań i męczącego liczenia. Jeże-
li kiedyś zraziłeś się do przeprowadzania więk-
szych walk, które na sesji traciły całą dynamikę 
z powodu ociężałej mechaniki, czas spróbować 
jeszcze raz - tym razem będzie brawurowo i gry-
walnie! Savage Worlds w świetny sposób przy-
pomina, że fizyczne starcia mogą być interesu-
jące.

Oczywiście mam wobec podręcznika także kil-
ka zastrzeżeń. Szkoda że zabrakło w nim do-
kładniejszych wskazówek na temat tworzenia 
własnych światów, a także brawurowych boha-
terów i scenariuszy. W przygodach napisanych 
przez początkujących prowadzących (jakkol-
wiek wciąż skorzystają na zastosowaniu dobrej 
mechaniki) może po prostu brakować tej filmo-
wej atmosfery, która czyni sesje niezapomnia-
nymi. Autor w przedmowie pisze, że „trzeba po-
prowadzić sesję czy dwie, aby załapać, o co w 
SW chodzi” - być może zamiast uciekać się do 
takiego wybiegu mógłby spróbować lepiej wy-
tłumaczyć to w samym podręczniku?

Savage Worlds nie jest grą dla każdego (ani na 
każdą sesję). Z jednej strony, miłośników starej 
polskiej szkoły realistycznej, mrocznej gry zrazić 
może metasystemowy podział na figury i blotki 
oraz nowatorskie podejście do settingów. Z dru-
giej, części drużyn może nie przypaść do gustu 
taktyczny i stosunkowo rozbudowany system 
walki, dopuszczający dowolność interesujące-
go opisu w mniejszym stopniu niż w Klanarchii 
czy Wolsungu, a także nacisk na konfrontacje fi-

zyczne (mechanika pościgów jest słabiej rozwi-
nięta, a walki społecznej po prostu brakuje).

Te mankamenty nie psują jednak mojego ogól-
nie pozytywnego odbioru podręcznika. Mam 
nadzieję, że świetne wydanie podstawki stano-
wi początek długiej serii wydawniczej Savage 
Worlds na polskim rynku. Oby kolejne produkty 
sygnowane logo SW ukazały się szybko i utrzy-
mały poziom podręcznika podstawowego!

Ocena recenzenta: 8/10
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Przyznam, że z niecierpliwością czekałem na 
ukazanie się polskiej wersji 4. edycji systemu 
Dungeons & Dragons. Jest bowiem coś takie-
go w grach fabularnych wydanych w ojczy-
stym języku, co w naturalny sposób czyni je 
bardziej klimatycznymi. Wydaje mi się, że na-
wet dobra znajomość obcego języka nie wy-
gra z kształtowaną przez lata intuicją języko-
wą, mającą bezpośredni wpływ na naszą wy-
obraźnię. To właśnie dzięki niej możemy sze-
rzej czerpać ze świata oferowanego nam przez 
dany system, oczywiście pod warunkiem, iż 
tłumacz wywiązał się dobrze z powierzonego 
mu zadania.

Za polski przekład Podręcznika gracza odpo-
wiedzialni byli: Jakub Kominiarczuk, Mate-
usz „Zsu-Et-Am” Kominiarczuk oraz Piotr „Ca-
hir” Wiankowski. Korektę przeprowadził nato-
miast, wyznaczony przez Wydawnictwo ISA, 
Rafał Kulisz.

Polacy nie gęsi
Wertowanie podręcznika zacząłem od przej-
rzenia spisu treści. Kiedy ujrzałem, jako jeden 
ze śródtytułów „przetrenowanie” (Retrain), za-
częły ogarniać mnie pierwsze wątpliwości. Na 
szczęście tłumaczenie ras okazało się dość traf-
ne. Drakoni (Dragonborn) wg mnie brzmią na-
prawdę dobrze i od razu nasuwają swoją na-
zwą, iż mamy do czynienia z istotą powiąza-
ną ze smokami. Nazwa Diablę (Tiefling) tak-

że, pomimo moich wcześniejszych obaw, do-
brze oddaje naturę rasy powiązanej z piekiel-
nymi władcami. Rzut oka na klasy ujawnił nie-
spodziankę: fighter został przetłumaczony jako 
zbrojny. Z początku także i do tej nazwy pod-
chodziłem z wielkim dystansem, jak się jednak 
okazuje, niesłusznie. Przekonałem się, że jest to 
bardzo dobre tłumaczenie tej klasy, dużo lep-
sze niż wojownik. Wystarczy zerknąć do Słow-
nika Języka Polskiego, by się o tym przekonać.
Przeglądając dalej spis treści, natrafiłem jed-

Dungeons & Dragons 4.0 

Podręcznik Gracza, wersja polska - recenzja 
Krystian „Bajer” Bajerski, Marek „Planetourist” Golonka

nak ponownie na drobne potknięcia języko-
we, jak choćby przedmioty na ramiona (arms 
slot items) – tak naprawdę, mamy tutaj do czy-
nienia z przedmiotami na przedramiona, jak 
karwasze czy tarcze. Oprócz tego od razu rzu-
ciło mi się w oczy zastąpienie oryginalnej for-
my coupe de grace spolszczonym ciosem ła-
ski. Najmniej spodobało mi się dosłowne prze-
tłumaczenie phasing jako fazowania.

Spostrzeżenia Planetourista:
Do spostrzeżeń Bajera pozwolę sobie dodać jesz-
cze jedno - przetłumaczenie bloodied jako cięż-
ko ranny wydaje mi się dość niefortunne. Punkty 
Wytrzymałości to przecież abstrakcja obrazują-
ca nie tyle rany, co zmęczenie walką - próg cięż-
kich ran (bloodied value) miał właśnie wskazy-
wać, gdzie kończy się pot i zaczyna krew. Reguły 
wyraźnie na to wskazują – wampiry są skutecz-
niejsze w walce z ciężko rannymi, zaś cecha dia-
bląt wzmacniająca ich ciosy przeciwko celom 
posiadającym na sobie ten stan zwie się krwa-
wy łów. Dlatego wolałbym, by bloodied zosta-
ło przetłumaczona jako ‚skrwawienie’, czy też na 
jakiś podobnie brzmiący termin. 

Nie bez powodu pisałem we wstępie o intu-
icji językowej i jej bezpośrednim przełożeniu 
na naszą wyobraźnię. Próżno bowiem doszu-
kiwać się stymulującego wprowadzenia w pol-
skiej wersji Podręcznika gracza. Zostało ono 
moim zdaniem potraktowane po macoszemu. 
Miałem czasem wrażenie, iż czytam pierwszą 
wersję tłumaczenia, tę najprostszą i nadmier-
nie dosłowną. Trudno jednoznacznie oceniać 
czy to wina tłumacza, czy redaktora. Osobiście 
skłaniałbym się ku tej drugiej opcji. Kiedy na-
trafia się w tekście na przecinki przed spójni-
kami „lub” i „oraz” w sytuacjach, gdzie ich zde-
cydowanie być nie powinno (Kryształki lodu, 
arktyczne powietrze, lub lodowata ciecz.; Za-

pisz swoją Klasę Pancerza, Wytrałość, Refleks, 
oraz Wolę.) albo brakuje ich tam, gdzie być po-
winny (Zdarza się, że nie wykonujesz ani te-
stu ataku ani testu umiejętności, ale starasz 
się wykonać zadanie, które nie podpada pod 
żadną z powyższych kategorii.), można jedno-
znacznie stwierdzić, że korektor nie zna pod-
staw interpunkcji języka polskiego. Nie są to 
jednorazowe niedopatrzenia, na które moż-
na przymknąć oko, błędy te są powtarzane z 
uporem w całym podręczniku Pan redaktor 
popełnił je z czystym sumieniem i, najwyraź-
niej, wiarą w ich poprawność. Dochodzi do 
tego kompletny brak zachowania spójności 
terminologii (raz mamy do czynienia ze ścież-
kami archetypów, później ścieżkami doskona-
łości, a następnie ścieżkami specjalizacji; in-
nym przykładem jest tłumaczenie Fey jako fe-
eryczny, podczas gdy czasem w tekście napo-
tkamy fae) oraz dość zabawne literówki (za-
miast paramentu mamy parlament). Można 
zatem stwierdzić, iż tłumacz wstępu dokonał 
niezbyt dobrego przekładu (kiepska składnia, 
niedokładne tłumaczenia, czasem zbytnia do-
słowność itp.), a redaktor zamiast spróbować 
to poprawić, pogrążył wszystko dodatkowo 
własnymi błędami.

Wystarczyło zaledwie kilka pierwszych stron, 
aby wyrobić sobie niezbyt pochlebną opinię o 
podręczniku. Zachowałem jednak zimną krew, 
licząc iż dalej będzie już tylko lepiej, i nie za-
wiodłem się, choć do ideału pozostało nadal 
daleko.

Po kilkudziesięciu stronach przestało mi prze-
szkadzać dziwne umiejscowienie przecinków 
i niekonsekwentne stosowanie terminów w 
tekście. Raz do czytelnika zwracano się z wiel-
kiej litery, innym razem już z małej. Sam tekst 
stał się nieco przyjemniejszy do czytania - 
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prawdopodobnie dlatego, iż odpowiedzial-
ny za niego był inny tłumacz, poświęcono mu 
więcej czasu lub korektor zrobił to, co do nie-
go należało.

Trochę kiepsko wypadł także skład tekstu. Cza-
sem brakuje jakiegoś odstępu, jak choćby przy 
opisie Inteligencji - jednego z atrybutów po-
staci. W innych miejscach brakuje kursywy (fa-
bularna wstawka przy ścieżce archetypu wo-
jennego kapłana) lub jakiegoś elementu tek-
stu (większość klas czarujących nie posiada 
wpisu o paramencie w głównej rozpisce).

Można by pewnie przymknąć oko na powyż-
sze niedopatrzenia, gdyby sama terminologia 
była przetłumaczona na bardzo dobrym po-
ziomie. To ona będzie bowiem wykorzystywa-
na na sesjach i ma bezpośredni wpływ na od-
biór systemu przez gracza. Jak zatem pod tym 
względem wypadł Podręcznik gracza?

Tłumaczenie podstawowych elementów jak 
zdolności, moce, atuty czy umiejętności pre-
zentuje się dość nierówno z przewagą ku solid-
ności, niźli grafomanii, choć czasem otrzymu-
jemy dość intrygujące terminy (wspomniane 
wcześniej fazowanie, bull rush jako przepchnię-
cie, Nature będąca Przyrodą czy też Escape Ar-
tist przetłumaczone na zbiegłość). Nie braku-
je jednak terminów przyjemnych dla oka: moc 
Eyebite przełożona jako kąśliwy wzrok, Divi-
ne Fortune jako opatrzność boska, atuty Pelo-
r’s Radiance jako Blask Pelora czy Combat Re-
flex jako Zmysł walki. Ongoing damage sta-
ło się w polskiej wersji obrażeniami nawracają-
cymi, grab zaś pochwyceniem, co także jest w 
mojej opinii dobrym przekładem. Zdecydowa-
na większość terminów to tłumaczenia dobre, 
choć często zbyt dosłowne, przez co proszące 
się czasem o bardziej klimatyczną wersję.

Nie wszystko jednak trafiło w mój gust. Chyba 
długo będę się jeszcze dziwić dlaczego Eldritch 
Blast pozostał czarnoksięskim pociskiem, pod-
czas gdy wcześniej w tekście mowa jest o nie-
ziemskim podmuchu, tłumaczeniu wg mnie 
idealnym dla tej mocy. Dlaczego Shadowfell 
stał się po prostu Zmrokiem? Dziwi mnie tak-
że przetłumaczenie implementu jako para-
ment, który głównie odnosi się do szat litur-
gicznych, a w drugiej kolejności do ozdób ko-
ścielnych. Jaki bowiem związek ma ten termin 
z różdżkami, berłami, laskami, kulami, a także 
pojawiającymi się w kolejnych podręcznikach 
totemami, sztyletami czy w końcu kondensa-
torami ki? Jeśli brakowało dobrego tłumacze-
nia, można było zachować dobrze brzmiący 
po polsku implement, w końcu w języku pol-
skim posiadamy „interfejsy”, „burmistrzów” czy 
„kompatybilność”.

Ogólnie dochodzę do wniosku, iż postawione 
sobie przez tłumaczy zadanie nieco ich prze-
rosło – chcieli chyba zbyt dosłownie oddać 
brzmienie oryginału, przez co niektóre nazwy 
nie wykorzystują w pełni swojego potencja-
łu. Mam także wrażenie, iż sami złapali się we 
własne sidła, gdyż czasem idą w stronę wier-
nego przekładu (King’s Castle staje się królew-
ską twierdzą zamiast po prostu roszadą), in-
nym razem rezygnują z dużo lepszego prze-
kładu dosłownego na rzecz własnych pomy-
słów (Hunter’s Quarry staje się wytypowaniem 
ofiary zamiast choćby ofiarą łowcy, zdobyczą 
łowcy czy bardziej wyrafinowanym zewem 
myśliwego). Czasami popełniają też niewiel-
kie pomyłki, które znacznie zmieniają sens wy-
powiedzi (artisans przetłumaczone jako arty-
ści). Choć przedstawiłem przykłady dotyczące 
jedynie mocy, to z atutami i nazwami magicz-
nych przedmiotów jest podobnie. Najlepiej 
przetłumaczone moce prezentuje klasa kapła-

na, najgorzej oceniłbym łowcę. Podsumowu-
jąc, jest dobrze, jednak mogło być o wiele le-
piej, szczególnie iż z projektem związane były 
osoby dobrze znające D&D i szeroko rozumia-
ny świat fantasy.

Jak daleko pada jabłko od jabłoni
Na podręcznik nie składa się jednak sam prze-
kład. Najistotniejszym jego elementem jest 
bowiem mechanika, która prezentuje już 
nieco równiejszy poziom, szczególnie że po 
dwóch latach od chwili jego premiery docze-
kaliśmy się wielu uaktualnień zasad i wyelimi-
nowania większości problematycznych lub za-
burzających rozgrywkę elementów.

Polska wersja Podręcznika gracza zawie-
ra w sobie część z tych aktualizacji – wszyst-
kie sprzed marca 2010 roku. Trochę szkoda, że 
podręcznik nie ukazał się dopiero teraz (czer-
wiec 2010 roku), gdyż wtedy zawierałby z pew-
nością dwie najistotniejsze aktualizacje zasad, 
marcową i majową, które wprowadziły poważ-
ne zmiany do wielu aspektów mechanicznych 
podręcznika.

4. edycja nie odeszła w znaczny sposób od 
schematów, które stworzono na potrzeby po-
przedniej odsłony D&D. Głównym celem po-
szukiwaczy przygód wciąż pozostaje plądro-
wanie niebezpiecznych podziemi, walka z hor-
dami potworów, zdobywanie skarbów i ewen-
tualnie ratowanie świata lub mniejszych re-
gionów przed odwiecznym złem. Podstawo-
wym narzędziem do rozstrzygania elementów 
rozgrywki pozostała 20-ścienna kostka, do 
której dodawane są różnorakie modyfikatory 
oparte na sześciu podstawowych atrybutach: 
sile, kondycji, zręczności, inteligencji, rozsąd-
ku oraz charyzmie.
Zmianie, w porównaniu do trzeciej edycji, ule-

gła w pewnym stopniu mechanika systemu, 
a także sam styl rozgrywki. O ile poprzednia 
edycja dopuszczała na wyższych poziomach 
„spektakl jednego aktora”, o tyle w najnowszej 
odsłonie lochów i smoków jest to po prostu 
niemożliwe. Wykrystalizowano bowiem ideę 
gry kooperacyjnej, która w pewnym stopniu 
obecna była również w trzeciej edycji, i uczy-
niono z niej główny motyw rozgrywki.

Mechanika została skonstruowana w taki spo-
sób, iż wymusza na uczestnikach granie dru-
żynowe. Cel ten osiągnięto dzięki podziałowi 
na role postaci, które w polskim przekładzie 
zdefiniowano jako obrońcę, napastnika, przy-
wódcę oraz manipulatora. Jest to rozwiązanie 
znane choćby z gier MMORPG, w moim od-
czuciu sprawdzające się idealnie w fabularnej 
grze kooperacyjnej. Do sprawnego pokony-
wania przez drużynę postawionych na jej dro-
dze przeszkód potrzebny jest bowiem zespół, 
w którego skład wchodzi przynajmniej jedna 
klasa z każdej z wymienionych ról - drużyny 
docelowo mają składać się z pięciu Bohaterów 
Graczy, a więc jedna z ról będzie się dublować.

Potęga poszczególnych klas została także le-
piej wyważona, czyniąc grę bardziej przyja-
zną dla okazjonalnych graczy, którzy nieko-
niecznie muszą zagłębiać się w meandry mak-
symalizowania postaci. Dobrze znane tenden-
cje do tworzenia niepokonanych bohaterów z 
poprzedniej edycji odchodzą w zapomnienie 
wraz z nową odsłoną D&D. Teraz każda z po-
staci na wszystkich poziomach doświadcze-
nia dysponuje podobnym arsenałem ofen-
sywnym – zarówno klasy czarujące jak i te po-
sługujące się bronią posiadają taką samą ilość 
mocy, czyli (w uproszczeniu) ataków. Oczywi-
ście nadal istnieje możliwość optymalizacji, 
jednak ogólne dążenie do balansu, uczyniło 
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niezwykle trudnym stworzenie postaci znacz-
nie odstającej poziomem mocy od pozosta-
łych.

Spostrzeżenia Planetourista
Warto wspomnieć, że istnienie ról postaci i fakt, 
że każda klasa posiada moce wpływające na so-
juszników pozwala na nowy rodzaj optymali-
zacji – optymalizację drużyny. Trudno stworzyć 
postać potężniejszą od pozostałych, natomiast 
mechanika wyraźnie zachęca do tworzenia po-
staci jak najefektywniej się wspierających.

Natura mocy określa skąd dana postać czer-
pie swoją potęgę – w Podręczniku gracza  kla-
sy opierają się na sile bojowej, tajemnej i du-
chowej. Oczywiście sam charakter mocy po-
szczególnych klas definiują w znacznym stop-
niu ich role. Czarodziej (jedyny w PG mani-
pulator), dysponuje szeregiem mocy obsza-
rowych, nakładających na wrogów kary oraz 
wpływających na pole walki. Moce napastni-
ków (czarnoksiężnik, łotrzyk, łowca) w więk-
szości zadają duże ilości obrażeń pojedyn-
czym celom, podczas gdy obrońca (zbrojny, 
paladyn) i przywódca (dowódca, kapłan) pla-
sują się pod tym względem gdzieś pośrodku, 
nadrabiając jednak wszystko właściwościami 
klasowymi. Dla przykładu zbrojny może rzu-
cić wyzwanie  przeciwnikowi, uniemożliwiając 
mu bezpieczne manewrowanie na sąsiednich 
polach lub bezkarne atakowanie sojuszników. 
Kapłan natomiast posiada szereg mocy leczą-
cych i wspomagających sojuszników, zapew-
niając rozmaite premie swoim sojusznikom.
W dość interesujący sposób uniknięto podo-
bieństwa klas pełniących tę samą rolę w dru-
żynie. Każda z klas posiada bowiem rolę dru-
gorzędną, która w pewnym stopniu wpływa 
na jej możliwości. Dla przykładu zbrojny jest 
również napastnikiem, często działając w myśl 

zasady „najlepszą obroną jest atak”, podczas 
gdy paladyn jest także przywódcą, zyskując 
ograniczone zdolności leczenia (nakładanie 
rąk) oraz wspierania sojuszników.

Każda z klas posiada dwie opcje rozwoju (roz-
szerzenia powiększają ten wybór jeszcze bar-
dziej), co pozwala na większą różnorodność 
nawet w obrębie tej samej klasy. Dla przykładu 
łotrzyk wybierający opcję krzepki oszust pole-
ga w znacznej mierze na sile fizycznej – zada-
je więcej obrażeń, potrafi ogłuszać, odpychać i 
przewracać wrogów. Natomiast łotrzyk oszust 
specjalizuje się w podstępie i wymanewrowy-
waniu przeciwników – unikanie ataków oka-
zyjnych, ukrywanie, atakowanie z zaskoczenia.

Ogromną rolę w procesie mechanicznej dy-
wersyfikacji postaci odgrywa także wybrana 
przez gracza rasa – osiem ras dostępnych w 
Podręczniku gracza to:

* ludzie - wszechstronni i przystosowawczy;
* diablęta - potomkowie arystokratów spiskują-
cych z diabłami;
* drakoni - dumna i honorowa rasa spokrewnio-
na ze smokami;
* eladriny - żyjąca w Feerii (Feywild) rasa spo-
krewniona z elfami;
* elfy - mieszkańcy lasów i wyśmienici łucznicy;
* krasnoludy - twarde i krnąbrne;
* niziołki - zamieszkujące rozlewiska i brzegi rzek, 
odważni i obdarzeni ogromnym szczęściem;
* półelfy - żywotni, spajający najlepsze cechy lu-
dzi i elfów.

W grze istnieje szereg atutów rasowych, które 
umożliwiają rozszerzenie zdolności oferowa-
nych przez poszczególne rasy - ponieważ na 
przestrzeni 30-poziomów postać otrzymuje aż 
osiemnaście atutów, nietrudno o pozyskanie 

takich usprawnień. Dzięki takiemu interesują-
cemu rozwiązaniu elfi łowca może różnić się w 
pewnym stopniu od eladrińskiego czy ludzkie-
go, nawet jeśli gracze wybiorą podobne moce. 
W podobny sposób funkcjonują atuty przypi-
sane konkretnym grupom broni. Przykładem 
może tu być choćby atut rytm młota - postać 
posiadająca tę opcję zadaje obrażenia równe 
swojej Kondycji, gdy nie trafi przeciwnika pod-
czas ataku młotem lub buławą.

Samo tłumaczenie ekwipunku można ocenić 
na bardzo dobre. W końcu zniknął sejmitar, a 
jego miejsce zajął staropolski szamszir. Kon-
trowersje może budzić nazwanie flail kiście-
niem. O ile taka nazwa doskonale pasuje do 
grupy broni o tej samej nazwie, to wydaje mi 
się, że można było pokusić się o nazwanie sa-
mej broni cepem bojowym – często stosowa-
no w nim kulę z kolcami zamiast podłużnego 
bijaka.

W grze pozostało jedynie siedemnaście umie-
jętności: Akrobatyka, Arkana, Atletyka, Dyplo-
macja, Historia, Leczenie, Oszustwo, Percep-
cja, Podziemia, Przyroda, Religia, Rozeznanie, 
Skradanie się, Wnikliwość, Wytrzymałość, Za-
straszanie, Złodziejstwo. Większość z nich za-
wiera w swoim obrębie kilka umiejętności zna-
nych z poprzedniej edycji, na przykład Atlety-
ka to dawne Pływanie, Skakanie i Wspinacz-
ka. Wiele znanych z poprzedniej edycji umie-
jętności, pożegnało się ostatecznie z grą: Jeź-
dziectwo, Koncentracja, Odcyfrowywanie za-
pisków, Profesja, Rzemiosło, Stosowanie ma-
gicznych urządzeń, Szacowanie, Używanie 
lin oraz Występy. Każda postać ma do wybo-
ru kilka umiejętności klasowych, w których 
otrzymuje znaczną premię. W zasadzie każdej 
umiejętności, poza małymi wyjątkami, może 
używać bez wyszkolenia - szansa na zdanie te-

stu jest wówczas po prostu mniejsza.

Cały proces indywidualizacji postaci dopełnia-
ją ścieżki archetypu, które są czymś w rodza-
ju klas prestiżowych z poprzedniej edycji. Po-
szczególne ścieżki, osiągalne na 11-poziomie 
doświadczenia, czynią z naszej postaci specja-
listę w danej dziedzinie, jednocześnie nie blo-
kując rozwoju w klasie podstawowej. Dzię-
ki nim można zdobyć interesujące zdolności, 
a także zyskać dodatkowe moce spotkanio-
we i dzienne. Podręcznik gracza oferuje ścież-
ki związane z poszczególnymi klasami, rozma-
ite suplementy zawierają m.in. opcje dla kon-
kretnych ras czy źródeł mocy.

Po osiągnięciu 21. poziomu postać zaczyna 
podążać za swoim epickim przeznaczeniem, 
wyjaśniającym jej miejsce w dziejach świata i 
gwarantującym nieśmiertelność. W podstaw-
ce do wyboru dostajemy jedynie cztery moż-
liwości: półbóg, arcymag, wieczny poszuki-
wacz oraz morderczy szarlatan. Podobnie jak 
w przypadku ścieżek archetypu, otrzymujemy 
kilka zdolności – tym razem naprawdę potęż-
nych, od automatycznego wymknięcia się ze 
objęć śmierci, po odzyskiwanie mocy w trak-
cie walki. Miłośnicy naprawdę epickich przy-
gód nie mają możliwości grania postacią na 
poziomie wyższym niż trzydziesty. Kiedy po-
stać osiągnie ten poziom i wypełni swoją ży-
ciową misję, gra po prostu się kończy.

Spostrzeżenia Planetourista
Muszę z przykrością stwierdzić, że ‚jedynie’ uży-
te przez Bajera to bardzo łagodne określenie ilo-
ści epickich przeznaczeń dostępnych w podręcz-
niku. Do większości konceptów postaci, jakie na-
szkicowałem w oczekiwaniu na pierwszą sesję 
4E, żadne z nich po prostu mi nie pasowało. Tro-
chę śmieszny staje się w tym momencie wiecz-
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ny poszukiwacz – jest to przeznaczenie dla oso-
by nieznającej swojego przeznaczenia, pozwa-
lające swobodnie dobierać moce innych klas i 
przeznaczeń. Zupełnie, jakby twórcy wiedzieli, 
że stworzyli za mało opcji i dlatego stworzyli coś 
na siłę uniwersalnego.

Wymogiem w nowej edycji stały się niestety 
mapy i figurki (choć podręcznik jedynie je za-
leca). Osobiście używałem tego typu rozwią-
zań już w poprzedniej edycji, nie dziwi mnie 
więc, iż nowa odsłona stawia na jeszcze więk-
sze wykorzystywanie tego typu elementów, 
zważywszy iż walka stała się bardziej dyna-
miczna poprzez wprowadzenie szeregu mocy 
umożliwiających przemieszczanie wrogów 
lub sojuszników po polu bitwy.

Największy mankament 4. edycji D&D tkwi w 
pozornym spłyceniu elementu fabularnego. 
Nietrudno popaść tutaj w schemat rozgrywki 
przypominający do złudzenia grę planszową. 
Najnowsza edycja może bowiem zbyt silnie 
odciągać uwagę od odgrywania postaci, sku-
piając uwagę graczy jedynie na zdobywaniu 
nowych zdolności i kolejnych starciach z prze-
ciwnikami. Osobiście po dwóch latach grania 
w ten system muszę z przykrością stwierdzić, 
iż gracze szybko przyzwyczajają się do mar-
ginalizacji fabuły tylko po to, by wypróbować 
jak najszybciej nowe moce. Da się tego proce-
su dość łatwo uniknąć, będąc konsekwentnym 
w zarysowywaniu fabuły i nie idąc na przysło-
wiową „łatwiznę” - w przeciwnym wypadku 4. 
edycja z pewnością będzie postrzegany przez 
graczy jako zwykły „hack’n’slash”.

Na zakończenie jeszcze kilka słów o samym 
wydaniu podręcznika. Został on wydrukowa-
ny na kredowym papierze dobrej jakości i zi-
lustrowany w żywych kolorach. Materiał jest 

czytelny i dobrze rozmieszczony w podręczni-
ku, choć to zasługa pierwotnego układu. Wy-
dawnictwo ISA zasługuje na pochwałę za zszy-
cie podręcznika - oryginał był tylko sklejony. 
Dzięki ciekawym ilustracjom podręcznik pre-
zentuje się naprawdę rewelacyjnie od strony 
wizualnej.

Choć Podręcznik gracza posiada liczne, wy-
mienione już przeze mnie wady, nie są ona na 
tyle rażące, by skreślić ten tytuł z listy interesu-
jących pozycji dostępnych na naszym rynku. 
Podręcznik mogę z czystym sumieniem pole-
cić osobom, które nie zetknęły się jeszcze z 4. 
edycją systemu Dungeons & Dragons z powo-
du bariery językowej. Podobnie doradziłbym 
osobom, które najzwyczajniej wahają się, któ-
rą wersję językową wybrać - choć w przypad-
ku graczy biegłych w posługiwaniu się angiel-
skim sugerowałbym oryginał. Jeśli idzie na-
tomiast o osoby, które posiadają już angloję-
zyczną wersję podręcznika, będzie mi niezwy-
kle ciężko im doradzić. Mogę tylko z własnego 
doświadczenia powiedzieć, że choć nie mam 
większych problemów z językiem angielskim, 
dopiero czytanie podręcznika w ojczystym ję-
zyku umożliwiło mi nieco szersze spojrzenie 
na niektóre zagadnienia w grze. Opisy ras i 
klas, pomijane przeze mnie do tej pory z upo-
rem, nabrały nieco nowego światła i zapadły 
mi lepiej w pamięć. Czy to jednak wystarcza-
jący powód, by wydać pieniądze na ten sam 
produkt, naprawdę nie wiem. Jedno jest nato-
miast pewne: osoby, które bardzo cenią sobie 
jakość przekładu i nawet najmniejsze potknię-
cie tłumacza może popsuć im przyjemność z 
grania w dany system mogą spokojnie obejść 
ten tytuł szerokim łukiem. Tym bardziej, jeśli 
notoryczne błędy interpunkcyjne mogą wpro-
wadzić je w stan bliski frustracji.

Dziękujemy Wydawnictwu ISA za 
udostępnienie podręcznika do recenzji.
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Tytuł: Podręcznik Gracza (Player’s Handbook)
Linia wydawnicza: 4. edycja Dungeons & 
Dragons
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Tłumaczenie: Jakub Kominiarczuk, Mateusz 
Kominiarczuk, Piotr Wiankowski
Okładka: Wayne Reynolds
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Cavotta Eric Deschams, Wayne England, 
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Steve Prescott, Dan Scott, Anne Stokes, Franz 
Vohwinkel, Eva Widermann
Wydawca: Wizards of the Coast
Wydawca PL: ISA
Miejsce wydania: Renton, WA
Miejsce wydania PL: Warszawa
Data wydania: czerwiec 2008
Data wydania PL: kwiecień 2010
Liczba stron: 320
ISBN-13: 978-83-7418-229-4
Oprawa: twarda
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Burza wybuchła ponownie i to zanim trze-
cia edycja pojawiła się na półkach sklepów. Z 
przymrużeniem oka czytałem wypowiedzi in-
ternautów o tym, jak FFG zniszczyło WFRP, ro-
biąc z RPG grę planszową. Początkowe fazy 
tworzenia systemu śledziłem bacznie, póź-
niej życiowe perturbacje odwróciły moją uwa-
gę od trzeciej edycji i szumu wokół nowego 
projektu FFG. Dało mi to odrobinę dystansu 
i otwarty umysł podczas lektury. Z racji tego, 
że mechanika w trzeciej edycji przeszła grun-
towną zmianę, postanowiłem podzielić recen-
zję na dwie części. Pierwsza prezentuje ogólne 
wrażenie, jakie wywarł na mnie produkt po za-
poznaniu się z nim, a druga została oparta na 
testach, czyli zawiera w sobie wrażenia z sesji i 
analizę nowej mechaniki.

To już ponad dwadzieścia lat
Gdy zerkam na półkę, widzę jak daleką dro-
gę przeszedł Wojenny Młot. Od czarno-białych 
zeszytów, które rozpadają się w rękach, po-
przez kolorowe tomy w twardych oprawach, 
po niemałych rozmiarów pudło, z kośćmi, po-
mocami i bloczkiem kart postaci. Rad jestem, 
że produkty sygnowane przez Games Work-
shop idą z duchem czasu, gdyż bardziej odpo-
wiada mi wygląd Gemini, Rogue Trader, Dark 
Heresy, Klanarchii, niż Neuroshimy, Wolsunga 
czy Cyberpunka 2020. Nowy box do trzeciej 
edycji prezentuje się okazale i z radością po-
stawiłem go na honorowym miejscu, na erpe-
gowej półce.

Pierwsze wrażenie – dużo tego. W skład pod-
stawowego zestawu do gry weszły cztery pod-

ręczniki, karty pomocnicze, karty profesji, po-
staci, znaczniki, podstawki i kości. Wszystko 
na pierwszy rzut oka prezentuje się nieźle, no 
prawie wszystko, bo wiele dobrego nie można 
napisać o kościach. Nie chodzi o to, że nowy 
wydawca odszedł od systemu procentowego 
i na bokach nowych kostek znajdują się sym-
bole zamiast cyfr, ot, po prostu nowe turlaki 
wyglądają brzydko z powodu tandetnego wy-
konania. Kolejną kroplą goryczy jest fakt, że to 
właśnie z powodu tych plastikowych potwor-
ków recenzowany produkt jest w Polsce wy-
żej opodatkowany, gdyż potraktowany został 
jako gra, a nie książka.
Po raz pierwszy od czasów Sigmara zamiast 
grubej podstawki pozwalającej na rozpoczę-

WFRP 3 edycja - recenzja (część 1)
Gniewomir „triki” Trocki

cie przygód w ponurym i niebezpiecznym Sta-
rym Świecie, dostaliśmy cztery książki: księgę 
zasad (The Warhammer Fantasy Roleplay Ru-
lebook), almanach mistrza gry (Tome of Ad-
venture A Guide to Game Mastery & Roleplay), 
podręcznik do magii (Tome of Mysteries A Gu-
ide to Wizards & Magic) i religii (Tome of Bles-
sings A Guide to Priest & Religion). Przyznam, 
że waham się, czy ten podział jest właściwy, bo 
o ile sprawdza się on w praktyce (na sesjach 
nie trzeba wertować grubej księgi), to jednak 
wymusiło to na wydawcy broszurowe wyda-
nie książek. Choć jakość klejenia stron wyda-
je się wysoka, to miękka oprawa nie popra-

wi wytrzymałości tomów, które na początku 
przyjdzie nam często przeglądać. Nowa opra-
wa graficzna serii jest przyjemna dla oka i - co 
ważne - czytelna. Martwi natomiast fakt wtór-
nego wykorzystania niektórych grafik znanych 
już czytelnikom drugiej edycji WFRP i podręcz-
ników do WFB. Trochę to się kłóci z nową jako-
ścią edycji.

Podstawka
Lekturę polecam zacząć od księgi zasad (The 
Warhammer Fantasy Roleplay Rulebook). Jak 
wspomniałem, gra dostała nową mechanikę 
opartą na kościach sześcio, ośmio i dziesięcio-
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ściennych z symbolami zamiast cyfr. Wszystko 
wygląda bardzo intuicyjnie, a nowe zasady ba-
zują na tym, do czego przyzwyczaiły nas pro-
dukty BL i FFG: statystyki bohatera oparte na 
współczynnikach siły, wytrzymałości, zręcz-
ności, inteligencji, siły woli, osobowości, a do 
tego umiejętności podstawowe i zaawanso-
wane wraz ze specjalizacjami i zdolnościami. 
Jednak, jeżeli między pierwszymi dwoma edy-
cjami można było mówić o delikatnym face li-
ftingu, to tutaj mamy do czynienia z komplet-
nym przemodelowaniem zasad. Dokładniej-
szą analizę nowych zasad gry zostawiam so-
bie na drugą część recenzji, gdy będę już bo-
gatszy o doświadczenia zdobyte w czasie ro-
zegranych sesji. Pozwólcie jednak, że teraz po-
dzielę się kilkoma pierwszymi spostrzeżenia-
mi.

Intrygująca wydaje się karta drużyny, na której 
znajduje się cecha opisująca nastawienie dru-
żyny, miernik napięć i specjalna zasada, któ-
rą może wykorzystać drużyna graczy. Jestem 
zwolennikiem drużyn o podobnych celach, o 
pozytywnym nastawieniu do siebie, a ten ele-
ment cementuje ekipę graczy.

Podręcznik daje wybór kreacji bohatera z czte-
rech ras: ludzi, krasnoludów, leśnych i wyso-
kich elfów. Rasy są wyraziste, znakomicie wpi-
sują się w staroświatową nutę, jednak w tym 
miejscu martwi mnie kilka rzeczy. Podczas kre-
acji naszego przygodowego alter ego, widocz-
ny jest brak konsekwencji. Z jednej strony od-
chodzi się od losowych tabel na imię, wzrost, 
wagę, rodzinę (i wszelkie inne znaki szcze-
gólne) oraz umacnia się jedność grupy za po-
mocą karty drużyny. Z drugiej strony daje się 
możliwość wyboru rasy, bądź jej wylosowania, 
podobnie uczyniono też z profesjami. Nie jest 
to może ogromny błąd, natomiast dostrze-

gam tu brak wyrazistej koncepcji twórców na 
samą grę i tworzenie drużyn. Czy ma to być ze-
spół do zadań specjalnych ułożony pod pew-
ną ideę, czy grupa przypadkowych postaci z 
rozbieżnym światopoglądem i niekompatybil-
na mechanicznie.

Losowanie trzech profesji i wybór jednej ma 
jeszcze dodatkowy mankament. Z trzydziestu 
udostępnionych profesji tylko osiem zezwala 
na grę leśnym elfem (dwadzieścia sześć ludź-
mi, dwanaście wysokimi elfami, osiemnaście 
krasnoludami – łącznie z profesjami zaawan-
sowanymi). Losowanie według zasad z pod-
ręcznika do momentu posiadania trzech kart 
postaci zgodnych z rasą, może stać się śmiesz-
ne albo wręcz nużące. I tak już podczas przy-
gotowania do gry odczułem, iż to tylko wersja 
podstawowa, a wszelkie dodatkowe smaczki i 
możliwości przyjdą wraz z nowymi dodatka-
mi. Z jednej strony rozumiem posunięcie FFG, 
które nie raz pokazało, że wie, jak poruszać się 
na trudnym rynku gier około-fantastycznych, 
z drugiej przychodzą mi na myśl podstawki do 
pierwszej i drugiej edycji WFRP, które same za-
pewniały grę na wiele sesji, czyniąc z dodat-
ków przysłowiowe wisienki na torcie. Czy to 
przypadek, że według ankiety przeprowadzo-
nej przez firmę przy powstawaniu drugoedycj-
nego Career Compedium, jedna z najbardziej 
wyrazistych profesji Starego Świata – szczuro-
łap - pojawi się dopiero w dodatku? Chyba nie. 
Postawiłbym też kilka złotych koron, że różni-
ce w profesjach rasowych też z czasem zosta-
ną wyrównane.

Wiele sprzecznych uczuć wywołuje również 
karta postaci. W zestawie otrzymujemy blo-
czek kilkudziesięciu niewielkich rozmiarów 
kart bohatera, które wykonane są bardzo so-
lidnie. Problemem może być ich wspomniana 

wielkość, jednak w połączeniu z wieloma ele-
mentami, które będą leżały na stole, wydaje 
mi się, że był to świadomy krok twórców. Sko-
ro jesteśmy już przy temacie zasypanego kar-
tami i znacznikami stołu, chciałbym uspoko-
ić czytelników – mamy do czynienia z grą RPG 
z wieloma pomocami, ale dużym nadużyciem 
jest mówienie o 3 edycji WFRP jako o „plan-
szówce”.

Jeśli chodzi o przysłowiowe „mięcho”, w księ-
dze zasad znajdziemy dwa rozdziały: eko-
nomia i ekwipunek (Economy & Equipment) 
oraz opis Imperium (The Empire). Pierwsza 
ze wspomnianych części podręcznika bardzo 
zgrabnie naprawia błędy poprzedniczki, nor-
malizując przede wszystkim ceny. Zniknęły 
wszystkie znane z drugoedycyjnej Zbrojowni 
Starego Świata (Old World Armoury - Miscel-
lania and Militaria) zagadki-błędy oraz pojawił 
się nowy system walutowy (oczywiście przy 
zachowaniu starych nazw).

Trudniej jest mi ocenić rozdział o Imperium. 
Dość dobrze znam Stary Świat, wiec trudno 
mi powiedzieć, czy opis zawarty w podstaw-
ce będzie wystarczający dla osoby stawiają-
cej pierwsze kroki w kraju Sigmara. Sam w so-
bie nie jest zły i przedstawia najważniejsze ele-
menty, jednak mimo wszystko wydaje mi się 
zbyt lakoniczny dla kogoś, kto dopiero rozpo-
czyna przygodę z WFRP. Odniosłem wrażenie, 
że autorzy zwracają się raczej do graczy zapo-
znanych z krainą pogrążoną w wojnie z Cha-
osem, niż do nowego narybku. Całość wieńczą 
(znane już) czarno-białe mapy Starego Świata 
i Imperium oraz kolorowa Reiklandu.

Hokus pokus i płonący młot
Tome of Mysteries i Tome of Blessings to dwa 
ponad czterdziestostronicowe suplementy od-
powiadające kolejno za magię i religię w War-
hammerze. Na początku informacja, która wy-
nika już z kart profesji – jedyne ludzie mogą 
grać magami i kapłanami. O ile w drugim przy-
padku nie budzi to większych zastrzeżeń, to 
pozbawienie elfów, najbardziej magicznej z ras 
(podręcznik zaznacza, że wysoką magią Qhaysh 
mogą posługiwać się tylko wysokie elfy), możli-
wości ciskania czarami to strzał w stopę. Znów 
może pojawić się teoria, że pewnie taka możli-
wość znajdzie się w dodatkach (wraz z nowymi 
kartami i pomocami), ale tak duże ograniczenie 
świata na tym etapie stanowi duży minus. Dzi-
wi to posunięcie, bowiem, gdy przeglądałem 
podręcznik do magii, nie opuszczało mnie wra-
żenie, że schemat ustalony w pierwszoedycyj-
nym Realms of Sorcery (Hogshead, 2001) i kul-
tywowany przez drugoedycyjny odpowiednik 
(Black Industries, 2005, 2008) został zachowany.
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Znów zostajemy obdarowani historią arcyma-
ga, wysokiego elfa Teclisa, ponownie dowia-
dujemy się, że magia wywodzi się z Chaosu 
i otrzymujemy wywodzący się z gry bitew-
nej podział na osiem kolegiów magii. Wszyst-
ko zgodnie z zasadą „lepsze jest wrogiem do-
brego”. Tom pokrótce wspomina o zakazanych 
dziedzinach magii i w dwóch ostatnich roz-
działach skupia się na graczach – magach, opi-
sując mechaniczną część rzucania czarów (o 
której szerzej w drugiej części recenzji) i przy-
bliżając zasady odgrywania postaci parają-
cych się kontrolowaniem wiatrów magii.

Nie inaczej jest z księgą błogosławieństw – tu 
również fan Warhammera nie znajdzie zbyt 
dużo nowych informacji, poza nowymi zasa-
dami. Śmiem twierdzić, że czytelnik drugo-
edycyjnego Tome of Salvation wręcz poczuje 
się zniesmaczony. Prawdą jest jednak, że nie-
doświadczeni staroświatowcy (zarówno gra-
cze, jak i narratorzy) znajdą wszystkie informa-
cje potrzebne do odpowiedniej kreacji kapła-
nów, dowiedzą się o wierzeniach innych gry-
walnych ras, usłyszą o spaczeniu i objawach 
herezji oraz zapoznają się z pomysłami auto-
rów na święte misje. Wiedza w pigułce, którą 
dość łatwo się połyka, ale nie zostawia wyrazi-
stego smaku.

Przygodo!
Przewodnik narratora w WFRP 3ed to dodatek, 
który zaskoczył mnie pozytywnie. Przyznam 
się, że podchodziłem do niego jak do ognia, 
mając w pamięci dramatycznie słaby Alma-
nach Mistrza Gry (Game Master’s Pack) i Nie-
zbędnik Gracza (Character Record Pack) – jak 
pokazało doświadczenie – niepotrzebnie. Mile 
zaskoczył mnie dział dedykowany Mistrzom 
Gry, zawierający wskazówki odnośnie prowa-
dzenia. Wiele z nich jest bardzo uniwersalnych 

i przyda się w innych systemach. Szczególnie 
polecam te klika stron doświadczonym pro-
wadzącym, bo zgodnie z maksymą Nepota: 
„zbytnia pewność siebie staje się zwykle przy-
czyną wielkiej klęski”.

Podręcznik szczegółowo opisuje, jak wykorzy-
stać wszystkie pomoce dołączone do gry, bez-
ustannie bombardując nas pomysłami i za-
haczkami, a także bardzo obrazowo tłumacząc 
zawiłości mechaniczne. Znajdziemy w nim 
również mini-bestiariusz oraz gotową przygo-
dę Oko za oko, którą zamierzam posłużyć się 
przy testach - zatem obok tekturowych znacz-
ników i innych pomocy do gry, do tego tytułu 
powrócę jeszcze w drugiej części recenzji.

Kometa o dwóch ogonach
Nowy produkt Fantasty Flight Games to bardzo 
starannie wydana gra fabularna. Pod względem 
technicznym robi niemałe wrażenie, jednak po-
zostawia myśl, że podstawą do wrzucenia no-
wej cyfry za słowem WFRP jest tylko mechanika. 
Zabrakło mi smaczków, puszczenia oka do star-
szych fanów, trzęsienia ziemi, czy zaskakującej 
zmiany w świecie. Delikatny retusz linii czaso-
wej to dla mnie za mało. Wyczułem też zastana-
wiającą tendencję do zamknięcia świata w że-
laznych ramach. Mimo iż FFG sugeruje by świat 
nabrał barw wykreowanych przez drużynę i był 
odnośnikiem wspólnej inwencji, to odebranie 
magii elfim postaciom, czy pozbawienie świata 
niziołów oberżystów odbieram na minus.
Zabrzmi to może jak narzekanie starego tetry-
ka, ale zabrakło mi tego, czego najbardziej lu-
bię doznawać przy lekturze podręczników (ale 
też beletrystyki, czy podczas oglądania filmów) 
– inspiracji. Ta, której doświadczyłem, była zbyt 
mała, może właśnie z powodu mojej słabości i 
znajomości Starego Świata. Jednak nowi gracze 
nie powinni mieć tego problemu.

Z racji tego, że wielką niewiadomą jest loka-
lizacja produktu, postanowiłem napisać kil-
ka zdań na temat języka podręczników. Bro-
szury są napisane bardzo obrazowo i w mia-
rę prostym językiem, część mechanicznej ter-
minologii powtarza się z poprzednich edycji, 
a do lektury podręcznika wystarczy „szkolny” 
angielski i słownik. Zadbano również o to, by 
teksty na kartach przybrały symboliczne wyra-
żenia, co jest niemałą pomocą dla młodszych 
graczy.

Miała być burza, a poczułem tylko mżawkę.
Czy sesje rozegrane w nowej edycji spotęgują 
opad? Odpowiedź tuż po testowych sesjach, 
po których poproszę również moich graczy o 
krótką wypowiedź.

Dziękujemy sklepowi Bard za udostępnienie 
podręcznika do recenzji.

Ocena recenzenta: 7/10
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WFRP 3 edycja - recenzja (część 2)
Krystian „Krishakh” Pruchnicki

Jestem fanem Starego Świata, przemierzam jego 
trakty, bezdroża i ponure puszcze od momentu 
pojawienia się Warhammera  w Polsce. Jestem za 
stary na buńczuczny sceptycyzm, ale plotki oraz 
cena nowego wydania gry sprawiły, iż byłem pe-
łen obaw, że moja przygoda z wykreowanym 
przez Games Workshop światem skończy się na 
drugiej edycji systemu. Do czasu, aż zapoznałem 
się na dobre z Bojowym Młotem Anno Domini 
2009.

Ostrzeżenie o epilepsji
WFRP 3 ed. to pierwsza gra z serii, do której po-
trzebny jest czas i miejsce. Przygotowanie do 
spotkania może trwać nawet godzinę (nie licząc 
ewentualnego tworzenia postaci), a przestrzeń 
potrzebna do grania, nawet w przypadku sesji 
jeden na jeden, to co najmniej metr kwadrato-
wy stołu. Przy trzech graczach trudno wszystkich 
umieścić przy jednej ławie. W dodatku pierwszy 
kontakt ze wszystkimi znacznikami, kartami, puz-
zlami, kośćmi i całą masą innych gadżetów spra-
wia, że mimowolnie można złapać się za głowę. 
W takim przypadku polecam usiąść, wziąć głę-

boki oddech i poczekać aż atak paniki minie. Na-
stępnie powoli i konsekwentnie zapoznawać się 
ze wszystkim po kolei. I nie zniechęcać się. Trzeci 
Warhammer jest wyjątkiem od reguły mówiącej, 
że im dalej w las, tym więcej drzew.

Kto Ty jesteś? Reiklandczyk mały…
Tworzenie postaci w WFRP 3ed. to proces bardzo 
przyjemny. Pozornie już pierwszy wybór dostęp-
nych możliwości jest ściśle ograniczony - może-
my bowiem zagrać tylko ludźmi z Reiklandu, kra-
snoludami z Karak-Azgaraz i elfami z Athel Lo-
ren lub z Ulthuanu. Jesteśmy więc ograniczeni 
nie tylko do określonych ras, ale także na wstępie 
sprecyzowane jest miejsce, z którego pochodzi-
my. O ile zabieg ten można uznać za nieszczegól-
nie trafiony marketingowo, to trudno stwierdzić, 
by miał on jakiś większy wpływ na samą rozgryw-
kę. Dlaczego? Bo same rasy są znacznie bardziej 
zróżnicowane w porównaniu z poprzednimi edy-
cjami Wojennego Młota. Każda z nich ma swoją 
charakterystykę, zalety i wady, a gracz ma dużo 
większą kontrolę nad kreacją swojego Bohatera. 
Dzięki temu bardzo szybko okazuje się, że posta-
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ci świeżo utworzone w najnowszej edycji syste-
mu są znacznie bardziej zróżnicowane.

Bardzo podobnie rzecz ma się z profesjami: co 
prawda jest ich mniej, ale każda z nich daje no-
wopowstałym Bohaterom Graczy unikatowe 
możliwości. Pozornie są to szczegóły, jednak ich 
suma sprawia, że każda postać staje się niemal 
całkowicie niepowtarzalna. I to pomimo tego, 
że wartości cech zmniejszyły się o jedno zero, ze 
skali setnej na dziesiętną, a na dodatek znacznie 
okrojono ilość cech (nie ma WW, US, K, Odp, A, 
Sz, Mag, PP ani PO).

Rzeczą, która z pewnością zasługuje na naganę, 
jest brak niziołków jako rasy dostępnej dla gra-
czy. Uważam, że jest to wielki minus trzeciej edy-
cji i mam nadzieję, że FFG jak najszybciej go na-
prawi, wydając dodatek o małym ludzie.

Kontrowersyjnym pomysłem jest też obrazek 
postaci umieszczony na karcie profesji. Z jednej 
strony spełnia tę samą funkcję co ilustracje w po-
przednich edycjach gry, z drugiej jednak, gracz 
ma go bez przerwy przed sobą, co sprawia, że 
bardzo łatwo utożsamić się z nakreśloną na kar-
cie postacią. Wielu graczy wybrało tę właśnie 
ścieżkę, opisując swoją postać słowami: „Wyglą-
dam tak, jak widać na kartoniku”. Sprawa dodat-
kowo komplikuje się, gdy przedstawiona na ilu-
stracji postać jest np. innej płci lub rasy niż rze-
czony Bohater. W czasie gry może to prowadzić 
do wielu nieporozumień. Summa summarum 
lepiej jednak, że kolejna odsłona Warhammera 
posiada piękną oprawę graficzną niż żadną, na-
wet jeśli początkowo może to rozpraszać graczy.

Mini poradnik
Graczu! Tworząc pierwszą postać, zwróć szczegól-
ną uwagę, aby cechy Wytrzymałość (Toughness) i 
Siła Woli (Willpower) wynosiły co najmniej 3. Po-

zwoli ci to uniknąć wielu nieprzyjemności i dzięki 
temu będziesz czerpać większą satysfakcję z gry.

Jaki znak Twój? No, taka kometa 
dwuogoniasta…
Świat nie zmienił się wcale. Akcja nadal toczy się 
w krainie położonej nad rzeką Reik. W trzeciej 
odsłonie Warhammera zmienia się jedno - linia 
czasowa została cofnięta o rok w stosunku do 
poprzedniej odsłony systemu, czyli do 2521 KI. 
Jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w 
historii ojczyzny Sigmara - Burza Chaosu - wisi w 
powietrzu.

Skąd ty… Zaczynamy tę sesję, czy nie?
Pierwsza sesja w trzecią edycję WFRP nacecho-
wana była pełną ekscytacji niepewnością i wy-
wołała w ekipie mieszane uczucia. Skłoniło 
mnie to do refleksji, że najnowszy Młot Bojowy 
to system wymagający skupienia i cierpliwości, 
zarówno od graczy, jak i Mistrza Gry. Jak jednak 
wiadomo, nie od razu Altdorf zbudowano: z se-
sji na sesję wszystkim grało się coraz swobod-
niej.

Ostatecznie, gdy wszyscy spotkaliśmy się któryś 
raz z kolei, okazało się, że każdy znalazł w syste-
mie coś dla siebie, udowadniając ponad wszel-
ką wątpliwość, że „nie taki diabeł straszny, jak go 
malują”.

Mini poradnik
Zasady trzeciej edycji Warhammera  są spisa-
ne dosyć luźno, co łatwo zauważyć już po pierw-
szym przewertowaniu podręcznika. Jest to zabieg 
jak najbardziej celowy, choć początkowo trudno 
to sobie uświadomić. Zbyt kurczowe trzymanie się 
zasad podczas sesji może doprowadzić do wielu 
absurdów, dlatego warto używać przede wszyst-
kim zdrowego rozsądku, co jest zresztą notorycz-
nie powtarzane przez autorów systemu.

Planszówkowatość
Chciałbym zdementować plotki, iż do grania 
w trzecią edycję Warhammera potrzebna jest 
plansza. W pudełku dostajemy co prawda ze-
staw kartoników, przedstawiających posta-
ci graczy i ich przeciwników, które pozwala-
ją na wygodne prowadzenie starć, ale często 
stoją one nieużywane przez całą sesję. Nieco 
planszówkowe wydają się wszystkie gadżety, 
ale okazuje się, że ich istnienie jest niezwykle 
przydatne, przedstawiają bowiem ulotne sta-
ny (takie jak zmęczenie, czy stres), które dużo 
łatwiej zaznaczać przez dobranie kart lub że-
tonów, niż poprzez zapisywanie ołówkiem na 
kartce, zmazywanie, i tak w kółko.

Poszedłbym o krok dalej. Moim zdaniem, poza 
pozorami, trzeciego Warhammera łączy z gra-
mi planszowymi mniej, niż wiele innych zna-
nych na polskim rynku systemów rpg. Skła-
niam się do tej ryzykownej tezy ze względu na 
wiele nowatorskich i abstrakcyjnych rozwią-
zań, takich jak: system odległości, mierzenie 
upływu czasu, czy mechaniczne wsparcie dla 
akcji nieprzewidzianych przez twórców gry.

Karciankowatość
Trzeba przyznać, że Warhammer numer trzy 
ma w sobie elementy znane z gier karcianych. 
Chodzi głównie o akcje, których zaawansowa-
ni Bohaterowie mają dostatecznie dużo, by łą-
czyć je w specyficzne kombinacje. Na szczę-
ście ilość możliwości wynikających z zagrania 
poszczególnych kart jest na tyle duża, że nie 
powoduje to przesadnej powtarzalności.

Z kartami łączy się też pewien mankament. 
Nie wiem, kto dokładnie w FFG wymyślił, że 
ludzie grają w RPG w niezmiennej, czterooso-
bowej grupie, w obrębie której jest stały MG 
i nikt nie ma dwóch postaci - ale moim zda-

niem, grubo się pomylił. Z tego błędu wynika-
ją komplikacje, na które narażeni są fani syste-
mu. Po pierwsze, wykupienie przez jedną po-
stać umiejętności, która nie powtarza się w ta-
lii, uniemożliwia nabycie jej przez inną postać. 
Można to oczywiście ominąć, kopiując karto-
nik, ale nie jest to szczególnie satysfakcjonują-
ce rozwiązanie.

Po drugie, na karcie postaci nie ma miejsca 
na wpisanie Talentów. Jest to bardzo dziwne, 
gdyż mieszczą się one na malutkich kartecz-
kach, których postaci często mają kilka. Na 
dole znajduje się co prawda rubryczka Card In-
ventory, ale jest ona tak mała, że czasem trud-
no się tam zmieścić nawet ze spisem samych 
kart Akcji. Jest to tym bardziej absurdalne, że 
na samym środku karty postaci można znaleźć 
trzy sporej wielkości miejsca oznaczone na-
główkami: Insanities, Critical Wounds i Adver-
saries, które właściwie są zbędne, gdyż z cho-
rób psychicznych i ran krytycznych - które do-
datkowo przedstawione są na kartach - można 
się wyleczyć, a zamieszczenie trzeciej rubrycz-
ki, przy braku miejsca na jakiekolwiek inne in-
formacje o postaci, jest niekonsekwencją.

Kości!
Jedną z najmocniejszych stron systemu jest 
budowanie puli kości. Specyfika wykonywa-
nia testów w trzeciej edycji Warhammera spra-
wia, że każdy rzut jest niezwykle emocjonują-
cy. Nie ma testów pewnych, podobnie jak nie 
ma tych, które nie mogą się udać. Sposoby od-
czytywania dwóch identycznych rzutów mogą 
być diametralnie różne.
Największą zaletą tego aspektu nowej mecha-
niki jest to, że gracze mają ogromny wpływ na 
wszystko, co się dzieje wokół nich. Są zachęca-
ni, poprzez korzyści mechaniczne, by jak naj-
aktywniej uczestniczyć w tworzeniu puli kości, 
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co wyzwala kreatywność i rozbudowuje zna-
cząco poszczególne sceny, sprawiając, że sta-
ją się niepowtarzalne. Wadą może być z kolei 
fakt, że czasami dobieranie kości do puli trwa 
nieco dłużej, a zdarza się, iż pula osiąga roz-
miary, które sprawiają, że trudno wykonać 
test, nawet mając do dyspozycji obie ręce.

Najbardziej oczywistym sposobem ingeren-
cji gracza w pulę kości jest wybór nastawie-
nia jego Bohatera do wydarzeń, które roz-
grywają się wokół niego. Może on podejmo-
wać akcje ostrożnie, ale musi się liczyć z tym, 
że zajmą one więcej czasu. Może też iść na ca-
łość i działać brawurowo, ale wtedy ryzykuje 
zmęczeniem, stresem, a nawet własnym zdro-
wiem. W mechanice systemu odzwierciedlone 
jest to poprzez dobieranie zielonych (conse-
rvative) lub czerwonych (reckless) kostek, któ-
re w praktyce zmieniają w puli kości wszystko, 
zwielokrotniając jeszcze ilość możliwych efek-
tów danej akcji. Należy zaznaczyć, że efekty te 
są niezwykle spójne i łatwe w interpretacji, a 
przy tym mają też walory taktyczne.

Jak zgarnąć całą pulę?
W trzecim Warhammerze używa się siedmiu 
rodzajów kości, zróżnicowanych zarówno 
kształtem, jak i kolorem. Poniżej przedstawio-
no ich zastosowanie.
Kości sześciościenne występują w trzech kolo-
rach:
* czarne - kości pecha (misfortune),
* białe – kości szczęścia (fortune),
* żółte – kości umiejętności (expertise).

Kości ośmiościenne występują w dwóch wer-
sjach kolorystycznych:
 * fioletowe - kości wyzwania (challenge),
 * niebieskie – kości cech (characteristic).

Kości dziesięciościenne również są w dwóch 
kolorach:
* czerwone - kości brawury (reckless),
* zielone – kości zachowawcze (conservative).

Pięć z nich zwiększa szansę powodzenia te-
stu: kości umiejętności, brawury, zachowaw-
czości, cech i szczęścia - kolejność nieprzypad-
kowa, od najlepszej do najsłabszej. Tylko dwie 
zmniejszają tę szansę, są to kości wyzwania i 
pecha.

Co istotne, na ściankach kości nie znajduje się 
ani jedna cyfra. Są za to symbole, takie jak:
* skrzyżowane miecze - symbol porażki,
* młot - symbol sukcesu,
* czaszka - symbol dodatkowych, negatyw-
nych efektów,
* orzeł - symbol dodatkowych efektów pozy-
tywnych,
* symbol Chaosu - wywołuje dodatkowy, zna-
czący, niepożądany efekt, niezależnie od tego, 
czy test zakończył się sukcesem, czy porażką,
* kometa Sigmara - zwiastuje nadzwyczaj uda-
ną akcję (np. trafienie krytyczne),
* kropelka - akcja wywołuje stres / zmęczenie; 
występuje często na czerwonych kościach,
* klepsydra - akcja działa z opóźnieniem; poja-
wia się na kościach zielonych.
Testy wykonuje się za pomocą rzutów garścią 
kości o odpowiednim kolorze - ich dobór jest 
prosty i oczywisty, a najlepiej przedstawić go 
na przykładzie.

Hans chce wskoczyć na pędzący powóz, którym 
ucieka kochanek jego żony. Mistrz Gry uznaje, że 
wymaga to Przeciętnego (czyli obarczonego dwo-
ma fioletowymi kośćmi wyzwania - prowadzący 
wkłada je w rękę gracza) testu koordynacji (coor-
dination). Jest to umiejętność, którą szczęśliwie Bo-
hater posiada (gracz bierze więc jedną żółtą kość 

umiejętności). Bazową cechą dla koordynacji jest 
cecha Zręczność (Agility), która w przypadku Han-
sa wynosi 3 (prowadzący go gracz dobiera więc 3 
niebieskie kości cechy). Hans jest wzburzony i nie 
myśli racjonalnie, dlatego MG pozwala mu wymie-
nić 2 z 3 wcześniej dobranych niebieskich kości na 
czerwone dziesięciościany (gwarantujące bardziej 
spektakularny sukces). Następnie prowadzący do-
daje BG kostkę pecha za to, że aby dobiec do po-
wozu, musi on roztrącić grupkę przechodniów, a 
gracz przypomina, że jego postać kupiła niedaw-
no piękne i lekkie buty najlepszej jakości, za co ła-
skawie dostaje od MG dodatkową kostkę szczęścia.
Ostatecznie pula dla tego testu wygląda na-
stępująco:
Negatywne: 2 kości wyzwania i 1 kość pecha 
(razem 3);

Pozytywne: 1 kość umiejętności, 2 kości lekko-
myślności, 1 kość cechy i 1 kość szczęścia (ra-
zem 5).

Znaczenie wyników
Rzut A. Gracz rzuca kostkami, wypada kolejno:
Fioletowe kości wyzwania - skrzyżowane mie-
cze (porażka) i czaszka (komplikacje);
Żółta kość umiejętności - młotek (sukces);
Czerwone kości brawury - 2 czaszki (komplika-
cje);
Biała, niebieska i czarna - puste pole (brak wy-
niku).
Wynik to porażka - na sukces musi się składać 
dodatnia ilość młotków. W tym przypadku po 
odjęciu od siebie przeciwieństw pozostają 3 
czaszki (młotek i skrzyżowane miecze wyklu-
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czają się). Czyli, wracając do przykładu:
Hans skacze do wozu, mija grupkę ludzi, ale ze 
wściekłości (komplikacje na czerwonych ko-
ściach) myli pojazdy i wskakuje do niewłaściwej 
karety. Gdy przekonuje się o swoim błędzie, rusza 
za odjeżdżającym rywalem, klnąc na czym Sta-
ry Świat stoi, ale nie jest w stanie go dosięgnąć. 
Manewr wywołał jedynie zmęczenie Bohatera o 
1 punkt (wynik wyrzucenia 3 czaszek - komplika-
cji). Wygląda na to, że zasapany Hans nie doko-
na dziś swej zemsty, choć została mu jeszcze nie-
wierna kobieta…

Rzut B. Gracz rzuca kostkami, wypada kolejno:
Fioletowe kości wyzwania - podwójne skrzy-
żowane miecze (2 x porażka) i czaszka (kom-
plikacje);
Czarna kość pecha - skrzyżowane miecze (po-
rażka);
Czerwone kości brawury - podwójny młotek (2 
x sukces) i młotek z kropelką (sukces okupiony 
zmęczeniem);
Biała kość szczęścia - młotek (sukces);
Niebieska kość cechy - orzełek (dodatkowy 
efekt pozytywny);
Żółta kość umiejętności - puste pole (brak wy-
niku).

Wynik to sukces! Po odjęciu od siebie przeciw-
stawnych symboli pozostają:1 młotek i 1 kro-
pelka. Wykluczają się wzajemnie: 3 młotki i 3 
skrzyżowane miecze oraz czaszka i orzeł. Czyli, 
wracając do przykładu:
Hans skacze do wozu, wpadając w grupkę ludzi, 
zastępujących mu drogę, co nieco go spowalnia 
(mieczyki wyrzucone na czarnej kości). Bohater 
rozpycha się wściekle pomiędzy nimi (co powo-
duje zmęczenie - wyrzucona kropelka na czer-
wonej kości) i kilkoma potężnymi susami doska-
kuje do uciekającego pojazdu, bezceremonial-
nie wskakując do środka. Gdyby nie nowe, wy-

godne buty Hansa, nie zdołałby on dopełnić swej 
zemsty (sukces, który dał mu przewagę młotków 
nad mieczykami wynikał z białej kości!).

To tylko prosty przykład wyników, jakie może 
wygenerować ten przejrzysty system. Nie za-
wsze to Mistrz Gry musi opisywać, co się dzie-
je - inicjatywę może przejmować także gracz, 
przedstawiając podobną do podanych wyżej 
wersję zdarzeń.

Walka
Walka jest solą nowej edycji Warhammera. Gdy 
dochodzi do starcia, można być pewnym, że - 
niezależnie od tego, kto walczy: podżegacz ze 
snotlingiem czy najemnik z trollem - wszyst-
kich czeka masa emocji. Konflikty zbrojne dają 
ogrom taktycznych możliwości, a każda decy-
zja może być brzemienna w skutki. Wojownicy 
mają w tym przypadku poszerzony wachlarz 
możliwości, ale i mniej nastawione bojowo 
postaci nie powinny się nudzić.

Wadą systemu prowadzenia starć w trzeciej 
edycji WFRP jest to, że trafienia nie mają tak 
zróżnicowanych efektów, jak w przypadku 
poprzednich wydań gry. Powodem tego jest 
brak Furii Ulryka - aktywowanie Trafienia Kry-
tycznego podczas ciosu jest zwykle znacznie 
mniej spektakularne niż wyrzucenie np. trzech 
dziesiątek na obrażenia w drugiej osłonie War-
hammera. I choć plusem jest, że każde trafie-
nie zadaje obrażenia, to podczas walki z więk-
szymi lub lepiej opancerzonymi przeciwnika-
mi może dojść do sytuacji, w której z kolei na-
wet niezwykle celny cios rani tylko nieznacz-
nie.

Absurdalne są Trafienia Krytyczne (Critical Wo-
unds) zadawane wrogom. Większość z nich 
nie rzutuje na bojową kondycję przeciwnika, 

co w moim mniemaniu jest sporym błędem. 
Cóż bowiem z tego, że raniony w głowę ork 
otrzyma jedną kość pecha (misfortune dice) 
do testów na Inteligencję? Tę kwestię dobrze 
rozwiązano w przypadku pachołków (hench-
men), czyli słabszych, masowych przeciwni-
ków. Gdy jeden z nich otrzymuje trafienie kry-
tyczne, natychmiast dobiera tyle dodatko-
wych zwykłych ran, ile wynosi krytyczna war-
tość (severity rating). Dziwi, że twórcy nie roz-
ciągnęli tej zasady także na pozostałych prze-
ciwników lub nie zmodyfikowali trafień kry-
tycznych tak, by graczom naprawdę opłaca-
ło się je zadawać (pomijam możliwość zada-
nia ich w ilości równej wartości Wytrzymałości 
jako mało prawdopodobną).

Zaletą systemu walki jest możliwość deklaro-
wania lokacji trafień przez graczy. Uderzenia 
nie są już losowe, jak w przypadku poprzednich 
edycji systemu [w pierwszej edycji WFRP rów-
nież istniała opcja deklarowania trafienia w wy-
braną lokację – przyp. red.], co wzmacnia wra-
żenie kontroli nad przebiegiem walki i pozwala 
grającym na soczyste opisy ciosów. Dobrze po-
myślana jest też tabelka właściwości broni. Każ-
da z nich ma jakąś wyróżniającą ją cechę - na-
reszcie mechanika wspiera np. walkę sztyletem, 
który staje się znacznie bardziej niebezpieczny, 
niż gołe pięści, co było zmorą poprzednich edy-
cji systemu.
Walka jest mniej śmiertelna w porównaniu z 
poprzednimi Bojowymi Młotami, ale znacznie 
szybsza i brutalniejsza. Zaznaczyć należy, że 
owa zredukowana śmiertelność tyczy się BG, 
a nie ich wrogów. Jest to spowodowane wpro-
wadzeniem prostej zasady - gdy Bohater otrzy-
muje tyle ran, ile wynosi jego Żywotność (Wo-
und Threshold), pada nieprzytomny na zie-
mię. Nie testuje się Zasad Tabeli Nagłej Śmier-
ci (moim zdaniem jeden ze słabszych elemen-

tów wcześniejszych wydań systemu), po prostu 
pozostaje on bierny do czasu, aż ktoś go dobi-
je albo udzieli mu pomocy medycznej. Wrogo-
wie, którzy powalili takiego pechowca, ruszają 
w kierunku pozostałych, co jest logiczne, gdyż 
nikt w ferworze walki nie zastanawia się, czy 
jego oponent już nie żyje, czy dopiero wykrwa-
wia się na śmierć. Jest to dobre zrównoważenie 
braku Punktów Przeznaczenia, pozwalające Bo-
haterom wychodzić cało z niemałych opresji. 
Ci, którzy myślą, że nie można zginąć od serii 
niefortunnych ciosów, są jednak w błędzie. Gdy 
ilość ran krytycznych Bohatera przekroczy war-
tość jego cechy Wytrzymałość (Toughness), a 
jego Żywotność zostaje sprowadzona do zera, 
umiera on.

Mini poradnik
W walce ogromną różnicę robi zbroja. Nawet wy-
szkolony wojownik, który nie nosi pancerza, w tej 
edycji WFRP ma dużą szansę źle skończyć.

Magia
System magii w najnowszym Warhammerze 
wzbudził we mnie mieszane odczucia. Bardzo 
dobrym krokiem twórców było danie w ręce 
magów karty Akcji o nazwie Cantrip, dzięki któ-
rej czarodziej może wywołać dowolny efekt, 
jaki przychodzi mu do głowy, np. ruchem ręki 
zapalić świece w kandelabrze. Mistrz Gry usta-
la stopień trudności takiego testu, bacząc jed-
nocześnie, aby efekt nie był przesadnie potęż-
ny (np. zalanie Norski przez Morze Szponów), 
czy niezgodny z magiczną drogą danego maga 
(zniknięcie w cieniu podejmowane przez Piro-
mantę). Takie rozwiązanie sprawia, że gracz rze-
czywiście czuje, iż jego Bohater przy pomocy 
podległego mu Wiatru Magii potrafi zmieniać 
dowolnie rzeczywistość wokół siebie, a nie tyl-
ko co rundę ciskać magiczne pociski - choć ma 
i taką możliwość.
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Dobre jest także to, że Bohater rozpoczyna-
jący swoją magiczną karierę od początku gry 
jest pełnoprawnym czarodziejem, co daje mu 
mechanicznie znacznie lepszą pozycję od jego 
odpowiednika w poprzednich edycjach syste-
mu, którego nie-moc była wręcz symboliczna.

Jeśli chodzi o elfich czarodziejów, uważam, że 
ich zniknięcie jako grywalnej klasy jest w pełni 
uzasadnione. Opisywanie niesamowitej prze-
wagi w posługiwaniu się magią przez przed-
stawicieli tej rasy, a następnie całkowite pomi-
niecie mechanicznego aspektu takiego stanu 
rzeczy i jednoczesne pozwalanie graczom na 
tworzenie postaci elfich magów było niekon-
sekwencją twórców drugiej edycji.

W trzecioedycyjnym czarowaniu zdecydowa-
nie nie przypadł mi do gustu brak jego nega-
tywnych konsekwencji. Miscast Cards, które za-
stąpiły drugoedycyjne Przekleństwa Tzeentcha, 
na sesjach, które prowadziłem, wypadły co naj-
wyżej zabawnie. Gracz prowadzący maga wy-
ciągnął w tym czasie siedem tego typu kart (z 
czego spora część stanowiła podwójne zagro-
żenie - była bowiem wygenerowana przez dwie 
Gwiazdy Chaosu) i jedynie raz efekt miał po-
ważniejsze następstwa, a w pozostałych przy-
padkach był neutralny lub wręcz korzystny dla 
gracza.
Rzeczą, która mocno utrudnia granie z magiem, 
jest też ciągłe żonglowanie tokenami, obrazu-
jącymi ilość posiadanej przez BG mocy. Wartość 
tej cechy bez przerwy się zmieniała - raz w jed-
ną, raz w drugą stronę, co powodowało niema-
ły bałagan, gdyż żetony te mieszały się z pulą 
szczęścia. Wydaje mi się, że lepiej było by, gdy-
by autorzy dołączyli do wydania gry Gwiazdę 
Chaosu z zaznaczonymi cyframi, którą można 
by obracać - podobnie jak np. wskaźnik życia 

sztabu w grze planszowej Neuroshima Hex.
Zasady, które obowiązują kapłanów, są bar-
dzo podobne do tych, którym podlegają ma-
gowie. Początkowo wydawało mi się to mało 
kreatywne (fragmenty z The Tome of Blessings 
i The Tome of Mysteries momentami się pokry-
wają), jednak z czasem doszedłem do wnio-
sku, że jest to naturalne.

Kariera
Rozwój Bohaterów w trzeciej edycji jest roz-
wiązany bardzo ciekawie. Nie stawia się sztucz-
nych barier w „ulepszaniu” postaci - gracz może 
wydawać Punkty Doświadczenia swojego BG 
dowolnie, wybierając własną drogę awansu. 
Także zmiana profesji jest niezwykle swobod-
na. Nie ma profesji wyjściowych ani wejścio-
wych - gracz może całkowicie zmienić prefe-
rencje zawodowe swojego Bohatera - co zali-
czyć należy na duży plus, gdyż pozwala two-
rzyć ciekawsze i mniej schematyczne postaci.

Smaczki
Ogromnym plusem Warhammera numer trzy 
jest z całą pewnością ogromna ilość narzędzi, 
które dostaje Mistrz Gry, ale także i gracze. Dzię-
ki bardzo prostym środkom są oni w stanie zbu-
dować niesamowitą opowieść, która na każ-
dym kroku jest wspierana przez intuicyjną me-
chanikę. Grając w ten system, zauważyłem, że 
nie ma w nim pustych deklaracji. Niemal każdy 
aspekt rzeczywistości ma swoje - zwykle bar-
dzo klarowne - przełożenie na świat gry. Oto kil-
ka przykładów.

Karta drużyny (Party Sheet) - to narzędzie, któ-
re nie tylko integruje grupę awanturników, da-
jąc im wspólny mianownik i mechaniczne ko-
rzyści. U moich graczy widziałem coś na kształt 
satysfakcji, gdy kłótnia ich Bohaterów napraw-
dę wnosiła coś do mechaniki gry. Gdy przesu-

wałem wskaźnik napięcia (tension meter) w 
stronę niebezpiecznych wartości, uwiarygod-
niałem konflikt, który rodził się pomiędzy po-
szczególnymi postaciami. Z chwilą zaś, gdy po-
dali sobie ręce, a wartość nieznacznie się obni-
żyła, czuli, że ten symboliczny akt zgody nabie-
rał faktycznego znaczenia.

Wskaźnik nastawienia (Stance Meter) - choć po-
czątkowo wydaje się on elementem obcym, te 
kolorowe puzzle są kolejnym narzędziem silnie 
umiejscawiającym postaci w świecie gry. Gdy 
Bohater jest zdenerwowany lub wręcz oszala-
ły ze wściekłości, gracz przesuwa swój znacz-
nik na brawurowe (reckless) pola, a gdy zrywa 
kwiatki na pięknej łące z miłością swego życia 
u boku, jego nastawienie staje się znacznie bar-
dziej zachowawcze (conservative). Jest to pro-
ste, klarowne i pomaga dobrze odgrywać po-
stać, a do tego ma natychmiastowe przełoże-
nie na mechanikę. Co więcej: rozwój postaci 
zakłada poszerzanie swojego wskaźnika o ko-
lejne pola, dzięki czemu Bohater staje się co-
raz bardziej zapalczywy (w przypadku doda-
wania czerwonych pól), czy też nabiera chłod-
nego dystansu do otaczającego go świata (w 
przypadku inwestowania w pola zielone). Także 
początkowy układ puzzli, inny dla każdej profe-
sji, określa w jakimś stopniu temperament po-
staci i daje graczowi wskazówki co do jej odgry-
wania.

Karty lokacji (Location Cards) - którymi opcjo-
nalnie można się posiłkować podczas spotkań 
na danym terenie. Świetna pomoc, choć nieko-
niecznie trzeba stosować je zawsze i wszędzie. 
Jest to jeden z gadżetów, który nakierowuje Mi-
strza Gry na to, jak można manipulować mecha-
niką trzeciej edycji, aby osiągnąć ciekawe i uni-
katowe efekty za pomocą bardzo prostych środ-
ków.

Karty kondycji (Condition Cards) - karty te po-
zwalają szybko i łatwo zobrazować mechanicz-
ny wpływ jakiegoś specyficznego stanu Bohate-
ra na dany aspekt gry (np. Oślepiony - dodaj jed-
ną kostkę wyzwania do każdego testu z użyciem 
zmysłu wzroku).

Wskaźnik postępu (Progress Tracker) - w moim 
mniemaniu to najmniej przydatne narzędzie, 
jednak nie nazwałbym go bezużytecznym. 
Wskaźnik można wykorzystać jako pomoc dla 
MG, ale mam nadzieję, że nie jest to jeden z tych 
elementów, które sprawiły, że do pudła z grą nie 
zmieściła się zawartość Adventurer’s Toolkit…

And all that Jazz - dwukolorowe kropelki, które 
dostają Bohaterowie, symbolizujące zmęczenie i 
stres, także świetnie wpasowują się w grę, zna-
komicie obrazując stan psychofizyczny postaci, 
który może - ale nie musi - przekładać się na me-
chaniczne ograniczenia możliwości jej działania.

Oko za Oko

Scenariusz zamieszczony w Księdze Przygo-
dy (The Tome of Adventure - wbrew nazwie, 
sama przygoda zajmuje jedynie 27 z 96 stron 
tej książeczki) trzyma naprawdę przyzwoity 
poziom. W kwestii fabuły nie jest to nic nad-
zwyczajnego, ale sposób napisania przygody 
i jej otwarty charakter zrobiły na mnie duże 
wrażenie. Ci, którzy obawiali się, że Ameryka-
nie zrobią ze Starego Świata jakąś cukierkową 
krainę, mogą odetchnąć ze spokojem, Chaos 
nadal czuwa.

Z całą pewnością Oko za Oko jest dużo lep-
sze od wprowadzającej przygody Przez ostę-
py Drakwaldu - z Księgi Zasad do drugiej edy-
cji systemu. Ilość możliwości, połączona z licz-
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nymi staroświatowymi smaczkami, sprawia, że 
zarówno młodzi fani, jak i starzy „warhamme-
rowi wyjadacze” powinni mieć sporo zabawy 
podczas sesji.

Mini poradnik
Przed rozpoczęciem swojej przygody z Warham-
merem 3ed., warto zapoznać się z erratą za-
mieszczoną na stronie wydawcy. Koryguje ona 
nieliczne błędy drukarskie i odpowiada na kilka 
najczęściej zadawanych przez fanów systemu 
pytań. Zawiera też indeks kart.

To nie koniec, to początek
W recenzji starałem się naświetlić jak najwię-
cej aspektów, które w nowym wydaniu syste-
mu mogą przeszkadzać, jednak prawda jest 
taka, że dzięki świetniej zabawie podczas se-
sji łatwo o nich zapomnieć. Mechanika jest in-
nowacyjna, intuicyjna i daje mnóstwo świet-
nych narzędzi Mistrzowi Gry i jego trzódce. Je-
śli ktoś tylko chce i potrafi z tego skorzystać, 
nie mam wątpliwości, że produkt FFG przy-

padnie mu do gustu.
Trzeci Warhammer to świetny system, choć 
przyznaję, że nie zdobył mojego serca z mar-
szu. Początkowo byłem nastawiony do niego 
sceptycznie, pierwsze sesje nie rozwiały moich 
wątpliwości, a część nawet pogłębiły. Dopie-
ro, gdy zacząłem - za radą autorów - traktować 
zawarte w podręczniku treści jako wskazów-
ki i zaadoptowałem je do własnego stylu pro-
wadzenia, wszystko zazębiło się w sposób na-
turalny, otwierając przede mną całkiem nowe 
oblicze Starego Świata.

Dziękujemy sklepowi Bard za udostępnienie 
podręcznika do recenzji.
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Paolo Bacigalupi, który jeszcze w poprzed-
nim stuleciu zadebiutował opowiadaniem Po-
cketful of Dharma, od początku swojej karie-
ry uważany był za jeden z większych talentów 
wśród młodych twórców literatury fantastycz-
nej. Pisał jednak wolno, skupiał się na krótkich 
tekstach, a fakt, że każdy z nich spotykał się z 
entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród 
czytelników, jak i krytyków, sprawił, że przy-
lgnęło do niego miano „Teda Chianga XXI wie-
ku”. W przeciwieństwie do autora Historii two-
jego życia  wciąż pracował nad swoją debiu-
tancką powieścią, która w 2010 roku ujrzała 
światło dzienne. I z nawiązką spełniła wszyst-
kie pokładane w niej oczekiwania.

Akcja The Windup Girl rozgrywa się w niedale-
kiej przyszłości, znanej ze wcześniejszych tek-
stów Bacigalupiego − opowiadań Człowiek z 
Żółtą Kartą (Nowa Fantastyka 08/2007) i Ka-
loryk (Fantasy & Science Fiction 02/2010). Pi-
sarz roztacza przed nami obraz Ziemi wynisz-
czonej przez człowieka, który nie tylko zatruł 
atmosferę i przyśpieszył efekt cieplarniany, ale 
także dzięki zdobyczom biotechnologii stwo-
rzył sztuczne choroby, nękające nie tylko lu-
dzi, lecz przede wszystkim rośliny uprawne, 
co doprowadziło do klęski głodu. Panami ży-
cia i śmierci stały się wielkie koncerny, prze-
ścigające się w tworzeniu nowych, odpornych 
na zarazy gatunków roślin, które potem sprze-
dawały władzom państwowym. Ponieważ jed-
nak powstające w ten sposób odmiany dawa-
ły sterylne nasiona, władza firm biotechnolo-
gicznych była absolutna. Ludzie pogrążali się 
więc w ubóstwie, a cywilizacja cofała w roz-

woju, gdyż stopień wyniszczenia naszej pla-
nety i prawie do cna wyeksploatowane złoża 
paliw kopalnych uczyniły luksusem prąd i me-
chaniczne środki transportu. Jednostką mocy 
stały się kalorie − siła mięśni ludzi i zwierząt, 
zwłaszcza modyfikowanych genetycznie me-
gadontów, przypominających połączenie sło-
nia i nosorożca.

Nakreślona przez Bacigalupiego wizja rzeczy-
wistości uderza niczym obuch, szokując bru-
talnością świata i upodleniem rasy ludzkiej. 
Ponieważ w powieści śledzimy losy nie jed-

The Windup Girl - Paolo Bacigalupi - recenzja
Marcin „malakh” Zwierzchowski

nego, ale kilkorga bohaterów, w sposób kom-
pleksowy poznajemy Tajlandię, którą autor wy-
brał na arenę opisywanych wydarzeń. Zaczy-
nając od wyżyn społecznych, których przed-
stawicielem jest pracownik amerykańskiej fir-
my biotechnologicznej, próbujący nakłonić 
niechętnych obcym Tajów do zawarcia intrat-
nej umowy; poprzez walczącego z przemytem 
nieprzekupnego urzędnika, za swoją niezłom-
ność uwielbianego przez naród, ale znienawi-
dzonego przez wszystkich, którym uniemoż-
liwia robienie interesów; aż do nizin społecz-
nych, czyli emigranta z Chin, niegdysiejszego 
bogacza, któremu nacjonaliści wymordowa-
li całą rodzinę i rozgrabili majątek, oraz Emiko 
− tytułowej „podkręconej dziewczyny”, mody-
fikowanej genetycznie japońskiej zabawki dla 
bogaczy, porzuconej przez swojego dawnego 
pana damy do towarzystwa, każdego wieczo-
ru poniżanej i gwałconej na oczach klientów 
pewnego lokalu, dla których jest warta mniej 
niż śmieć.

Spośród historii składających się na The Win-
dup Girl właśnie ta ostatnia porusza najbar-
dziej, ponieważ w największym stopniu ob-
naża wszystkie ludzkie przywary, pokazuje, 
jak ci, którym powodzi się choć odrobinę le-
piej, podsycają w sobie pogardę i nienawiść 
do biedoty; aby zapomnieć o problemach, ni-
czym najdroższy kwiat pielęgnują uprzedze-
nia, w poniżaniu innych znajdując ujście dla 
własnych frustracji. Spotykające Emiko nie-
szczęścia, przemoc i poniżenie dotykają tak-
że czytelnika, sprawiają, że z bezsilności zaci-
skamy pięści. W takich momentach objawia 
się talent Bacigalupiego, który nie tylko two-
rzy skomplikowanych, realnych bohaterów, 
ale przede wszystkim potrafi sprawić, że się do 
nich przywiązujemy − kibicujemy im bądź ich 
nienawidzimy, ale nigdy nie pozostajemy obo-

jętni. To dlatego, że po pewnym czasie zaczy-
namy postrzegać ich jako prawdziwych ludzi. 
Znamy ich historie, nawyki, charakterystycz-
ne gesty czy sformułowania, choć nieraz po-
trafią nas zaskoczyć, tym samym potwierdza-
jąc swoją realność.

Prowadząc cztery główne linie fabularne i kil-
ka pobocznych, pisarz nie gubi się w nagroma-
dzeniu wątków, z wyczuciem splata losy swo-
ich bohaterów, łącząc je w pełnym akcji finale. 
Zresztą mocnych wrażeń nie zabraknie także i 
wcześniej, przez co The Windup Girl czyta się 
bardzo szybko. Równocześnie jednak skłania 
ona do refleksji, przede wszystkim każe doce-
niać to, co mamy, naszą codzienność − fakt, że 
możemy kupić banana, chleb, jabłko czy ana-
nasa, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy 
wsiedli do samochodu lub pociągu i w kilka 
godzin odwiedzili znajomych, którzy miesz-
kają w mieście oddalonym o czterysta kilo-
metrów. Poprzez ukazanie najgorszej z możli-
wych przyszłości Bacigalupi oddziałuje na na-
sze postrzeganie otaczającego świata, nie pe-
roruje jednak z wysokości mównicy, nie gro-
mi za to, jak traktujemy środowisko, a jedy-
nie daje nam możliwość wyboru, pokazując 
wszystkie konsekwencje naszych czynów. Ze 
względu na proekologiczny wydźwięk twór-
czość tego pisarza zalicza się do tak zwanego 
biopunku, którego jest pionierem.

Zaleta powieści jest także styl Bacigalupiego: 
bardzo plastyczny, wyśmienicie oddający po-
nury klimat opowieści, beznadziejność sytu-
acji bohaterów, a także brutalność i drapież-
ność świata – autor nie stroni przy tym od wul-
garyzmów, dosłowności opisów, które robią 
wrażenie zwłaszcza w wątku Emiko, znoszącej 
na scenie najbardziej wymyślne tortury z rąk 
swoich oprawców.
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Łącząc wszystkie te elementy: porażającą wi-
zję świata, pełną akcji fabułę, bardzo dobrze 
nakreślonych bohaterów i stojący na wysokim 
poziomie język, otrzymujemy powieść, która 
nie wygląda, jakby wyszła spod pióra debiu-
tującego na tym polu pisarza. Utworem The 
Windup Gril Bacigalupi potwierdza, że nie bez 
przyczyny uznawany jest za najjaśniej świecą-
cą młodą gwiazdę science fiction. Oto otrzy-
maliśmy powieść ze wszech miar doskonałą − 
aż trudno uwierzyć, że jest dopiero pierwszą w 
jego dorobku.

Ocena recenzenta: 10/10

Tytuł: The Windup Girl
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Wydawca: Night Shade Books
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Skrytoświat. Wiosna
William Horwood - recenzja
Maja „Vanth” Białkowska

Istnieją książki, które już od pierwszej strony, 
niemalże od pierwszego zdania, rzucają na czy-
telnika urok. Sprawiają, że pochłania się je jed-
nym tchem, nie mogąc doczekać się zakończe-
nia, które, im jest bliżej, skutkuje coraz więk-
szym żalem, iż już niedługo przyjdzie nam opu-
ścić magiczny świat. Do takich właśnie dzieł 
można zaliczyć pierwszy tom cyklu Skryto-
świat, czyli Wiosnę  pióra Williama Horwooda. 
Autor ten znany jest głównie jako twórca cyklu 
o lesie Duncton, epopei opowiadającej o hero-
icznych dokonaniach kretów, wpisującej się w 
nurt fantasy „zwierzęcego”, zapoczątkowane-
go Wodnikowym Wzgórzem  Richarda Adamsa. 
Nad swoją nową powieścią pracował wiele lat, 
lecz tak długie oczekiwanie zrekompensowane 
zostało w pełni prawdziwą ucztą literacką, jaką 
nam w Wiośnie zaserwował.

Przed wiekami, w owianym mgłą królestwie En-
glalondu, mistrz kowalstwa Beornamund wy-
kuł kulę, w której zawarł ogień wszechświata i 
wszystkie barwy ziemskich pór roku. Zazdrośni 
bogowie roztrzaskali ją, lecz ocalone fragmen-
ty – klejnoty lata, zimy i jesieni, wszystkie prócz 
wiosny, której nie potrafił znaleźć, kowal wpra-
wił w naszyjnik. Ofiarował go swej ukochanej 
Imbolc, Tkaczce Pokoju, przemierzającej na bia-
łym koniu świat śmiertelnych. Równocześnie 
przepowiedział, że ich trwająca tysiące lat roz-
łąka skończy się wraz z odnalezieniem klejnotu 
wiosny oraz z nadejściem jej legendarnej siostry, 
Panny Tarczy. Tej zaś przypisana jest rola ocale-
nia ziemi przed niszczycielskimi siłami, wprawio-
nymi w ruch przez poczynania ludzi. A u jej boku 
stanie doborowa drużyna mężnych przedstawi-
cieli dwóch światów – ludzi i Skrytów.

Tak głosi legenda, o której pamięć zachowała 
się jedynie pośród Skrytów – „małych ludzi””, 
egzystujących tuż obok, lecz niewidocznych 
dla naszych oczu, z wyjątkiem tych, którzy po-
trafią patrzeć naprawdę uważnie. Przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie, zacierała się co-
raz bardziej i w końcu tylko nieliczni nadal wie-
rzyli w jej urzeczywistnienie. Lecz wraz z na-
rodzinami Jacka, będącego swoistym wybry-
kiem natury, „olbrzymem”, połączeniem cech 
ludzkich i Skryckich, potrafiącym egzystować 
na równi w obu rzeczywistościach, ożyje na 
nowo. Zaś przed chłopcem, a później – mło-
dzieńcem stanie misja, od której spełnienia za-
leżeć będzie nie tylko los jego i jego ukocha-
nej Katherine, lecz i przyszłość całego wszech-
świata.

Wiosna to opowieść o poszukiwaniu właściwej 
drogi w świecie pełnym zwodniczych tropów i 
pokus; celu w życiu, gdy ten, który pierwotnie 
wydał się być pierwszoplanowym, nagle oka-
zuje się jeno złudzeniem; mądrości i wiedzy, 
okupionej wieloma wyrzeczeniami; zrozumie-
nia, które jest jakże trudne zarówno pomię-
dzy druhami, jak i chwilowymi sojusznikami, a 
zwłaszcza u tych, którzy są wrogami; o miłości, 
uczucia równie kruchego jak klejnot Beorna-
munda i podobnie jak on bezcennego. To tak-
że opowieść o przebaczaniu, zarówno innym, 
jak i samemu sobie, o dokonywaniu wyborów, 
myleniu się, błądzeniu, upadaniu, by znów po-
wstać z nowymi siłami, których źródło odkryć 
należy we własnym sercu. I wreszcie – o doj-
rzewaniu. Kolejne próby, których doświad-
czy Jack, są niczym archetypiczny rytuał przej-
ścia, misterium, odprawienie którego sprawi, 
iż wkroczy on w kolejny etap życia.

Horwood połączył alegoryczne wyobraże-
nie zmieniających się pór roku z cyklem ludz-

kiej egzystencji, która jak i przyroda zmierza 
od rozkwitu ku śmierci. Poszukiwanie klejno-
tu Wiosny to jednocześnie pogoń za własny-
mi marzeniami, urzeczywistnienie odwiecz-
nej tęsknoty za tym co ulotne, co trudno na-
wet ubrać w słowa – kwintesencja życia w peł-
ni rozkwitu w świecie, w którym trudno o pięk-
no. Realia wykreowanego przez pisarza uni-
wersum poznajemy stopniowo, zaintrygowa-
ni na równi z głównym bohaterem. W pierw-
szej części książki zostajemy niemalże przy-
tłoczeni obco brzmiącymi nazwami i w pełni 
ukształtowaną rzeczywistością, jakże odmien-
ną od tej, którą znamy, lecz w jakiś sposób jed-
nak ją przypominającą. Autor w mistrzow-
ski sposób oddał przenikanie się dwóch świa-
tów – naszego i Skrytów, specyficzną symbio-
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zę, w której mali ludzie korzystają z odpad-
ków naszej cywilizacji, przetwarzając na swój 
użytek wspólne, choć nie identyczne, legen-
dy i mity. Niczym naczynia połączone – każ-
da zmiana w jednej rzeczywistości rzutuje na 
drugą, choć świadomi tej zależności są jedynie 
Skrytowie i bardzo nieliczni ludzie. Sam Skry-
toświat przypomina nieco klasyczne, oparte 
na średniowiecznych realiach krainy fantasy, 
lecz pojawiają się w nim elementy wzorowa-
ne na XIX wiecznej Anglii, zaś Skrytowie mogą 
budzić skojarzenia z hobbitami (a po części i z 
bohaterami Dickensa, zwłaszcza tymi sportre-
towanymi w Klubie Pickwicka), szczególnie je-
śli chodzi o umiłowanie wszelkich rozkoszy ży-
cia, a szczególnie stołu. Natomiast wojska oku-
pujące Englalond, czyli, jak je sam autor nazy-
wa – fyrd, przypominają nieco faszystów.

Jack, będący głównym bohaterem książki, 
znacznie odbiega od klasycznych wizerunków 
postaci, wyznaczonych przez przepowiednie 
o zbawcach świata. Niechętnie godzi się na 
swój los i do samego końca nie jest przekona-
ny o słuszności tego wyboru. Nieufny, pokiere-
szowany zarówno psychicznie, jak i fizycznie, 
tak naprawdę pragnie jedynie ocalić Katheri-
ne, jedyną osobę, na której mu zależy. Pozor-
nie jest słaby, lecz posiada wewnętrzną moc. 
Natomiast wśród Skrytów ukazano nam całą 
gamę charakterów. Wśród towarzyszy Jac-
ka jest i mędrzec Brief, mistrz skryba i najwy-
bitniejszy archiwista swej epoki, małomówny 
pan Pike – ochraniarz szkolony w sztuce wal-
ki kijem, i Barklice, dla odmiany wielce gada-
tliwy domokrążca. Oraz najbardziej wyrazi-
sty i ciekawie nakreślony bohater – Bedwyn 
Stort, szalony naukowiec i wynalazca, gotów 
dla sprawdzenia swoich najbardziej niepraw-
dopodobnych teorii zaryzykować życie, a do 
tego filozof o bardzo specyficznym poczuciu 

humoru. Zaś para, która wzbudziła moją naj-
większą sympatię to tytularny lord miasta Bru-
me – monstrualnych rozmiarów żarłok Festo-
on i jego kucharz Parlance. Sceny, w których 
ta dwójka planuje kolejne wymyślne potrawy, 
czy też momenty, gdy kucharz próbuje narzu-
cić swemu panu drastyczną dietę, wywoływa-
ły mój uśmiech, na nawet – gromki śmiech.

Zaś przeciwnik naszych bohaterów − Igor 
Brunte, to jedna z najciekawiej skonstruowa-
nych negatywnych postaci, jakie zdarzyło mi 
się poznać. Zdrajca własnego rodu, w służbie 
dynastii Sinistrali, już od dziecka snujący sieć 
spisków. Skryt o złowrogim, iście makiawelicz-
nym umyśle, emanujący potęgą i siłą, posiada-
jący charyzmę i wiarę w siebie, oraz potrafią-
cy innym wmówić, że niemożliwe jest możli-
we. Ukryty (do czasu) w cieniu, manipulujący 
marionetkowymi przywódcami, bez zmruże-
nia oka likwidujący swych przeciwników. Zim-
ny, morderczy, skuteczny i zaiste przerażający.

Podziw budzi wirtuozeria z jaką Horwood roz-
wija fabułę. Można ją porównać do biegu rzeki 
– od gwałtownego początku, gdy niczym spa-
dający z gór strumień rwie do przodu, zaska-
kując kolejnymi zwrotami, kaskadą wydarzeń 
i tempem, w jakim się rozgrywają. Dotarłszy 
do środka książki, akcja spowalnia swój bieg, 
meandruje, rozmywa się nieco wśród gąsz-
czu przygód, których doświadczają bohatero-
wie, by odnaleźć swe apogeum w spiętrzonym 
nurcie podczas scen finalnych. Pisarz ekspery-
mentuje z rozmaitymi stylami narracji – po-
cząwszy od tonu podniosłego, przypomina-
jącego nieco grecki epos, który stosuje snując 
opowieść o dawnych mitach, poprzez drama-
tyczne opisy wydarzeń, jakich nie powstydził-
by się autor powieści sensacyjnej, oniryczne, 
niczym na granicy jawy i snu opisy, kończąc 

na lekkim, gawędziarskim tonie, jaki stosuje w 
momentach, gdy skupia się na poczynaniach 
postaci drugoplanowych. Ta metoda momen-
tami zaskakuje, lecz sprawia, iż Wiosnę czyta 
się z jeszcze większą przyjemnością.

Tkając swą opowieść, Hoorwood przedstawia 
magię odmienną od tej, do jakiej przyzwycza-
ili nas pisarze fantasy. Objawia się ona nie w 
spektakularnych fajerwerkach, pokazach wła-
dania siłami nadprzyrodzonymi czy skompli-
kowanych inkantacjach, lecz w drobiazgach. 
Na pozór prozaiczne czynności w charaktery-
stycznym, nastrojowym ujęciu autora wprost 
emanują czarem. Kolejną zaletą Wiosny jest 
całkowity brak przewidywalności. Nic nie jest 
tym, czym się na pierwszy rzut oka wydaje, 
część spraw pozostaje do końca niewyjaśnio-
nych, inne, w pierwszej chwili pozornie oczy-
wiste, w miarę rozwoju fabuły ukazują dru-
gie – a nawet trzecie – dno. Bogactwo źródeł, 
z których Horwood czerpie – celtyckie wierze-
nia, grecka mitologia, materiały archeologicz-
ne i etnograficzne, połączone z nieokiełzna-
ną jego wyobraźnią, tworzą misterną mozaikę, 
świat dopracowany w najmniejszym szczegó-
le, który zachwyca.

Wiosna to historia piękna, mądra i głęboko po-
ruszająca powieść. Stanowi bramę do krainy, 
która zapada głęboko w pamięć, dzięki cze-
mu każdy miłośnik dobrego fantasy sięgnąw-
szy po tę książkę powinien być w pełni usatys-
fakcjonowany. Z narastającą fascynacją chło-
nęłam każdą kolejną stronę, bez reszty pod-
dawszy się urokowi przelanej na papier wizji 
autora, zapominając podczas lektury i o upły-
wającym czasie, i o otaczającej mnie rzeczywi-
stości – istniał tylko Skrytoświat i nic więcej. 
I z ogromną niecierpliwością czekać będę na 
kontynuację tej porywającej opowieści!
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MZ: Wyróżnikiem twoich tekstów jest świat 
Rammy, który nie różni się zbytnio od 
naszej rzeczywistości. Skąd decyzja, aby 
wykorzystać go jako scenerię dla twoich 
historii? Dlaczego nie pozostać przy tym, co 
widać za oknem?

CZ: Miasto Ramma narodziło się w mojej gło-
wie tak dawno, że już nie pamiętam, czy było 
to dwadzieścia, czy dwadzieścia pięć lat temu 
(okazuje się, że nie jestem nastolatkiem). Po-
czątkowo chodziło o wykreowanie miejsca 
przesuniętego w przyszłość o dekadę–dwie, w 
którym człowiek liczy się coraz mniej i jest – 
czasem dosłownie – zgniatany przez tłum oraz 
nowe technologie; wizja żywiła się młodzień-
czym buntem i poczuciem zagrożenia. Potem 
pomysł zaczął ewoluować i w każdym z póź-
niejszych (opublikowanych) opowiadań Ram-
ma ukazuje inne oblicze, choć zasadniczo jest 
internacjonalistycznym molochem, trochę sło-
wiańskim, trochę germańskim czy anglosa-
skim, a trochę nieokreślonym. Teksty są osa-
dzone w rzeczywistości zbliżonej czasowo do 
naszej albo wybiegają w przyszłość, co samo 
w sobie „produkuje” różne scenografie. Cza-
sem też Miasto jest zaledwie wspomniane w 
tle, a akcja dzieje się w innym miejscu Republi-
ki Rammy, poza jej granicami lub zgoła dale-
ko od Ziemi, jest to jednak ciągle to samo uni-
wersum. Kiedy je tworzyłem, nie uświadamia-
łem sobie do końca pobudek, które mną kiero-
wały, a jest ich z pewnością kilka: od możliwo-
ści budowania klimatu specjalnie spreparowa-
nymi nazwami własnymi i dekoracjami, przez 
kreowanie nowych, niepokojących zagrożeń i 

źródeł konfliktów, aż po swobodę twórczą w 
używaniu geografii i historii, która podczas 
opisywania tu-i-teraz jest mocno ograniczo-
na (zwykła topografia zabiera mnóstwo cza-
su, który można przeznaczyć na inne pisarskie 
cele). Świat różniący się od naszego, ale przy-
pominający go w wielu miejscach, posklejany 
dodatkowo z popkulturowych puzzli, symbo-
li i odwołań religijnych, może budzić w czytel-
niku silne emocje, wywoływać nieoczekiwane 
skojarzenia i dawać możliwość oglądania co-
dzienności przez fantastyczny filtr. Mam na-
dzieję, że tak się dzieje.

Wspomniałeś o różnych scenografiach. W 
zbiorze Requiem dla lalek  czytelnik znajdzie 
wszystko, no może poza klasycznym 
smoczo-elfim fantasy. Tymczasem zarówno 
najnowsze opowiadanie, jak i nieukończona 
jeszcze powieść to czyste science fiction. 
Można więc powiedzieć, że próbowałeś wielu 
rzeczy, aż w końcu znalazłeś swoją niszę?

Można tak powiedzieć, ale dotyczy to raczej 
teraźniejszości i najbliższej przyszłości, niż pi-
sarskich planów w ogóle. To, że w Requiem… 
nie znalazłeś smoczo-elfiego fantasy, wyni-
ka z mojej niechęci do tej tematyki i estety-
ki. Ostatnio, jako czytelnik, zrobiłem wyjątek 
tylko dla Roberta M. Wegnera, ale on nie pi-
sze posttolkienowskich historyjek. Zostawmy 
więc biedne fantasy, gdyż inne literackie re-
jony, jak choćby cyberpunk, fantastyka socjo-
logiczna czy religijna, pociągają mnie o wiele 
bardziej, zwłaszcza gdy teksty podlane są psy-
chologicznym sosem. Teraz, rzeczywiście, po-

Wywiad z Cezarym Zbierzchowskim
Marcin „malakh” Zwierzchowski

szedłem w stronę SF (oraz cyberpunku), a więc 
wróciłem do korzeni, którymi dla mnie będą 
zawsze opowiadania i powieści Dicka. Od nie-
go zaczynałem poważną przygodę z fantasty-
ką, a charakterystyczne dla tego pisarza łącze-
nie humanizmu ze światem techniki silnie od-
działuje na moją podświadomość. Za obecny 
zwrot w kierunku SF bezpośrednio odpowia-
da jednak inny autor, a mianowicie Peter Watts 
i lektura Ślepowidzenia – to było coś więcej niż 
czytanie powieści; nagle w mojej głowie po-
wstał wir, z którego wyłoniło się wiele pomy-
słów użytych potem w Holocauście F. Póź-
niej zacząłem szukać tematu na opowiadanie 
do antologii Powergraphu, więc plany pisania 

nie-SF-owych tekstów jeszcze bardziej odda-
liły się w przyszłość. Nie oznacza to jednak, że 
całkowicie porzuciłem inne ścieżki, mam po-
mysł na przewrotną i dość obrazoburczą fan-
tastykę religijną. Zobaczymy, jak się to poto-
czy dalej, wszystko zależy od zewnętrznych 
bodźców, takich jak lektury książek, rozmo-
wy z ludźmi i życiowe przypadki. Wiesz, chyba 
nie bez znaczenia dla mojego skrętu w stronę 
science fiction było narzekanie czytelników, że 
prawie nikt tej szlachetnej odmiany fantasty-
ki w Polsce nie uprawia. Pomyślałem więc: dla-
czego nie ja?
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Wspomniane przez Ciebie Ślepowidzenie  
przede wszystkim przypomniało nam, jak 
efektowna może być twarda fantastyka 
naukowa; że jej prawdziwa siła tkwi w 
wyśmienitych konceptach. Ty piszesz 
jednak inaczej; nie unikasz naukowych i 
technologicznych „fajerwerków”, ale też 
nie kładziesz na nie jakiegoś szczególnego 
nacisku. Sam swoje teksty zaliczasz do 
„humanistycznego hard SF”. Może wyjaśnić, 
co rozumiesz pod tym pojęciem?

Definicję „humanistycznego hard SF” próbo-
wałem wyłożyć na ubiegłorocznym Falko-
nie podczas panelu dyskusyjnego Wszczepko 
wraca do gwiazd.... W dużym skrócie ta gałąź 
fantastyki charakteryzuje się – podobnie jak 
techniczne hard SF – eksplorowaniem osią-
gnięć ludzkiej myśli i konstruowaniem świa-
ta przedstawionego w oparciu o paradygmat 
naukowy; sięga jednak do innych gałęzi nauki 
niż fizyka, matematyka czy chemia. Można po-
wiedzieć, że najbardziej rozpoznawalnym ro-
dzajem takiego pisarstwa jest fantastyka so-
cjologiczna, która (cytując za Wikipedią) „sku-
pia się na zagadnieniach socjologicznych, me-
chanizmach, jakim podlegają hipotetyczne 
społeczeństwa” – i właśnie do fantastyki socjo-
logicznej zaliczyłbym swoją minipowieść Re-
quiem dla lalek. Przed napisaniem tego tekstu 
długo zastanawiałem się, jak w symboliczny i 
najbardziej uniwersalny sposób ukazać pro-
blem emigracji i mniejszości etnicznych, zde-
rzenie islamu z chrześcijaństwem, dramat na-
rodów zdradzonych przez silniejszych sojusz-
ników. Czytałem o potwornych problemach 
Francji z uchodźcami z krajów arabskich (daw-
nych kolonii), trochę o Bałkanach i konflikcie 
rosyjsko-czeczeńskim. Potem sięgnąłem po 
mitologię grecką i zastąpiłem islam starożytną 
religią, żeby pokazać ponadczasowość tego 

problemu i wydobyć jakąś głębię z medialne-
go szumu. Z kolei krótkie opowiadanie Płonąc 
od środka (z antologii Nowe idzie) to przykład 
fantastyki psychologicznej, do napisania któ-
rej użyłem całej dostępnej mi wiedzy z zakre-
su psychoterapii kompleksowej (oparłem się 
m.in. na klasyce Karen Horney oraz na teoriach 
znakomitego znawcy nerwic, doktora Andrze-
ja Rogiewicza – protoplasty Izaaka Schenke-
ra). Wiem, że przyjęty tu sposób opisu świata, 
oniryczny i alegoryczny, zdaje się zaprzeczać 
naukowemu podejściu do tematu, ale to tylko 
zewnętrzna warstwa tekstu, głębiej znajduje 
się prawie kliniczny opis wewnętrznej walki z 
neurotycznym lękiem. O filozofię zahacza z ko-
lei opowiadanie Mr Fiction, które próbowałem 
skonstruować w taki sposób, by ukazać sym-
bolicznie agnostycyzm oraz nieskuteczność i 
pozorność wszelkich prób wyjaśnienia tajem-
nicy śmierci i oswojenia przemijania (zawodzi 
racjonalizacja, eskapizm, metafizyka, a nawet 
szaleństwo). Za szczytowe osiągnięcie huma-
nistycznego hard SF uważam oczywiście Inne 
pieśni Jacka Dukaja, które opierają się na wi-
zjonerskim rozwinięciu filozofii Arystotelesa. 
Spotkałem osoby, które zaliczały tę genialną 
powieść do fantasy, jak sądzę, jedynie dlate-
go, że bohaterowie nie biegają w kosmicznych 
skafandrach – nie ma chyba większej pomył-
ki! W szerszym rozumieniu humanizm twar-
dej fantastyki (również tej technicznej) mógł-
by oznaczać silne skupienie uwagi pisarza na 
człowieku: jego reakcjach psychologicznych, 
interakcjach w grupie, sferze przekonań mo-
ralnych. W takim ujęciu widać ogromną róż-
nicę pomiędzy na przykład Peterem Wattsem 
(głęboki wgląd w człowieka w Ślepowidzeniu) 
a Danem Simmonsem (efektownie używają-
cym mitologii i techniki w Ilionie głownie ku 
uciesze czytelnika, a nie refleksji nad człowie-
czeństwem).

Nawiązując jeszcze do Twojego „przejścia” 
do hard SF, czy oprócz scenerii i po trosze 
tematyki (chociaż tutaj w mniejszym stopniu) 
zmieniła się jakoś metoda twórcza? Czy do 
pisania tych nowych tekstów podchodzisz 
inaczej, niż do poprzednich?

Różnica istnieje, a najtrafniej określił ją chyba 
Kuba Nowak, który po przeczytaniu Smutku 
parseków (opowiadania do antologii Power-
graphu) oraz obszernych fragmentów Holo-
caustu F mówił o pewnym nadmiarze w kre-
acji świata, nadobfitości, zasypywaniu czy-
telnika faktami i obrazami, które – na doda-
tek – nie są do końca objaśnione. Kuba ma ra-
cję – rzeczywiście, odchodzę w wielu miej-
scach od surowego, oszczędnego języka, ro-
bię zwrot ku formie zagęszczonej i złożonej, 
gdyż taka narracja wydaje się bardziej ade-
kwatna do opisywania świata przyszłości, na-
szpikowanego informacją i kręcącego się o 
wiele szybciej niż nasz. Nagromadzenie żargo-
nu, długie zdania wypchane treścią (lub przy-
najmniej wypchane słowami) – to wszystko 
tworzy kolaż postludzkiej rzeczywistości. Cza-
sem czuję, że kreacja powieści porywa mnie i 
rozpędza się sama, i wtedy mam nadzieję, że 
się udało. Stwierdziłem, że bardzo lubię meto-
dę pisarską polegającą na przekazywaniu czy-
telnikowi dużej ilości bodźców i jeszcze więk-
szej ilości niedomówień, ale trzeba sporego 
natężenia uwagi podczas pracy, by nie zdryfo-
wać w jakiś opis i nie popaść w bełkot, a z dru-
giej strony, nie rozwodnić gęstej, mocno przy-
prawionej zupy. Jest jeszcze kwestia przygoto-
wań, o których warto wspomnieć, a które tak-
że świadczą o zmianie pisarskiej filozofii. Kie-
dyś, zanim zasiadłem do tekstu, patrzyłem ra-
czej w siebie niż na zewnątrz, przywoływałem 
własne doświadczenia, łącząc je co najwyżej z 
motywami literackim lub filmowymi. Teraz, co-

raz częściej, zdarza mi się odnajdywać inspira-
cję w nauce, grzebać w zasobach sieci w po-
szukiwaniu ciekawych zjawisk fizycznych, bio-
logicznych czy społecznych. Daje mi to dodat-
kowy zysk polegający na poznawaniu świata, 
choć ogrom własnej niewiedzy przeraża mnie 
bardziej, niż przerażał Sokratesa.

A czy uważasz, że fakt, iż jesteś humanistą, 
wpływa jakoś, negatywnie bądź pozytywnie, 
na twoje teksty hard SF? Peter Watts twierdzi, 
że jego wykształcenie (jest biologiem 
morskim) może go ograniczać, bo odrzuca 
ciekawe koncepty tylko dlatego, że zdaje 
sobie sprawę, jak bardzo są nierealne. Z 
kolei Ted Kosmatka uważa, że dzięki wiedzy 
biologicznej jest w stanie tworzyć lepsze, 
bardziej wiarygodne scenerie i lepiej 
rozwijać niektóre pomysły.

Muszę zaznaczyć, że nie jestem stuprocento-
wym humanistą, gdyż w szkole podstawowej 
i w liceum lubiłem najbardziej język polski i 
matematykę. Ludzie pukali się w czoło, kiedy 
o tym mówiłem, ale ja nie widziałem sprzecz-
ności w układaniu wierszy o całkach i różnicz-
kach (to oczywiście żart). W liceum chodziłem 
do klasy o profilu matematyczno-fizycznym i 
radziłem sobie raczej nieźle, a studia poloni-
styczne wybrałem głownie z powodu zapew-
nionego indeksu po olimpiadzie z języka pol-
skiego – czyli z lenistwa i irracjonalnego lęku 
przed egzaminami wstępnymi. Wcześniej pla-
nowałem iść na psychologię lub socjologię, 
więc na polonistyce przykleiłem się do Kate-
dry Kultury Polskiej, gdzie wykładano antro-
pologię kultury. Moja praca magisterska trak-
towała o małej grupie społecznej na przykła-
dzie grupy psychoterapeutycznej, temat znaj-
dował się zatem na przecięciu psychologii, 
psychiatrii, antropologii i socjologii. Sądzę, że 
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echa tych wszystkich zainteresowań oraz wy-
kształcenia widać w tekstach, które piszę. Przy 
nadarzającej się okazji (jak ostatnio w Smutku 
parseków) sięgam po okruchy wiedzy zebra-
ne po drodze, przywołując na przykład klasy-
ków nauk społecznych (Claude’a Levi-Straus-
sa, Marcella Maussa czy Ruth Benedict), ale 
zdaję sobie sprawę, że nie jestem fachowcem 
w żadnej z wyżej wymienionych dziedzin. Za-
wodowo zajmuję się – od ponad dziesięciu 
lat – finansami, więc łatwiej byłoby mi opo-
wiadać godzinami o leasingu niż dokonać rze-
telnej analizy i interpretacji utworu literackie-
go. Ale, odpowiadając na Twoje pytanie, mogę 
śmiało powiedzieć, że wykształcenie wyposa-
żyło mnie w narzędzia do obserwacji i opisu 
człowieka, więc bynajmniej nie przeszkadza 
w tworzeniu fabuł literackich, w tym również 
tych twardszych gatunkowo. Oczywiście, ukie-
runkowuje moją uwagę na określone rzeczy 
(głównie psychologię postaci), co nie wszyst-
kim musi się podobać, ale takie jest życie. Je-
śli czegoś żałuję, to braku solidnych podstaw z 
nauk ścisłych; przydałby się drugi fakultet do 
wymyślania ciekawego tła w SF. Pocieszam się 
jednak, że laikowi wolno więcej – a zatem, je-
śli przyjdzie mi do głowy szalona wizja, nie-
koniecznie zgodna z najnowszymi badaniami 
amerykańskich naukowców, nie będę bał się 
w nią zanurzyć. Uśmiecham się teraz pod no-
sem, bo nie sądziłem, że jestem w lepszej sytu-
acji niż Peter Watts.

Skoro już wspomniałeś o bohaterach… 
W Twoich tekstach nie natkniemy się na 
klasycznych herosów, gdyż zapełniasz 
je całą plejadą „przetrąconych” postaci, 
jak chociażby protagonista Requiem 
dla lalek – narkoman. Gdybym zapytał 
dlaczego, zapewne odpowiedziałbyś, że 
to kwestia wiarygodności postaci (nikt 

nie jest kryształowo czysty) i tego, że tacy 
bohaterowie są po prostu ciekawsi (popraw 
mnie, jeśli się mylę). Ugryzę to jednak z 
drugiej strony – jacy bohaterowie, taki świat. 
W Twojej prozie na próżno szukać optymizmu; 
w najnowszych tekstach, tych hard SF, 
przyłączasz się raczej do chóru pesymistów, 
niż coraz mniej licznej gromadki twórców, 
którzy potrafią zachwycać się technologią, 
a w przyszłość patrzą z nadzieją, nie lękiem.

Zadałeś mi pytanie tak fundamentalne, sięga-
jące samych bebechów – moich i rzeczywisto-
ści – że aż boję się na nie odpowiadać. Muszę 
to zrobić, nie paradując przy tym w psychicz-
nym negliżu i nie przyjmując tonu narzekają-
cej ciotki, ale czuję, że nie obejdzie się bez spo-
rych trudności. Zacznę więc od tego, że Twoje 
domysły są uzasadnione i, rzeczywiście, uwa-
żam okaleczonych psychicznie bohaterów za 
ciekawszych i znacznie mniej papierowych od 
herosów. Bierze się to, po pierwsze, z możliwo-
ści łatwego nawiązania więzi emocjonalnej z 
takim człowiekiem (mechanizm identyfikacji), 
bo prawie każdy z nas miał w życiu jakąś trau-
mę, za to prawie nikt nie jest superbohaterem 
(tu działa kompensacja). Uważam, że identy-
fikacja jest doświadczeniem głębszym i doj-
rzalszym od kompensacji. Po drugie, myślę, że 
mamy skłonność do namiętnego kibicowania 
postaciom, które mimo swoich słabości biorą 
się za bary z rzeczywistością. Zauważ, że moi 
bohaterowie idą pod prąd, próbują za wszelką 
cenę dociec prawdy albo zrobić coś niemoż-
liwego, tłukąc się czasem jak owad o zapalo-
ną lampę. Wspomniany przez Ciebie Tristan 
jest, owszem, narkomanem, ale także wizjone-
rem, kontestatorem i zamachowcem, Valdus 
z Mr Fiction falsyfikuje wszystkie odpowiedzi, 
nie daje się oszukać stacji Millennium, Timon 
Kosowic z Miejsca na drodze staje się detek-

tywem-amatorem, świadomie narażając się na 
śmierć, nawet Markus z Monety walczy ze sła-
bością, żeby dokonać aktu autodestrukcji. I tak 
dalej, prawie każdy boryka się z czymś w sobie 
lub na zewnątrz, i płaci za to wysoką cenę. My-
ślę, że najbardziej heroiczny będzie Franciszek 
Elias z Holocaustu F, a stanie się tak dlatego, że 
żyje w najbardziej spotworniałej wersji świa-
ta Rammy, w czasach, kiedy rozpada się on fi-
zycznie i społecznie na kawałki. I tu docho-
dzimy do sedna, czyli właśnie do wizji świa-
ta z moich tekstów. Wydaje mi się, że szcze-
gólnie ważną cechą tego uniwersum jest pla-
znat, czyli bóg obecny w świecie materialnie, 
wpływający bezpośrednio na sumienia i życio-
we wybory. Ale przecież – paradoksalnie – w 
większości opowiadań bóg ten albo właśnie 
odchodzi, albo dawno już porzucił Ziemię, i w 
sercach ludzi wieje pustką. To nie przypadek, 
bo w realnym życiu ciągle mam wrażenie, że 
walczymy z wewnętrznym wyjałowieniem, za-
głuszani przez szczekaczki telewizorów, serwi-
sów internetowych (przepraszam Cię bardzo) 
oraz portali społecznościowych. W przedszko-
lach i szkołach świadomie uczy się dzieci ry-
walizacji; chodzą na tyle zajęć nadobowiązko-
wych, że brakuje im czasu na pierdoły, który-
mi powinny się zajmować. I jeśli to wszystko 
będzie przyspieszać i komplikować się w ta-
kim tempie, zwariujemy jak nic albo zmieni-
my się w twory mało przypominające ludzi, 
których teraz znamy. Naszym życiem rządzi 
biurokracja, polityka, technika, statystyka, re-
klama, spreparowana informacja, public rela-
tions, human resources i cholera wie co jesz-
cze. Oczywiście, ludzie wszystkich epok pa-
trzyli w przyszłość z niepokojem, a – jak do-
brze wiemy – świat póki co się nie skończył i 
nawet ciągle się bogaci, nie odbiera mi to jed-
nak prawa do pokazywania zagrożeń i szuka-
nia ratunku w humanizmie. Myślę, że jest mi 

blisko do Dicka i Gibsona, a piewców nowych 
technologii uważam zwykle za naiwne indywi-
dua. Nie chciałbym cofnąć ani zatrzymać cza-
su, ale chciałbym nie stracić nad nim kontroli.

Szczerze rozbawiłeś mnie tymi nawiasowymi 
przeprosinami. I skoro już jesteśmy przy 
serwisach i Internecie, zapytam cię o promocję 
książek. Na opowiadanie Innego nie będzie 
natknąłem się na stronach Katedry, gdzie 
promowało zbiór Requiem dla lalek. To była 
Twoja inicjatywa, czy wydawcy? Jak Ty sam 
podchodzisz do udostępniania opowiadań, 
ale i całych powieści w Internecie, w celu 
promowania wersji papierowych?

Traktuję udostępnianie tekstów literackich 
przez innych autorów ze stoickim spokojem, 
ponieważ sam praktycznie nie czytam opo-
wiadań, a tym bardziej powieści, w Interne-
cie. Jeśli już zaglądam na strony portali lub 
e-zinów, robię to głównie po to, by zapoznać 
się z publicystyką wybranych osób i recenzja-
mi; czasami wchodzę też na jakieś forum te-
matyczne. Jestem jednak przekonany, że wie-
lu czytelników korzysta z sieciowego dostępu 
do literatury i warto zrobić ukłon w ich stronę; 
dotrzeć do odbiorcy i zachęcić go, by sięgnął 
po konkretną antologię lub powieść w for-
mie papierowej. Jeśli nie uczyni tego za pierw-
szym razem (będzie wolał przeczytać darmo-
wy wydruk niż kupić książkę), być może za-
pamięta nazwisko autora i stanie się szczęśli-
wym posiadaczem następnej pozycji. Zresztą, 
nie mogę powiedzieć, by wymiar materialny 
literatury był dla mnie najważniejszy, zwłasz-
cza na początku drogi. Wiążąc się przy wyda-
waniu Requiem dla lalek z Fantasmagorico-
nem, niejako a priori odłożyłem zarabianie 
wielkich pieniędzy na potem (ten żart zrozu-
mieją zwłaszcza ci, którzy znają specyfikę tego 
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wydawcy). Ważniejszy był dla mnie fakt, że nie 
musiałem być jednym z setki autorów dobi-
jających się pokornie do redakcyjnych drzwi, 
a przy okazji miałem spory wpływ na stronę 
edytorską przedsięwzięcia. Był to projekt ra-
czej koleżeński niż biznesowy, a kiedy pojawi-
ły się pewne opóźnienia i inne zakręty w tej hi-
storii, sprawa była tak zaawansowana, że nie 
myślałem już nawet o zmianie oficyny. Fanta-
smagoricon, co zauważyło wiele osób, nie wy-
promował szczególnie udanie mojego zbio-
ru opowiadań, ale – oddajmy sprawiedliwość 
– nie pozostał też całkiem bezczynny. Książka 
poszła do prawie wszystkich sieciowych por-
tali i e-zinów, egzemplarze recenzenckie tra-
fiły też do Nowej Fantastyki, Science Fiction, 
Fantasy i Horror oraz Lampy. Zabrakło za to re-
klam w prasie branżowej, a przede wszystkim 
obecności wydawcy na kolejnych zlotach fa-
nów fantastyki; zabrakło plakatów, ulotek, za-
kładek, tego wszystkiego, co robią inni, więk-
si lub prężniejsi gracze na rynku. Żałuję, że 
z tego powodu książka nie przedarła się do 
świadomości szerszego grona odbiorców, ale 
ponieważ zebrała naprawdę dobre recenzje, 
mogłem czuć się w pełni usatysfakcjonowany 
jako autor debiutujący samodzielną pozycją. 
Jedynym ruchem reklamowym – jeśli tak moż-
na to traktować – oprócz rozesłania egzempla-
rzy dla recenzentów i konkursowiczów, było 
właśnie wspomniane przez Ciebie opubliko-
wanie w sieci Innego nie będzie. Opowiadanie 
ukazało się w kilku miejscach, w tym również 
w Fahrenheicie oraz na mojej stronie interne-
towej. Był to pomysł wydawcy, na który zgo-
dziłem się bez zastrzeżeń, jako że wspomnia-
ny tekst miał już kilka lat, ukazał się wcześniej 
drukiem na łamach magazynu Ubik-Fantasty-
ka. Ponieważ Ubik… można zaliczyć do zja-
wisk z zamierzchłej historii i raczej niszowych 
niż masowych, z opowiadaniem mogli zapo-

znać się w sieci nowi czytelnicy (a ten debiu-
tancki tekst pozostaje dla mnie nadal ważny). 
Jak widzisz, decyzja nie była jakoś szczególnie 
dramatyczna i z przyjemnością udostępniłem 
opowiadanie w Internecie. Myślę, że zupełnie 
inaczej byłoby z tekstem premierowym, tutaj 
raczej nie zdecydowałbym się nigdy, nawet 
kilka lat temu, na sieciową publikację całości. 
Miałbym wtedy poczucie, że zmniejsza to ran-
gę utworu (nawet wydanego później w kla-
sycznej formie), gdyż jestem niezwykle przy-
wiązany do okładek, szelestu kartek i zapachu 
drukarskiej farby, do „obrzędu” poznawania 
nowej historii. Co innego prezentować w wir-
tualnym świecie promocyjne fragmenty no-
wych opowiadań lub powieści, a co innego za-
mieszczać tam całość tekstu, obojętnie – płat-
nie czy bezpłatnie. Wysiłek, który wkładam w 
pisanie, wiąże się niezmiennie z przyjemną wi-
zją stojącej na półce książki – nie e-booka, nie 
audiobooka, ale właśnie klasycznej książki, z 
nazwiskiem autora i tytułem na grzbiecie.

Cory Doctorow stwierdził kiedyś: 
„Największym problemem twórcy SF jest 
nie piractwo, ale niezauważanie jego dzieł”. 
I tutaj się z nim zgadzam. Mnie samemu 
Requiem…  przypadkiem trafiło do rąk; 
teraz żałuję, że słaba promocja sprawiła, 
że tak późno sięgnąłem po zbiór. Właśnie 
tutaj widzę rolę Internetu i publikowanych 
w nim za darmo tekstów − nie zastąpią one 
tradycyjnych książek, zbyt dużo ludzi ma 
do nich sentyment, ale mogą „nakierować” 
czytelnika na konkretnego twórcę.

Na koniec zapytam jeszcze o literackich 
patronów, czyli o to, co sam czytasz, którzy 
autorzy mieli i obecnie mają wpływ na twoją 
twórczość. Niby banalne pytanie, ale według 
mnie dużo mówi o pisarzu, a akurat w Twoim 

przypadku wyraźnie widać wpływ pewnych 
autorów (przynajmniej w tekstach zebranych 
w Requiem…).

Stosunkowo niedawno do podobnej reflek-
sji zmusił mnie Michał Cetnarowski, prosząc 
o podanie dziesięciu powieści, które miały na 
mnie największy wpływ (teraz i w przeszłości). 
Ograniczenie ilościowe sprawiło, że trzeba 
było dokonać dość ostrej selekcji, ale w koń-
cu sporządziłem zadaną listę (oraz „listę re-
zerwową”), która jest, że się tak wyrażę, moc-
no nieortodoksyjna. Bo ja, co pewnie widać w 
tekstach składających się na zbiór, nie od razu 
„wsiąkłem” w fantastykę, czytałem różne rze-
czy, bardzo często jedynie muśnięte „niereali-
zmem” i niekojarzone tradycyjnie z tą odmia-
ną literatury (a już na pewno nie z science fic-
tion). Na liście znalazł się więc Bruno Schulz, 
Tadeusz Konwicki, Boris Vian, a nawet Henryk 
Sienkiewicz (za Quo vadis). Nie ma, moim zda-
niem, bardziej lirycznej i wysmakowanej pro-
zy niż Sklepy cynamonowe i Sanatorium Pod 
Klepsydrą Schulza, a surrealistyczny Vian za-
chwycał mnie szaleństwem formy, przeplata-
jąc salwy śmiechu gorzkimi spostrzeżeniami. 
Małą apokalipsę Konwickiego wplotłem nawet 
w Requiem dla lalek – czyta ją Tristan, odtwa-
rzając w dziwaczny sposób logikę tej powieści 
i zmierzając jak bezimienny bohater Konwic-
kiego w kierunku symbolicznej śmierci za oj-
czyznę. Jest jeszcze realizm magiczny, na cze-
le z Marquezem i Cortazarem, a także amery-
kańscy pisarze, w większości ikony kontrkultu-
ry, do których zaliczyłbym Kena Keseya, Jose-
pha Hellera, Kurta Vonneguta i Philipa K. Dic-
ka (tu już robi się bardzo znajomo). O Valisie 
Dicka wypowiadałem się zresztą kilkakrotnie, 
podkreślając jak ważna i głęboka jest to książ-
ka, i nie mogąc się nadziwić, że popularnością 
wyprzedziły ją inne, skądinąd znakomite, po-

wieści jak Ubik czy Trzy stygmaty…. Gdyby-
śmy chcieli rozmawiać językiem tabloidów, 
Valis to właśnie ta powieść, którą zabrałbym 
na bezludną wyspę. Przepraszam za ten głu-
pi dowcip! W wywiadzie padły już nazwiska 
najważniejszych dla mnie pisarzy fantastycz-
nych: Gibson, Dukaj, Watts, do nich dorzucił-
bym oczywiście Lema. Czasem wystarczyło 
przeczytać tylko jedną powieść autora, by wie-
dzieć, że zmienił we mnie coś na trwałe, a cza-
sem sięgałem po kolejne dzieła i poznawałem 
kogoś coraz lepiej. Przede mną – z nowszych 
pozycji – ciągle Accelerando, Dworzec Perdi-
do, Lód, Światło, Rzeka bogów i mam nadzie-
ję, że natknę się przynajmniej na kilka książek, 
które poruszą mną i przebudzą na chwilę z co-
dziennej hibernacji (chociaż z wiekiem coraz 
trudniej o stan wewnętrznego ognia). Chciał-
bym stać się kiedyś dla kogoś takim lodołama-
czem i wirusem, który toczy mózg, ale wiem, 
że to najtrudniejsze zadanie dla pisarza.

Dziękuję za rozmowę!
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Christopher Nolan to utalentowany reżyser, 
któremu największą sławę przyniosła najnow-
sza filmowa interpretacja przygód jednego z 
najbardziej znanych komiksowych bohaterów, 
Batmana. O ile Batman: Początek zasadniczo 
nie wzbudził zbyt dużego zainteresowania, o 
tyle już Mroczny Rycerz stał się fenomenem, 
którym Nolan bardzo wysoko zawiesił sobie 
poprzeczkę. Incepcja, najświeższe dzieło tego 
filmowego wizjonera, ma więc trudne zadanie 
sprostania oczekiwaniom widzów.

Bardzo tajemniczy początek filmu zapowia-
da mroczny, psychologiczny thriller. Kolejne 
sceny sugerują, że Incepcja będzie czymś na 
kształt hybrydy filmu szpiegowskiego z sze-
roko rozumianym kinem akcji. Kiedy dowia-
dujemy się, że w grę wchodzi manipulowa-
nie snami za pomocą dziwnych, futurystycz-
nych urządzeń, dochodzimy do wniosku, że to 
jednak science fiction. Do ostatnich chwil taki 
właśnie jest najnowszy obraz Nolana – bar-
dzo eklektyczny i trudny do zaszufladkowania. 
Można mu to zdecydowanie zaliczyć na plus.

In & Out w objęciach Morfeusza
Wspomniałem w poprzednim akapicie o ma-
nipulowaniu snami. Otóż jest to główny za-
mysł filmu. Akcja rozgrywa się w bliżej nie-
określonym czasie, najprawdopodobniej nie-
dalekiej przyszłości, kiedy to technologia po-
zwala ludziom współdzielić sny – choć oficjal-
nie jest to nielegalne. Ludzie, którzy zajmu-
ją się świadczeniem usług z tym związanych, 
mają określone specjalizacje. Główny bohater 

filmu, Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), wraz ze 
swoim partnerem, Arthurem (Joseph Gordon-
Levitt), trudnią się przede wszystkim wykra-
daniem pewnych danych z podświadomości. 
Potrzebują do tego jednak tak zwanych archi-
tektów, którzy tworzą labiryntowe światy sen-
nych mar. W zespole swoje miejsce mają także 
operatorzy urządzeń, za pomocą których zbio-
rowe śnienie jest możliwe.
Cobb to człowiek z nieczystą kartoteką (nie 
zdradzę z jakiego powodu, aby nie psuć nie-
spodzianki), który ma zakaz wstępu na te-

Incepcja - recenzja
Kamil „New_One” Jędrasiak

ren USA. Do działania motywuje go przede 
wszystkim miłość do dzieci i żony Mal (Marion 
Cotillard), za którymi bardzo tęskni. Świadczą 
o tym między innymi jego sny, w których roz-
pamiętuje ważne chwile spędzone z rodzi-
ną. Wspomnienia te odsłaniają niekiedy pew-
ne mroczne sekrety, dzięki czemu dowiaduje-
my się, że Dom boryka się z problemami we-
wnętrznymi. Stopniowo odkrywamy je wraz z 
postępem fabuły.

Kiedy nadarza się okazja, by oczyścić się z za-
rzutów i ponownie ujrzeć dzieci, bohater po-
stanawia z niej skorzystać. Przyjmuje więc zle-
cenie, które ma być jego ostatnim zadaniem 
– podejmuje się dokonania tytułowej incepcji. 
Słowem tym określa się zabieg, którego moż-
liwości nigdy przedtem oficjalnie nie dowie-
dziono, polegający na zakorzenieniu idei w 
umyśle niczego nieświadomej ofiary podczas 
wspólnego śnienia. Procedura ta jest niezwy-
kle skomplikowana, albowiem wymaga stwo-
rzenia wielopoziomowego snu i dobrze zgra-
nego zespołu. Kluczowym wyzwaniem okazu-
je się znalezienie zdolnego architekta. Dosko-
nale nadaje się do tej roli Ariadne (Ellen Page), 
młoda dziewczyna, uczennica ojca Cobba (Mi-
chael Caine). Choć nie miała ona wcześniej po-
jęcia o możliwościach ingerowania w sny, nie-
zwykle szybko odnajduje się w nowym poło-
żeniu, ucząc się kreowania wyimaginowanych 
światów.

Mistrz i jego świat
Idąc na seans, bałem się rozczarowania i po-
czucia, że nowy obraz Nolana nie utrzyma 
poziomu Mrocznego Rycerza. Źródeł mo-
ich obaw upatrywałem między innymi w ob-
sadzie aktorskiej. „Boski Leo” nie należy do 
moich ulubieńców, a Joseph Gordon-Levitt, 
mimo że lubię go jako aktora, nie pasował do 

moich wyobrażeń o Incepcji. Jedynie po Ellen 
Page i Marion Cotillard nie spodziewałem się 
zawodu. Page zagrała bardzo przyzwoicie, a 
poza tym prezentuje się znakomicie na ekra-
nie. Nie mogę także powiedzieć złego sło-
wa o kreacji DiCaprio, zaś jego młodszy kole-
ga sprawdził się w swojej roli wręcz wyśmieni-
cie. Z kolei Marion Cotillard wydała mi się... ni-
jaka. Aczkolwiek zagrała konsekwentnie, więc 
być może powinienem mieć pretensje do No-
lana, który napisał jej rolę – jest on bowiem za-
równo reżyserem, jak i scenarzystą tego obra-
zu – a nie do samej aktorki. Tak czy inaczej, tyl-
ko jedno z wymienionych oczekiwań się po-
twierdziło. Dodatkowym miłym zaskoczeniem 
okazała się obecność takich gwiazd, jak Cillian 
Murphy (zagrał ofiarę incepcji, Fischera) i Tom 
Berrenger (w roli wuja Fischera, Browninga) w 
obsadzie; wypadli naprawdę świetnie. Zresz-
tą, to aktorzy, którzy nigdy nie zawodzą. Jedy-
nie Ken Watanabe (jako zleceniodawca Cob-
ba, Saito) nie popisał się, moim zdaniem, epa-
tując teatralnością swojego aktorstwa.

Kolejna obawa, która towarzyszyła mi przed se-
ansem i podczas oglądania Incepcji, wiązała się 
z fabułą. Ambitny, interesujący pomysł mógł 
zostać zmarnowany przez błędy w scenariu-
szu, o które nietrudno przy tak dużym projek-
cie. Teoretycznie wystarczy opanować kompo-
zycję szkatułkową (sen we śnie we śnie... i tak 
dalej), zapamiętać pewne paradoksy, wprowa-
dzić hasła świadomości, podświadomości i kil-
ka odniesień kulturowych, by stworzyć cieka-
wą fabułę wykorzystującą powyższe koncepty. 
W praktyce łatwo w takim filmie o błędy logicz-
ne, luki w scenariuszu i zbyt duże uproszczenia. 
Po wyjściu z kina wiedziałem, że obowiązkowo 
obejrzę Incepcję jeszcze kilka razy, aby na spo-
kojnie sobie całość przeanalizować; niemniej 
jednak już podczas pierwszego oglądu odnio-
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słem wrażenie, że Nolan podołał postawione-
mu przed sobą zadaniu, tworząc spójną i zło-
żoną historię, którą naprawdę przyjemnie się 
ogląda. W tym miejscu wszakże zaznaczyć na-
leży jedno – omawiana produkcja jest filmem, 
który wymaga od widza odpowiedniego nasta-
wienia: skupienia i ciągłego myślenia. Nie ozna-
cza to, że nie jest to kino rozrywkowe. Wręcz 
przeciwnie, to rozrywka na najwyższym pozio-
mie, ale aby czerpać z niej pełnię przyjemności, 
trzeba się skoncentrować i na bieżąco układać 
sobie w głowie kolejne informacje. Zapewniam 
jednak, że warto.

SZTUKA audiowizualna
Oglądałem Incepcję w multipleksie. Kiedy se-
ans dobiegł końca, wszyscy widzowie wyszli, a 
ja zostałem w sali, mając na uwadze popular-
ną ostatnimi czasy (Drużyna A, obie części Iron 
Mana) tendencję do umieszczania po napi-
sach krótkich filmowych epilogów. Wprawdzie 
tym razem nie doczekałem się podobnego 

bonusu, ale czekanie umiliła mi muzyka Han-
sa Zimmera, który przebił nawet swoje aranża-
cje z Kodu da Vinci. Owszem, chwilami muzyka 
ilustracyjna nieco mnie drażniła, a może raczej 
nudziła, ale większość ścieżki dźwiękowej za-
sługuje na uznanie (zwłaszcza „ciężkie”, klima-
tyczne utwory, jak znany na przykład ze zwia-
stunów motyw przewodni).
Warto jeszcze wspomnieć o estetycznych do-
znaniach, których poza urodą aktorów do-
starczają bardzo ładna scenografia i kostiumy. 
Niemniej efekt ostateczny zależy w dużej mie-
rze od operatorów i reżysera. Za zdjęcia w In-
cepcji odpowiada Wally Pfister, który od cza-
su Memento konsekwentnie kontynuuje swo-
ją współpracę z Nolanem. Na ekranie widać 
wyraźnie, że panowie ci doskonale się rozu-
mieją, że przez lata wypracowali wspólny ję-
zyk filmowy, który czyni ich dzieła tak wyjąt-
kowymi. Część scen z Incepcji wciąż mam w 
głowie, choć seans, w którym uczestniczyłem, 
miał miejsce w dniu premiery. Ten film jest – 

nie waham się użyć tak mocnego stwierdzenia 
– ucztą dla oka. Swoją drogą, nie tylko dla oka, 
bo to po prostu wielka filmowa feta. Reżyser 
miał wizję (kto wie, może senną) i doskonale 
przedstawił ją aktorom i ekipie, dzięki czemu 
długo nie zapomnę tego wyjątkowego filmu. 
Czy obraz odniesie sukces na miarę Mroczne-
go Rycerza? Nie sądzę. Nie dlatego, że jest to 
utwór gorszy. Rzecz w tym, że franczyza histo-
rii o Batmanie jest gwarantem sukcesu, choć-
by kasowego. Incepcja musi bronić się sama, 
a za reklamę ma głównie nazwiska aktorów i 
reżysera. W moim odczuciu nie tylko jej się to 
udaje, ale broni się wręcz wyśmienicie.

Obejrzeć czy nie obejrzeć – czy to wciąż jest 
pytanie?
Podsumowując, jest to jeden z lepszych fil-
mów, jakie dane mi było w tym roku zoba-
czyć. Czy najlepszy, nie wiem, jednak na pew-
no dość dobry, by z czystym sumieniem móc 
go polecić innym. Aktorzy, reżyser, operato-
rzy, kompozytor muzyki... praktycznie wszy-
scy spisali się co najmniej bardzo dobrze. Być 
może fabuła ma jakieś wady, ale nie na tyle 
oczywiste, by raziły widzów. Ja w każdym ra-
zie takowych nie zauważyłem. Po ponownym 
obejrzeniu, na DVD, przekonam się, czy aktual-
ny entuzjazm nie jest aby przesadzony; pozy-
tywne opinie innych ludzi pod adresem tego 
filmu, z jakimi się spotkałem, każą mi sądzić, 
że nie. W związku z kilkoma kwestiami, o któ-
rych wspomniałem (Watanabe i postać Mal), 
nie mogę dać Incepcji okrągłej dyszki. Z kolei 
9 wydaje mi się za niską oceną, toteż ostatecz-
nie obraz dostaje ode mnie bardzo mocną 9,5 
i prywatny znaczek jakości. Polecam zdecydo-
wanie!

O Incepcji na Polterze
Gdy do kin trafia film, którzy wywołuje emo-
cje, ma to swoje odbicie w Blogosferze Poltera. 
Polecamy lekturę kilku wpisów - nie tylko en-
tuzjastycznych - których autorami są użytkow-
nicy i redaktorzy naszego serwisu:
- Eva;
- Siman;
- Szept;
- Craven;
- Mayhnavea;
- Aureus;
- repek.

Ocena recenzenta: 9,5/10

Tytuł: Inception
Reżyseria: Christopher Nolan
Scenariusz: Christopher Nolan
Muzyka: Hans Zimmer
Zdjęcia: Wally Pfister
Obsada: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, 
Cillian Murphy, Ken Watanabe, Tom Hardy, Ellen 
Page, Tom Berenger, Michael Caine
Kraj produkcji: USA , Wielka Brytania
Rok produkcji: 2009
Data premiery: 14 lipca 2010
Czas projekcji: 148 min.
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Predator po dwóch kiepskich występach razem 
z Obcymi znów otrzymuje obraz, w którym jest 
gwiazdą numer jeden. To dawało nadzieję, że w 
końcu ta kultowa postać odbije się od dna i po-
każe, że jeszcze nie czas na emeryturę. Dodatko-
wą zachętą były nazwiska zarówno reżysera jak i 
producenta, a także ciekawa obsada. Niestety, to 
wszystko okazało się niewystarczające w obliczu 
kiepskiego scenariusza.

Najemnik budzi się w przestworzach, spadając 
wprost na ziemię. W ostatniej chwili otwiera mu 
się spadochron, dzięki czemu nasz bohater uni-
ka śmierci. Okazuje się, że nie jest jedyną osobą, 
która przeżyła tak kiepski poranek. Wkrótce do-
łączają do niego żołnierze, najemnicy, przestęp-
cy i lekarz. Cała grupa ma jedno zadanie: prze-
żyć polowanie, jakie urządzili sobie na nich Pre-
datorzy.

Rozpoczęcie filmu daje dosyć duże nadzieje na 
niezłe kino. Na początek widzowie zapoznają się 
z całym oddziałem. Większość członków to po-
stacie ciekawe i wyraziste. Na szczególną uwagę 
zasługuje tutaj jak zwykle świetny Danny Trejo. 
Najlepiej jednak wypada Adrien Brody w roli cy-
nicznego najemnika. Co prawda Brody to nie Ar-
nie, ale i tak jest całkiem przekonujący jako żoł-
nierz, który dba tylko o własne życie. Najgorzej w 
całym zestawieniu prezentują się postaci lekarza 
i członka yakuzy. Są to bohaterowie bezbarwni 
i nic kompletnie nie wnoszący do filmu. Gdyby 
wycięto tę parę, obraz mógłby tylko zyskać.
Przez pierwsze kilka minut nasza ekipa będzie 
poznawać nowe otoczenie, by w końcu dowie-

dzieć się, że już nie są na Ziemi. Niestety, pro-
jekt planety Predatorów niczym nie zaskakuje. 
To zwyczajna dżungla, jaką można podziwiać w 
prawdziwym świecie. Zero kreatywności, czy po-
mysłu. Już tutaj widz może się natknąć na pierw-
sze błędy logiczne scenariusza, jak na przykład 
znajomość obcej flory przez lekarza. To tylko za-
powiedź późniejszych, znacznie większych dziur 
w scenariuszu. W końcu jednak jakaś akcja się za-
czyna i tu film leci już na samo dno.
Klimatu w Predators nie ma za grosz, a już tym 
bardziej uczucia osaczenia, jakie powinno towa-
rzyszyć ofiarom polowania. Predatorzy porusza-

Predators - recenzja
Krzysztof „Azgaroth” Pietrzyk

ją się niczym niepełnosprawne bociany, wzbu-
dzając co najwyżej śmiech. To nie jest drapieżca 
z pierwszej części, przy którym czuło się, że sta-
nowi śmiertelne zagrożenie. Skoro już jesteśmy 
przy części pierwszej, reżyser Nimród Antal za-
pragnął umieścić w swoim filmie wiele nawią-
zań do kultowego pierwowzoru. Niestety te na-
wiązania są żenująco słabe i niemal ocierają się o 
plagiat. Miejscami wygląda to wręcz jak nieudol-
ny remake Predatora.

Gwoździem do trumny okazuje się Laurence Fi-
shburne a.k.a. „Spasiony Morfeusz”. Postać nie-
udolnie napisana i zagrana. Mamy niby uwie-
rzyć, że gruby i gładko ogolony Laurence spę-
dził jakiś czas w dżungli i jeszcze uniknął Preda-
torów, po drodze zyskując wymyślonego przyja-
ciela? Nic w tej postaci nie trzyma się kupy i wła-
ściwie do niczego nie służy. Film zawiera sporo 
niepotrzebnych lub głupich scen, że wspomnę 
tylko o pojedynku w stylu samurajów czy wymu-
szonym twiście na koniec.

Oglądając Predators można się poczuć jak za 
dawnych lat, kiedy oglądało się tandetne sci-fi z 
kaset VHS. Film nie tyle oddaje ducha tamtych 
produkcji, co powiela ich błędy, stając się smut-

ną autoparodią. Dla Predatora byłoby najlepiej, 
gdyby udał się na zasłużoną emeryturę. Najnow-
sza produkcja z udziałem tej postaci pokazu-
je, że Hollywood nie ma na nią pomysłu. Przez 
to wszystko fani męczyli się najpierw na dwóch 
częściach Alien vs Predator, a teraz doszedł oma-
wiany właśnie film. Lepiej włączyć po raz kolejny 
pierwszą część i powspominać czasy, kiedy po-
trafiono stworzyć świetne kino akcji.

Ocena recenzenta: 3/10

Tytuł: Predators
Reżyseria: Nimród Antal
Scenariusz: Alex Litvak, Michael Finch
Muzyka: John Debney
Zdjęcia: Gyula Pados
Obsada: Danny Trejo, Adrien Brody, Topher 
Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne, Oleg 
Taktarov, Mahershalalhashbaz Ali, Louis Ozawa 
Changchien, Walton Goggins
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2010
Data premiery: 7 lipca 2010
Czas projekcji: 107 min.
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Magic: the Gathering jest pierwszą kolekcjo-
nerską grą karcianą. MtG  ma fanów na całym 
świecie, także i w Polsce. Z okazji 15 rocznicy 
powstania gry, nasze oczy ujrzały wspaniałą 
promocję, która pozwala nowym graczom na 
rozpoczęcie przygody z tą karcianką za dar-
mo. Już jakis czas temu było o tym wiadomo, 
ale promocja trwa nadal, więc warto zachęcić 
nowych graczy do korzystania z niej. Pierwszą 
czynnością, którą powinniśmy wykonać, jest 
zarejstrowanie się TU.

Tutaj wybieramy język (docelowo angielski, 
ale jeśli chcemy, to mamy do wyboru kilka in-
nych), kraj oraz datę urodzenia. Przy okazji 
możemy wybrać planeswalkera, który będzie 
nam towarzyszył w dalszej drodze. Zrobimy to, 
klikając symbol many ukazany z lewej strony. 
Następnie odpowiadamy na pytanie: „czy kie-
dykolwiek grałeś w Magica” (nie musisz zazna-
czać „nie”, nie jest to istotne) i przechodzimy 
dalej klikając „Proceed”.

W tym miejscu wypełniamy ankietę, która na-
wet mniej obeznanemu z językiem angielskim 
nie powinna sprawić problemu. Pierwsze czte-
ry pola musimy uzupełnić, reszta nie jest wy-
magana. Wpisujemy odpowiednio: imię, na-
zwisko, e-mail i jego potwierdzenie. Następ-
nie mamy możliwość podania swojego adre-
su (ulicy i numeru domu w pierwszym polu, 
a kodu pocztowego i miasta w dwóch kolej-
nych) oraz numeru telefonu. Numeru DCI le-
piej nie podawać, bo nawet wyrobiony w in-
nym celu (np. turnieju w inną sankcjonowaną 
przez ten system grę) uniemożliwi nam ode-
branie talii. Po wpisaniu swoich danych zazna-
czamy, skąd dowiedzieliśmy się o tej inicjaty-
wie oraz akceptujemy trzy zasady i przecho-
dzimy dalej.

Tutaj mamy możliwość wyboru, gdzie odbie-
rzemy naszą talię. Obecnie w Polsce jest to 16 
miast, oto one:

Darmowa talia Magic: The Gathering
Michał „Thoctar” Małysa
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Miasto Nazwa sklepu Adres
Biała Podlaska Świat Zabawek Stanisław Kondraciuk Warszawska 4/4

21-500 Biała Podlaska
Bielsko-Biała Gnom Szkolna 15

43-300 Bielsko-Biala
Częstochowa Sklep Hobbystyczny Fantasy Al. Wolności 22

42-200 Częstochowa
Gdańsk GameOx sp. z o.o. Sklep Gdańsk Opolska 2

80-325 Gdańsk
Gdynia FUTUREX W.Szefki 2d/b8

81-572 Gdynia
Gdynia GameOx sp. z o.o. Sklep Gdynia Bema 12

81-386 Gdynia
Katowice Flamberg Maciej Prussak Andrzeja 21a

40-061 Katowice
Kraków Sklep Smok Galeria Kazimierz

Podgórska 34
31-536 Kraków

Kraków Sklep Zgrami.pl ul. Garbarska 5
31-131 Kraków

Łódź GameLord Piotrkowska 101
90-425 Lódź

Nowy Sącz Hobbit Jagiellońska 50a
33-300 Nowy Sącz

Olsztyn Emar FHU C.H. Jakub 
Pl. Jedności Słowiańskiej 1 stoisko 11
10-690 Olsztyn

Poznań WILCZEK ul. Zielona 1
61-851 Poznań

Rumia GameOx sp. z o.o. Sklep Rumia Chylońska 9
84-230 Rumia

Szczecin Fenix Rayskiego 28/u1
71-317 Szczecin

Warszawa Faber i Faber Puławska 11
02-515 Warszawa

Wrocław OGRYN Szewska 75/77
50-121 Wrocław

http://www.wotc-direct.com/en_be/register
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Po zarejstrowaniu się, na podany e-mail przyj-
dzie kod, który upoważni nas do uzyskania ta-
lii w wybranym sklepie. Bardzo ważną rzeczą 
jest wybranie odpowiedniego koloru talii, każ-
dy z nich ma inne właściwości i to ty musisz 
wybrać, jaki styl gry najbardziej ci odpowiada. 
Zalety różnych kolorów przedstawia tzw. Co-
lor Pie:

To chyba wszystko co powinieneś wiedzieć na 
start. Reszty dowiesz się w Dziale Gier Karcia-
nych Poltera oraz od miejscowych graczy. Po-
wodzenia w dalszej grze!

Jak ciężko jest zbudować dobry mana base 
niewielkim kosztem wie każdy, kto próbował 
lub próbuje złożyć kilkukolorowy deck. Kwe-
stię lądów i różnych zagadnień związanych z 
bazą many podjął Dariusz „Dareush” Okołow-
ski w artykule Źródła mana oraz jego kontynu-
acji. Ja w swoim artykule chciałbym omówić 
tanie lądy, które mogłyby się znaleźć w taliach 
casualowych.

Painlandy
Swego czasu podstawa każdego mana base-
’u decków zawierających więcej niż jeden ko-
lor. Teraz, gdy nie grają już w Standardzie (w 
Extended mamy lepsze duale z Ravnici, a w 
Legacy duale klasyczne), można je dostać do 
dziesięciu złotych. Cena stosunkowo duża, 
jednak często warto zainwestować w dostęp 
do różnych kolorów. Lądy tego typu: Brush-
land, Battlefield Forge, Caves of Koilos, Karplu-
san Forest, Llanowar Wastes, Shivan Reef, Sul-
furous Springs, Underground River, Yavimaya 
Coast, Adarkar Wastes.

Gainlandy

Nazywane także „Zendikarowymi dualami”. 
Wchodzą co prawda stapowane, ale za to do-
stajemy jedno życie. W deckach dwukoloro-
wych jak znalazł, gdyż ten jeden punkt życia 
często może być niezwykle cenny. Szczególnie 
miło sprawdza się to w kontrolach. Lądy tego 
typu: Kazandu Refuge, Graypelt Refuge, Jwar 
Isle Refuge, Akoum Refuge, Sejiri Refuge.

Lądy tribalowe
W dodatku Lorwyn pojawiły się duale zwią-
zane z kilkoma tribalami – Goblinami, Elfami, 
Giantami, Wróżkami, Elementalami, Merfolka-
mi i Treefolkami. Gdy wchodzą do gry, to po-
kazujemy z ręki kartę wskazanego typu, a jeśli 
nie możemy/nie chcemy tego zrobić to wcho-
dzi stapowany. Potem działają jak normalne 
duale, a w dwóch przypadkach nawet więcej, 
ale za to z obostrzeniami. Lądy tego typu: An-
cient Amphitheater, Auntie’s Hovel, Gilt-Leaf 
Palace, Murmuring Bosk, Primal Beyond, Sec-
luded Glen, Wanderwine Hub.
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Budujemy Mana Base
Michał „Thoctar” Małysa

http://karcianki.polter.pl/Zrodla-mana-c10891
http://karcianki.polter.pl/Zrodla-mana-II-c14274
http://karcianki.polter.pl/Zrodla-mana-II-c14274
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BBrushland%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BBrushland%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BBattlefield%5D+%5BForge%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BCaves%5D+%5Bof%5D+%5BKoilos%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BKarplusan%5D+%5BForest%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BKarplusan%5D+%5BForest%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BLlanowar%5D+%5BWastes%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BShivan%5D+%5BReef%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSulfurous%5D+%5BSprings%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSulfurous%5D+%5BSprings%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BUnderground%5D+%5BRiver%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BYavimaya%5D+%5BCoast%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BYavimaya%5D+%5BCoast%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAdarkar%5D+%5BWastes%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BKazandu%5D+%5BRefuge%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BGraypelt%5D+%5BRefuge%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BJwar%5D+%5BIsle%5D+%5BRefuge%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BJwar%5D+%5BIsle%5D+%5BRefuge%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAkoum%5D+%5BRefuge%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSejiri%5D+%5BRefuge%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAncient%5D+%5BAmphitheater%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAncient%5D+%5BAmphitheater%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAuntie%E2%80%99s%5D+%5BHovel%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BGilt-Leaf%5D+%5BPalace%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BGilt-Leaf%5D+%5BPalace%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BMurmuring%5D+%5BBosk%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BPrimal%5D+%5BBeyond%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSecluded%5D+%5BGlen%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSecluded%5D+%5BGlen%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BWanderwine%5D+%5BHub%5D
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Lądy artefaktyczne
Lądy te działają dobrze tylko w deckach, w 
których artefakty służą do konkretnego celu. 
W Esperze pakują Master of Etherium, a w Bur-
nie ładnie siadają poświęcone pod Shrapnel 
Blast. W innych taliach nie są zbyt fajne, gdyż 
często padają ofiarą mainowego artifact de-
stroyu, który powinien być na nas martwą kar-
tą. Lądy tego typu: Ancient Den, Great Furna-
ce, Seat of Synod, Tree of Tales, Vault of Whi-
spers.

Vividy
Kolejna wspaniała seria kart, którą Wizardzi za-
serwowali nam w bloku Lorwynu. Co praw-
da wchodzą stapowane, ale oprócz podstawo-
wego koloru mogą dwa razy dać nam dowolną 
manę, co w kilkukolorowych kontrolach często 
jest zbawieniem. Lądy tego typu: Vivid Creek, Vi-
vid Marsh, Vivid Grove, Vivid Meadow, Vivid Crag.

Alarowe taplandy
Alarowe taplandy, zwane również trilandami, 
to absolutna podstawa decków opartych na 
różnych Shardach. Ich zalety są chyba przejrzy-
ste i nie trzeba ich tłumaczyć. Lądy tego typu: 
Jungle Shrine, Savage Lands, Arcane Sanctum, 
Crumbling Necropolis, Seaside Citadel.

Bounce landy
Nie używa ich się często, ale w niektórych pau-
perowych combo deckach (UR Storm) albo 
niezbyt szybkich taliach typu mid-range mogą 
się sprawdzić. Swoje nazwy i kolory wzięły od 
ravnikowych gildii. Lądy tego typu: Azorius 
Chancery, Boros Garrison, Dimir Aqueduct, 
Golgari Rot Farm, Gruul Turf, Izzet Boilerworks, 
Orzhov Basilica, Rakdos Carnarium, Selesnya 
Sanctuary, Simic Growth Chamber.

Lair landy
W działaniu podobne do gildiowych duali, w 
efekcie swojego działania do alarowych ta-
plandów. Elegancko siada w wolniejszych 
konstrukcjach, które nie potrzebują dostępu 
do dużej ilości many jak najszybciej. Lądy tego 
typu: Crosi’s Catacombs, Darigaaz’s Caldera, 
Dromar’s Cavern, Rith’s Grove, Treva’s Ruins.

Ekspansje i podobne
Dawniej były one tańszymi zamiennikami 
kart wyszukujących dane lądy, teraz „fetcha-
mi dla ubogich” nazywa się kartę Terramor-
phic Expanse. W niektórych deckach działają 
one lepiej niż ona, w niektórych gorzej, dlate-
go wszystko zależy od osobistych preferencji 
oraz konstrukcji decku. Lądy tego typu: Bad Ri-
ver, Flood Plain, Grasslands, Mountain Valley, 
Rocky Tar Pit.

Duale nieodtapowujące się
Całkowicie tanimi, ale także mniej efektywny-
mi lądami są nieodtapowujące się duale z Ka-
migawy oraz Tempesta. W niektórych przy-
padkach są lepsze, a w niektórych gorsze – ko-
lejny raz musimy je dopasować do danej talii, 
ale szczegółnie w taliach monokolorowych z 
lekkim splashem potrafią być bardzo dobrym 
manafixerem. Lądy tego typu: Cinder Marsh, 
Cloudcrest Lake, Lantern-Lit Graveyard, Mogg 
Hollows, Pinecrest Ridge, Rootwater Dep-
ths, Thalakos Lowlands, Tranquil Garden, Vek 
Townships, Waterveil Cavern.

Manlandy
Manlandy to inna nazwa lądów przemieniają-
cych się w stworki po zapłaceniu danego kosz-
tu. Niektóre są grane, niektóre były grane, a 
niektóre nie były, nie są i nie będą grane. Bu-
dując talię warto zastanowić się nad landem 
dającym nam niekontrowanego stworka, in-
stant blockera, czy w ostateczności mięso do 
poświecenia (w przypadku gdy mamy jedne-
go superpudziana, a przeciwnik rzuca Cruel 
Edict i każe nam poświecić stworzenie. W ta-
kim wypadku dobrze jest przemysleć reani-
macje landu). Lądy tego typu: Faerie Conclave, 
Forbidding Watchtower, Ghitu Encampment, 
Spawning Pool, Treetop Village, Svogthos, the 
Restless Tomb, Nantuko Monastery.

Filtry
Po rotacji nadal są drogie, jednak czasami warto 
wydać około dziesięciu złotych na kartę, która 
może uzdrowić nasz mana base. Doskonale fil-
trują naszą manę, co w niektórych deckach jest 
niezbędne. Lądy tego typu to: Cascade Bluffs, 
Fetid Heath, Fire-Lit Thicket, Flooded Grove, 
Graven Cairns, Mystic Gate, Rugged Praire, Sun-
ken Ruins, Twilight Mire, Wooded Bastion. Tań-
szą wersją filtrów jest np. Shimmering Grotto.

Cycling lądy
Po rotacji bloku Onslaught z formatu Exten-
ded landy te najprawdopodobniej pójdą w za-
pomnienie. Grały przede wszystkim we wszel-
kiego rodzaju deckach opartych na Life from 
the Loam. Jako dodatkowy draw są dość sła-
be, zwłaszcza że same wchodzą do gry stapo-
wane, ale w przypadku jakiejś ciekawej reani-
macji z grave mogą okazać się dość ciekawą 
opcją. Lądy tego typu to: Baren Moor, Blasted 
Landscape, Drifting Meadow, Forgotten Cave, 
Lonely Sandbar, Polluted Mire, Remote Isle, 
Secluded Steppe, Slippery Karst, Smoldering 
Crater, Tranquil Thicket.

Hideaway lądy
Lądy, które łączy wspólna abilitka – Hideaway. 
Pozwala ona zagrać kartę za darmo, po speł-
nieniu określonego warunku. Wyrażają one 
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http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BMaster%5D+%5Bof%5D+%5BEtherium%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BShrapnel%5D+%5BBlast%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BShrapnel%5D+%5BBlast%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAncient%5D+%5BDen%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BGreat%5D+%5BFurnace%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BGreat%5D+%5BFurnace%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSeat%5D+%5Bof%5D+%5BSynod%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BTree%5D+%5Bof%5D+%5BTales%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVault%5D+%5Bof%5D+%5BWhispers%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVault%5D+%5Bof%5D+%5BWhispers%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVivid%5D+%5BCreek%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVivid%5D+%5BMarsh%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVivid%5D+%5BMarsh%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVivid%5D+%5BGrove%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVivid%5D+%5BMeadow%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BVivid%5D+%5BCrag%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BJungle%5D+%5BShrine%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSavage%5D+%5BLands%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BArcane%5D+%5BSanctum%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BCrumbling%5D+%5BNecropolis%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BSeaside%5D+%5BCitadel%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAzorius%5D+%5BChancery%5D
http://gatherer.wizards.com/Pages/Search/Default.aspx?name=%5BAzorius%5D+%5BChancery%5D
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cechę koloru które dają po stapowaniu. Lądy 
tego typu: Howltooth Hollow, Mosswort Brid-
ge, Shelldock Isle, Spinerock Knoll, Windbrisk 
Heights.

Tainted lądy
Tainted lądy z Tormenta mają wiele wspólne-
go z dualami z Core Setu M10. W budżetowych 
taliach często są wspaniałym substytutem dla 
nich, ponadto są o wiele tańsze, lecz ze wzgle-
du na ich wiek, są również nieco trudniejsze 
do znalezienia. Lądy tego typu: Tainted Field, 
Tainted Peak, Tainted Isle, Tainted Wood.

Urza’s lądy
Jeśli zbierzemy cały Tron (wszystkie trzy lądy 
Urzy), to dostajemy siedem bezkolorowej 
many za trzy lądy. Te źródła mana wykozy-
stywane są do artefaktycznych kombo talii ze 
względu na szybkość. Lądy tego typu: Urza’s 
Tower, Urza’s Power Plant, Urza’s Mine.

Inne:
Grand Coliseum
Tańszy substytut City of Brass. Co prawda wcho-
dzi tapnięty, ale nie zawsze potrzebujemy manę 
na zawołanie, a po za tym przywołanie dowol-
nego koloru many w tym przedziale cenowym 
musi mieć jakieś ograniczenia. Ponadto tapnie-
cie go dla bezkolorowej mana nie boli nas utra-
ty cennych punktów życia, co może niekiedy 
zaważyć na kształcie rozgrywki.

River of Tears
Kolejny dual, który jest tani, ale do dobre-
go działania potrzebuje innych lądów. W tym 
konkretnym przypadku musimy dograć inny 
ląd, aby dał nam czarną manę.

Nimbus Maze
Następny ląd bardzo przypominający duale z 
M10. Bardzo dobrze sprawdzał się we wszel-
kich biało-niebieskich kontrolkach, gdyż przy 
obecności Hallowed Fountain staje się kolej-
nym dualem. Zwłaszcza wersje UWr Stick bar-
dzo lubiły na nim grać.

Tolaria West
W ostateczności działa jako ląd, jednak czę-
ściej jako niekontrowalny tutor wszelkich kart 
o koszcie 0, w tym landów.

Cloudpost
Sam z siebie taki sobie, jednak gdy mamy ich 
na polu więcej, robi prawdziwy pogrom. Świet-
nie kombi się z Vesuvą – do spółki dają nam na-
prawdę sporo many, a ponadto stanowią kon-
kurencyjny manabase wzgledem Trona. To czy 
lepszy/szybszy, musicie zdecydować sami.

Sunhome, Fortress of the Legion
Ląd specyficzny, jednak w niektórych deckach 
(szczególnie tych zawierających krity ze zdol-
nością “whenever this creature deals dama-
ge”) działa świetnie.

Pendelhaven
Karta w jednej sztuce grana kiedyś w zielo-
nych naporach. Potrafi ładnie podpakować 
zwykłego tokena lub Elfa z Llanowaru. Z dru-
giej strony potrafi ochronić kluczową kreaturę 
przy otrzymywaniu obrażeń.

Rupture Spire
Są lepsze karty, ale jest to jedyny ląd w Stan-
dardzie (oczywiście w tym przedziale ceno-
wym), który potrafi dać nam dowolny rodzaj 
many.

Oran-Rief, the Vastwood
Karta obecnie często grana, warta około dzie-
sięciu złotych. Świetnie działa w zielonych ta-
liach opartych na wysypywaniu się z krit lub 
tokenów – Wiewiórkach lub Elfach.

Goblin Burrows
Kolejny specyficzny ląd, tym razem do wy-
korzystania tylko w decku opartym na Go-
blinach. Jego wykorzystanie w casualu bar-
dzo ładnie zaprezentował SceNtriC. Jednak ze 
względu na to, że daje tylko i wyłącznie bez-
kolorową manę, może okazać sie niekorzyst-
nym opóźnieniem dla tak naporowego decku, 
jakim są gobliny.

Ancient Ziggurat
Świetny ląd do decku opartego na kritach. 
Działa praktycznie jak Reflecting Pool, z tą róż-
nicą, że nie zapłacimy za nim za zdolności i za-
klęcia nie będące potworkami.

To chyba wszystkie lądy, które wypatrzyłem. 
Mam nadzieję, że lektura tego decku okazała 
się dla Was pomocna i stała się inspiracją do 
tworzenia kolejnych decków oraz rozbudowy-
wania mana base’u. Grając casualowo, mamy 
tak ogromne możliwości, że wstyd z nich nie 
skorzystać.
Życzę miłej zabawy!

Za pomoc w pisaniu artykułu dziękuję Speco-
wi, który podsunął mi sporo dobrych pomysłów, 
a także udzielał cennych porad odnośnie cen i 
przydatności niektórych kart w grze casualowej.
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Obecnie można zauważyć tendencję powro-
tu do korzeni. Pojawia się coraz więcej kla-
sycznych konstrukcji – Mono Black (Vampires), 
Red Deck Wins, Boros Aggro itp. Odkrywanie 
tych kolorów na nowo przynosi graczom bar-
dzo dużo frajdy, co widać po ilości monokolo-
rowych talii w grze towarzyskiej. Pod lupę we-
zmę dzisiaj kolor czarny.

Czarny kolor jest dość specyficzny, gdyż posia-
da bardzo dużo charakterystycznych kart i za-
grań. Gdy zaczynałem grać w MtG (a było to 
jeszcze przed V edycją), nader często słyszałem 
opinie, że jest to najtrudniejszy do ogrania ko-
lor, gdyż trzeba wykazać się cwaniactwem oraz 
wyrachowaniem. Czy jednak na pewno tak 
jest? Z pewnością przebiegłość oraz odpowied-
nie wykorzystanie kart jest często kluczem do 
zwycięstwa, a kolor czarny najbardziej się do 
tego nadaje Pozwoliłem sobie podzielić tekst 
na kategorie: Removal, Kreatury, Tricki, Akcele-
racja, Discard oraz Wspomagacze.

Removal
Terror  – klasyczny removal w czarnym kolorze. 
Karta legenda, jednak z poważną wadą, wi-
doczną zwłaszcza po premierze Shadowmo-
ora i Eventide’a, kiedy to mieliśmy mnóstwo 
hybryd. Dodatkowo, blok Shards of Alara do-
rzucił swoje dwa grosze (dosłownie i w prze-
nośni) w postaci Grixisa i Junda oraz koloro-
wych artefaktycznych stworzeń. Jeśli potrzeba 
czegoś nieco skuteczniejszego, to mamy Exe-
cutioner’s Capsule. Bardzo przyjemny artefak-

cik - leży sobie na stole i czeka na odpowied-
ni cel. Innym sposobem taniego wykończenia 
stworka jest Vendetta, ale ma dość poważny 
problem - zada nam tyle obrażeń, ile stworek 
miał obrony. Jest to jednak destroy, więc po-
zbywamy się naporowca, a te mają często wię-
cej ataku niż obrony.

Jak pozbyć się kreatury ze Shroudem, czy inną 
nietargetowalnością (np. Troll Ascetic)? Czarny 
kolor jako jedyny na to pozwala w tak dużym 
stopniu. Mamy do wyboru zarówno instanty 
pokroju Diabolic Edict, jak i spelle zagrywane 

Czarny kolor w grze towarzyskiej
Łukasz „Specu” Specjalski

w swojej turze: Chainer’s Edict, Cruel Edict czy 
Innocent Blood. Jest to bardzo dobry sposób 
na pozbycie się takiego zagrożenia, ponad-
to poświecenie nie podlega regeneracji, więc 
jest to kolejny plus używania takich kart. Jed-
nym z najskuteczniejszych removali jest Smo-
ther, który niszczy kreaturę permanentnie, lecz 
koszt jej przyzwania nie może być większy niż 
3. Mimo to, CMC równe dwa czyni go jednym 
z najlepszych removali, zwłaszcza że wraca do 
Standardu wraz z premierą Worldwake.

A co, jeśli mamy więcej kreatur przeciwnika, a 
w dodatku przeciwnik z łatwością może zre-
generować swoich podopiecznych? Cóż, sytu-
acja komplikuje się, ale i tu czarny kolor posia-
da kilka forteli. Mamy do wyboru Infest lub De-
cree of Pain. Najdroższym globalnym minuso-
waniem stworzeń jest Mutilate, jednak musi-
my się liczyć ze sporym kosztem. Z masowego 
niszczenia stworów mamy także Damnation, 
ale zalicza się ona do „topów” i swoje kosztuje.

Problem zaczyna się, gdy w swojej turze grali-
śmy za mocno i nie mamy many na klasyczne 
spelle. Tutaj z pomocą przychodzą karty z al-
ternatywnym kosztem. Np. rewelacyjny Snuff 
Out. Niekiedy może on powodować kontro-
wersje, ponieważ trzeba zapłacić aż 4 hp, ale w 
przypadku gdy kreatura ma power trzy bądź 
większy, taki drawback już mniej boli. Ponadto 
mamy do dyspozycji Contagion, który potra-
fi skutecznie osłabić naporowca. Jest też kar-
ta z innym drawbackiem, jednak jej używał-
bym jako ostatniej – Slaughter Pact. Dlacze-
go? Ponieważ opóźnia nas i to dość mocno. 
Przy okazji: należy jednak pamiętać, że w przy-
padku skontrowania Paktu, płacić w upkeepie 
nie trzeba, gdyż efekt triggeruje się dopiero w 
przypadku rozpatrzenia efektu karty.

Kreatury
Jednym ze standardowych sposobów zabi-
cia przeciwnika jest oczywiście atak kreatura-
mi, które w przypadku koloru czarnego oferu-
ją bardzo ciekawe umiejętności. Do najsilniej-
szych nie należą, choć i duże monstra da się 
spotkać. Oferują zaś szereg umiejętności, któ-
re pozwalają skutecznie popsuć grę przeciw-
nikowi. Czarny jest również domeną kreatur, 
które mają tendencję do rośnięcia w chwi-
li wejścia na pole bitwy. Mamy do dyspozycji 
bardzo ciekawe istoty, które mają delikatny, 
lecz typowy dla czarnego drawback. Klasycz-
nym przykładem jest Phyrexian Scuta. Kreatu-
ry tego typu są dość kontrowersyjne i nie każ-
dy chce nimi grać, lecz stworzenie przewagi 
w postaci kreatura 5/5 za 4 mana z reguły jest 
bardzo dobrym pomysłem. Nieco tańsze są 
stworzenia pokroju Carnophage, Sangropha-
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ge. W niektórych taliach widywalem rownież 
Grinning Demon, który atakując rekompensu-
je stratę 2hp co turę.

Jedną z najlepszych czarnych kreatur jest 
Phyrexian Negator. Jest bardzo mocny, ale 
dla zrównoważenia karty ma równie potężny 
drawback. Jakiekolwiek bezpośrednie obraże-
nie praktycznie każe nam poświęcić Negatora 
oraz zazwyczaj jeszcze od jednego do dwóch 
innych permamentów. Mimo to, jest całkiem 
często grany, jeśli przeciwnik nie posiada czy 
to spaleń czy instant blockerów.

Mamy także kreatury dające poważną prze-
wagę podczas ataku. Do naszej dyspozycji 
jest Hypnotic Specter, który przy wpuszczo-
nych obrażeniach dziurawi rękę przeciwnika. 
Podobnie działa Shimian Specter, jednak jego 
umiejętność jeszcze bardziej karci wroga.

Jeśli oczekujemy rozwiązań dwa w jednym, 
także mamy dość duże pole do popisu. Cie-
kawym wyborem jest zwłaszcza zendikarowy 
Gatekeeper of Malakir. Co prawda kicker jest 
sytuacyjny, ale oprócz tego mamy kreaturę 
2/2. Zaskakującym rozwiązaniem jest również 
Demonic Hordes, który nie dość, że jest 5/5, 
to jeszcze potrafi napsuć krwi przeciwniko-
wi. Jednyna wada – kosztuje 6 many i ma dość 
duży drawback. Do ciekawych kreatur zalicza 
się również Helldozer, który za koszt taki sam 
jak poprzednik ma statystyki 6/5 i podobną 
umiejętność. W czarnym kolorze ciężko o na-
prawdę dobry destroy land, więc takie kreatu-
ry potrafią być bardzo pomocne.

Jeśli chcemy zaś zabić przeciwnika szybko, to 
mamy w zanadrzu mocne i przebiegłe kreatu-
ry. Z jednej strony wydaje się dość słaby Nan-
tuko Shade, ale im później go wystawiamy, 
tym lepszy się staje. Z drugiej strony mamy 
kreatury pokroju Korlash, Heir to Blackbla-
de, który sieje strach i pożogę ze względu na 
zdolność regeneracji oraz umiejętność Gran-
deur. Nie mogło także zabraknąć tutaj moje-
go ulubieńca - Kokusho, the Evening Star. Za-
sada legendy w tym przypadku jest dużym 
plusem, gdyż można stworzyć talię która naj-
pierw przenosi wszystkie Kokusho z biblioteki 
do grobu, a potem wkłada wszystkie 4 sztuki 
do gry. W efekcie przeciwnik traci 20 punktów 
życia, a my tyle samo życia dostajemy.

W historii pojawiało się jeszcze jedno kom-
bo na legendzie z Kamigawy – Iname, Death 
Aspect + Mortal Combat. Oczywiście, można 
zastanawiać się nad skutecznością takich talii, 
ale biorąc pod uwagę tylko grę casualową, są 
to naprawdę dobre konstrukcje.

Tricki
Zarówno combat tricki, jak i inne sztuczki, 
są bardzo przyjemnym sposobem na zyska-
nie przewagi, która ostatecznie prowadzi nas 
coraz bliżej celu – wygranej. Za czasów Tem-
pesta, Przepowiedni, czy Apokalipsy gracze, 
zwłaszcza casualowi, dysponowali niesamo-
witym potencjałem w wymyślaniu przeróż-
nych sztuczek, które mimo, że często mocno 
naciągane, sprawiały bardzo dużo radości. Ile 
to śmiechu było, gdy na niezablokowanego 
Zodiac Rat poszedł Hatred, a w Hatred poszła 
kontra i jeden z graczy zostawał na 1 punkcie 
życia...

Czasy Starych Dobrych Dodatków nieodwra-
calnie przeminęły, ale cały czas można stoso-
wać te same tricki. Czarna kontra Dash Hopes  
jest bardzo zimno przyjmowana przez wyja-
daczy, ale w przypadku gry towarzyskiej może 
sprawdzić się naprawdę dobrze. Przeciwnik 
musi oszacować, czy opłaca mu się poświecić 
pięć życia za czar. Funeral Charm  – moim zda-
niem karta klucz. Bardzo dobrze komponu-
je się z typowymi konstrukcjami czarnokolo-
rowymi. Discard na instancie, do tego dopak 
albo potencjalna nieblokowalność. Trzy dobre 
efekty w karcie za jeden mana. Wiele razy wi-
dywałem, gdy przeciwnik chciał zagrać spell z 
cyklu „as additional cost, discard a card” i ob-
rywał Charmem, mając ostatnią kartę na ręku. 
Dzięki temu robimy korzystną wymianę dwa 
za jeden.

Niektóre tricki polegają głównie na psuciu gry 
przeciwnikowi. Z doświadczenia (w tym kon-
kretnym przypadku szachowego) wiem, że je-
śli zdenerwujemy przeciwnika, to mamy już 
osiągniętą połowę sukcesu. Jeżeli najwięcej 
problemów sprawiają nam talie oparte na en-
chantmentach, grajmy tak, żeby to przeciwnik 

miał problem. Destroy może nie koniecznie, 
bo mało jest dobrego niszczenia enchantów, 
ale już kreaturka Irini Sengir, która ma dodat-
kowo bardzo popularny ostatnimi czasy pod-
typ, stanowi dobre opóźnienie dla przeciwni-
ka.

Sztuczek było trochę, a jedną z moich ulubio-
nych było wystawienie w drugiej turze Delra-
ich. Jak? Połaczenie alternatywnego kosztu 
i wykorzystania Sengir Autocrat, który to do-
starcza właśnie tych trzech czarnych tokenów. 
Oczywiście... potrzebujemy aż trzech kart na 
ręku do wykręcenia się w drugiej turze, ale o 
dziwo nie jest to jakoś supertrudne i średnio 
raz na 3-4 partie wychodzi. Ponadto, jest to 
tylko opcja zagrania, więc zawsze można go 
rzucić z normalnego kosztu, a z tokenów mieć 
poprostu blockerów.
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Jakiś czas temu odwiedzałem jedną z warszaw-
skich księgarni (Traffic) i na ostatnim piętrze 
grali ludzie dwugłowca (Two-Headed Giant). 
Utkwił mi w pamięci bardzo sympatyczny 
tech. Jeden z graczy rzucił po wszystkich De-
lirium Skeins, po czym z madnessa (jakże za-
pomniana już mechanika) zagrał dwa spelle – 
Grave Scrabbler, dając partnerowi najmocniej-
szą kreaturę z grave do ręki oraz Strength of 
Lunacy. Przeciwnicy potracili wszystkie karty z 
ręki, a darmowa kreatura 4/3 z protekcją dała 
finalnie wygraną.

Wygrywać można na wiele sposobów. Jeśli nie 
martwimy się jednak o najwiekszą skutecz-
ność talii, wzrasta ilość potencjalnych sposo-
bów na wygraną. Ilość tricków zależy jedynie 
od naszej inwencji, a wtedy nawet kiepskie 

karty moga okazać sie skuteczne. Wystarczy 
wspomnieć, że przed pojawieniem się umie-
jętności Cascade karta Hypergenesis nie była 
warta nawet złotówki. Co prawda teraz tak-
że można ją kupić tanio, ale gra w bardzo do-
brym extendowym decku.

Akceleracja
Można powiedzieć, że temat jest już na star-
cie wyczerpany. Jednak jest parę innych niż 
standardowe sposoby akceleracji. Poza kla-
sycznymi kartami typu Dark Ritual i Cabal Ritu-
al  mamy parę sposobów na przyspieszenie gry. 
Mało kto pamięta, że czarne kreatury również 
potrafią być „manodajkami”, lecz w nieco od-
mienny sposób niż do tego jesteśmy przyzwy-
czajeni. W ten oto sposób wachlarz akceleracji 
poszerza się o kreatury pokroju Blood Pet. Ku-
zynem Krwawego Chowańca jest Bassal Thrull. 
Wszystkie one dają manę za poświęcenie, więc 
poza kreaturą mamy możliwość boostu szyb-
kości. Są rówież stworzenia, które spłacają się 
po wejściu do gry. Jest to między innymi Priest 
od Gix. Mamy również inne kreatury: Bog Witch 
ma wbudowanego Dark Rituala, ale kosztuje to 
nas utratę karty z reki. Całkiem sympatycznym 
przyspieszeniem jest również Bubbling Muck, 
który podwaja potencjał naszych landów. Nie 
można zapominać równiez o rewelacyjnym 
Culling the Weak, który był kiedyś bardzo moc-
no grany we wszelkich combodeckach.

Z landowych akceleracji czarnej many należy
wymienić oczywiście Cabal Coffers. Przy oka-
zji Kuferków warto nadmienić, iż warto grać na 
jednej sztuce Urborg, Tomb of Yawgmoth. Jest 
ponadto bardzo stara karta Lake of the Dead. 
Daje dość specyficzny rodzaj szybkiej many, ale 
jest wiele konstrukcji, gdzie karta ta jest nie-
odzownym elementem talii.

Discard
To jest to! Discard jest tym elementem czar-
nego koloru, w którym można doszukać sie 
prawdziwej perfekcji. Do dyspozycji mamy 
karty o przeróżnym przekroju, zarówno dzia-
łania, jak i kosztu rzucenia. Duress jest często 
klasycznym rozpoczęciem gry, a to dopiero 
przedsmak tego, co czeka przeciwnika. Karty 
typu Distress powodują duże spustoszenie na 
ręku przeciwnika, a Hymn to Tourach dopeł-
nia dzieła zniszczenia. Są także karty „celowa-
ne” typu Cabal Therapy, a wiedząc że przeciw-
nik ma mocne karty warto grać Unmask. W di-
scardzie sa również karty typu dwa w jednym, 
takie jak Unhinge czy Ravenous Rats. Osobi-
ście bardzo lubię karty typu Raven’s Crime, 
czy Skull Fracture, które można zagrywać wię-
cej niż raz. Oczywiście, wspomniane już Cabal 
Therapy również pozwala na opcję Flashback. 
Bardzo dobrze działa także Mind Twist, a peł-
nym dopełnieniem talii opartych na discardzie 
są The Rack oraz Black Vise. Opcji jest napraw-
dę dużo, jedne są skuteczniejsze od innych, 
ale pewne jest to, że czarny jako jedyny kolor 
je oferuje.

Wspomagacze
Jeśli planujemy zabić przeciwnika konwencjo-
nalną metodą, czyli wjazdem kreaturami, do-
brze jest wziąć pod uwagę elementy dopa-
kowujące kreatury, bądź wpływające na prze-
bieg rozgrywki – enchantmenty, enchanty 
oraz aury. Nie jest to najskuteczniejsze rozwią-
zanie, ponieważ przy okazji zejścia zenchanto-
wanej kreatury, mamy stratę dwóch kart (kre-
atura + enchant) za jeden removal przeciwni-
ka. Zdobycie przez przeciwnika nawet tak nie-
wielkiej przewagi może wpłynąć na grę i osta-
tecznie przyczynić się do przegranej. Jednak 
jeśli mamy mało enchantmentów i są one w 
dodatku dobre – dlaczego ich nie wykorzy-

stać? Na potrzeby tego artykułu podzielimy je 
na dwie grupy – enchantmenty oraz enchan-
ty i aury.

Dobrych enchantmentów nie ma za wiele, ale 
jest kilka wartych uwagi. Jednym z nich jest 
Bad Moon. Dopak wszystkich czarnych kreatur 
na stole za 2 mana. Karta jest o tyle dziwna, 
że skutkuje na cały stół, więc pakuje też kre-
atury przeciwnika. Bardzo ciekawym enchant-
mentem jest Bloodchief Ascension, który po-
trafi ustawić grę. Gdy położymy trzeci counte-
rek na Ascesji, karta jest przydatna w każdym 
etapie gry.

Jeśli mamy problemy z naporami opartymi 
na małych stworkach (elfy, White Weenie) to 
można wykorzystać Dystopia. Rzucona w dru-
giej turze sprawia, że zielone i białe napory 
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mają duży problem ze skutecznością, a do 4-5 
cumulative upkeepu nie musimy się za bar-
dzo przejmować życiem, ponieważ potencjal-
nie od kreatur oberwalibyśmy za więcej. Karta 
jest na tyle dobra, że potrafi skutecznie opóź-
nić nawet tak szybkie talie jak Survival Elves.

W casualu bardzo fajnym enchantmentem jest 
Deathgrip (jako ciekawostkę powiem, że prze-
ciwieństwem jest Lifeforce). Jest on bardzo za-
skakujący, gdyż daje nam możliwość kontro-
wania w czarnym kolorze, nawet jeśli ma tak 
duże ograniczenie i kontra kosztuje dwa many.
Klasycznym przeszkadzaczem jest Engine-
ered Plague. Mimo że nie jest to karta najwyż-
szych lotów, mam do niej wyjątkowy senty-
ment. Bardzo dobra opcja sideboardowa na 
wszelkie tribalowe decki. Pomimo niewygod-
nego kosztu, potrafi dać sie we znaki, zwłasz-

cza jeśli w 3 turze pojawia się na stole druga 
sztuka. Szczególnie dobre na białe kreaturki, 
które lubią mieć umiejętności typu First Stri-
ke, a tym samym mogące przejechać się po 
naszych atakujących/blokujacych stworze-
niach bez uszczerbku. Jeśli dodatkowo kreatu-
ry mają lifelink i praktycznie nie możemy przez 
to zabić przeciwnika, w naszym arsenale znaj-
duje się Forsaken Wastes, bądź skuteczniejsze 
Everlasting Torment, który całkowicie zabrania 
otrzymywania życia. Talie oparte na lifelinku 
całkowicie leżą, chyba że trafi się jakiś remo-
val typu Oblivion Ring - w takim wypadku For-
saken Wastes jest nieco lepszy. Wraz ze wspo-
mnianą Plagą dobrze współpracuje No Mer-
cy. Osłabione kreatury nie zadają tylu ranek, a 
jednocześnie przeciwnik muis przekalkulować 
opłacalność ataku. Jeśli nie zaatakuje, tym go-
rzej dla niego, gdyż możemy wystawić Season 
of the Witch, który już całkowicie potrafi zblo-
kować przeciwnika, pod warunkiem że prze-
żyjemy potencjalny atak.

Jednym ze sposobów na wygraną jest stwo-
rzenie sobie przewagi kart (Card Advantage). 
Idea prosta – albo psujemy rękę i stół przeciw-
nikowi grając mass removale i mass discardy 
albo poprzez spowodowanie u siebie większe-
go, coturowego drawu. Wiadome jest, że naj-
lepszą akceleracją drawu w czarnym jest Dark 
Confidant, ale jego cena jest bardzo wysoka. 
Osobiście gram na Phyrexian Arena, przez któ-
rą życie tracimy w sposób cykliczny. Rzucony 
w pierwszej turze z Dark Rituala daje tak dużą 
przewagę w kartach, że bezpośrednio wpływa 
zarowno na obraz gry, jak i przyczynia się do 
zwycięstwa.

Zauważyłem, że obecnie bardzo fajnie gra-
ją wszelkiego rodzaju reanimatory. Obecność 
kart pokroju Iona, Shield of Emeria i innych 

dużych i solidnych kreaturek, często z nietar-
getowalnością, sprawia niemały problem. Wy-
stawienie drugoturowego kloca często może 
skończyć rozgrywkę. Nawet na forum pojawily 
się rozpiski zapomnianych już trochę Cepha-
lidów, a i ja mam jakiegoś reanimatora złożo-
nego. Na tego typu talie bardzo skuteczny jest 
Planar Void. Tani w manie, tani w złotówkach i 
w stu procentach spełnia swoje zadanie, czy-
li powstrzymanie Reanimatorów, Dredgy, Lo-
ama i innych talii operujacych grobem.

W niektórych taliach nie martwimy się o życie. 
Zazwyczaj jest tak wtedy, kiedy zadajemy wię-
cej obrażeń niż otrzymujemy. W takich taliach 
gra się bardzo często na Sarcomancy. Może nie 
wydaje się takie super, ale mało jest pierwszo-
turowych dropów bedących więcej niż stan-
dardowe 1/1.

Statystycznie rzecz biorąc, enchantment jest 
najtrudniejszym permanentem do zdjęcia 
ze stołu, więc na tych wolnostojących warto 
grać. Należy jednak pamiętać, że są one tylko 
dopełnieniem mechaniki i rzadko kiedy samo-
istnie przyczyniają się bezpośrednio do zwy-
cięstwa. Inaczej jest z enchantami i aurami. Co 
prawda w przypadku removalu mamy stratę, 
ale potencjalne podpakowanie kreatury czę-
sto jest dobrym pomysłem. Wraz z premierą 
Shadowmoora i Eventide’a pojawiły się bardzo 
ciekawe krity typu Nip Gwyllion oraz Nightsky 
Mimic, które dobrze kombią się z podobnymi, 
hybrydowymi enchantami typu Edge of the 
Divinity. Jest to dość znana mechanika, która 
skutkuje szybkim zwielokrotnieniem obrażeń. 
Ponadto zaletą jest ich hybrydowość, więc 
można się ograniczyć jedynie do czarnego ko-
loru, a jedocześnie mieć dość skutecznych na-
porowców.

Enchant kreatur to jednak nie wszystko. Ma-
gic pozwala na enchantowanie praktycznie 
każdego permanentu, w tym landów. Jeśli np. 
mamy kreatury z umiejętnością Swampwalk, 
ciekawym trickiem jest zenchantowanie lan-
du przeciwnika za pomocą Evil Presence, dzię-
ki czemu gwarantujemy naszym naporowcom 
nieblokowalność. Inną opcją enchantowania 
lądów jest Genju of the Fens, posiadający jed-
nak tę przewagę nad innymi, że można go pa-
kować czarną maną, co jest niezwykle skutecz-
ne w late game, kiedy to mamy duże możliwo-
ści w produkcji many.

Teraz czas na szybką prezentację przykłado-
wych talii z użyciem wyłącznie czarnego kolo-
ru.
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Mono Black Control
20xSwamp
3xCabal Coffers
4xKokusho, the Evening Star
2xNantuko Shade
2xSmother
4xChainer’s Edict
4xConsume Spirit
3xCorrupt
4xDuress
4xInnocent Blood
3xMutilate
2xPhyrexian Arena
2xOblivion Stone
3xSensei’s Divining Top

Mamy wszystko co jest potrzebne – discard, 
niszczenie kreatur, zarówno punktowe, jak i 
masowe, dodatkowy draw, a nawet fixer dra-

wu w postaci zbanowanego w Extended Sen-
seja. Do tego same mocne kreatury. Pamię-
tać należy, że są one tylko półśrodkiem do wy-
granej, gdyż mamy też opcję wykończenia za 
pomocą Consume Spirita, który posiada duży 
potencjał dzięki akceleracji Kuframi.

Suicide
19xSwamp
3xCabal Coffers
4xCarnophage
4xHypnotic Specter
2xKorlash, Heir to Blackblade
2xNantuko Shade
2xPlague Sliver
3xSmallpox
4xDark Ritual
4xSnuff Out
4xDuress
4xHymn to Tourach
4xSaromancy

Typowy Suicide. Za mocne kreatury płacimy 
życiem. Uniwersalny removal pozwala pozbyć 
się blokerów, dodatkowo mocny i skuteczny 
discard, sprawia że przeciwnik ma duże pro-
blemy ze stabilnym prowadzeniem gry. Po-
nadto element destroy landu pozwala jeszcze 
bardziej opóźnić wysyp. Uniwesalność zagry-
wanych spelli bierze górę nad siłą naporu, któ-
ry jest tu elementem wygrywającym. Mimo, 
że mamy czym zabić przeciwnika, poza zrzu-
caniem pierwszoturowych dropów skupiamy 
sie przede wszystkim na denerwowaniu prze-
ciwnika.

Mono Black Aggro
18xSwamp
4xHypnotic Specter
4xStromgald Crusader
4xTombstalker

4xKnight of Stromgald
3xGrinning Demon
4xDark Ritual
3xFuneral Charm
3xSmother
4xDuress
4xHymn to Tourach
3xUnearth
2xSword of Fire and Ice

Wygląda na aggro-kontrolę, jednak jest to 
bardzo mocny i solidny napór. Opcje są różne. 
Atak można odwlec i skupić się na discardzie, 
można też od razu przejść do agresywnej gry, 
a w międzyczasie gnębić przeciwnika. Taktyka 
jest uzależniona od talii przeciwnika oraz na-
szego stylu gry.

Podsumowując, można powiedzieć że czarny 
kolor prezentuje się naprawde dobrze. Ma w 
asortymencie bardzo dużo sztuczek, które za-
równo przyspieszają zwycięstwo, jak i poma-
gają przetrwać to, czym zasypuje nas przeciw-
nik. Uniwersalność tego koloru widać na prze-
łomie zarówno formatów, bo często splashuje 
się ten kolor dla osiagniecia konkretnych efek-
tów, jak i w grze towarzyskiej, gdzie też często 
pokazuje pazurki. Dlaczego ja lubię czarny ko-
lor? Ponieważ oferuje on alternatywną kontro-
lę stołu, jako jedyny potrafi doprowadzić do 
sytuacji bez wyjścia, zwłaszcza w grze przeciw 
aggro deckom. Ponadto, patrząc na wszystkie 
lata mojej gry, to właśnie czarny kolor był gło-
wym kolorem talii. Przygotowując ten artykuł 
miałem nielada zgryz, gdyż cofałem sie do po-
czątków mojej przygody z MtG, a zważywszy 
na to że miałem dość pokaźną przerwę od On-
slaughta do X Ed. musiałem popracować moc-
no nad odświeżeniem własnej, jakże zawod-
nej pamięci.
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Michał „Thoctar” Małysa: Witam, dzięki, że 
zgodziłeś się na rozmowę. Może najpierw 
powiesz kilka słów o sobie?

Andrzej „Łysy” Łysek: Nazywam się Andrzej Ły-
sek, ale gdy zapytasz o kogoś takiego moich 
znajomych, to połowa zrobi wielkie oczy. Więk-
szość kojarzy mnie po prostu jako Łysego. Stu-
diuję na AGH, pracuję w sklepie z grami, gram 
na gitarze basowej i nie jestem dziwakiem, tyl-
ko samolotem.

Jak zapewne się domyślasz, nasza rozmowa 
ma związek z Mistrzostwami Polski, dlatego o 
życie prywatne nie będę cię męczył, Faktem 

nie jesteśmy. Żądnych sensacji czytelników 
zapewne interesują Twoje romanse, jednak 
miejmy nadzieję, że są oni w mniejszości. 
Ponoć przetraciłeś miejsce w Top75 i aby 
zagrać w MPkach, musisz przejść grindery.

Ano, udało mi się dokonać fenomenalnego 
spadku o jakieś 200 pozycji w totalu (ranking 
total, podsumowujący osiągnięcia gracza za-
równo w Constructed, jak i w Limited – dop. 
red.) w przeciągu niespełna miesiąca, prawdo-
podobnie jest to jeden z rekordowych rezul-
tatów ;) Nie przejmuję się jednak, prawdę po-
wiedziawszy jadę w tym roku na MP jak na do-
brą zabawę i spotkanie ze znajomymi, a nie na 

Andrzej “Łysy” Łysek - wywiady przed MP 2010
Michał „Thoctar” Małysa

ciśnięcie po nagrody i miejsce w NT (National 
Team), jako że z powodu braku czasu ostatnio 
nie grałem wiele i raczej nie mam zbyt wielkich 
szans. Tak więc jak się uda w grinderach, to bę-
dzie spoko, jak nie, to świat się nie zawali ;)

Widzę, że prezentujesz podejście podobne 
do mojego. Miejmy nadzieję, że w grinderach 
nie wpadniemy na siebie, tylko obaj się 
zakwalifikujemy. Wracając jednak do tematu - 
jakim deckiem zamierzasz podbić świat?

Skutecznym i niezajętym przez nikogo innego 
:P Jedziemy ekipą ze sporą pulą kart i decków, 
noc przed grinderami na pewno będzie obfito-
wać w masę deckbuilderskich natchnień i dzi-
kich techów, co z tego powstanie, zostanie roz-
dysponowane miedzy potrzebujących i zoba-
czymy wszystko w piątek rano. Generalnie je-
dyny deck, który mam jakkolwiek ograny w 
obecnym standardzie, to Time Sieve Combo, 
ale chyba jednak zrezygnuję z samokarcenia 
się tą konstrukcją (zostawię sobie tą przyjem-
ność na główny turniej albo PTQ, jeśli wszystkie 
nasze grywalne twory będą już pozajmowane).

Tak właśnie myślałem, że te teksty o graniu 
Time Sievem to nieco przesada. Grand Prix 
Madryt pokazało, że Legacy masz ograne 
naprawdę dobrze, otarłeś się tam o topa. A 
jak czujesz się w Standardzie (oprócz tego, że 
miałeś dość mało czasu na testing)?

Prawdę powiedziawszy, w Madrycie miałem 
przede wszystkim sporo szczęścia ;) Dobiera-
łem co trzeba i kiedy trzeba, błędów też nie 
uniknąłem, no ale jakoś poszło. Co do standar-
du - tu szczęścia przydałoby się dużo więcej... W 
poprzednim T2 czułem się bardzo dobrze, wła-
śnie ze względu na ogranie - teraz wszystkie 
konstrukcje, na jakie mogę się natknąć, znam 

tak naprawdę tylko z papieru, a w takiej sytu-
acji nie gra się zbyt komfortowo. Mam nadzie-
ję, że grindery pójdą na luzie, zaś na MP liczę 
nieskromnie na 6:0 w draftach, co by mi dało 
trochę zapasu w tajemniczym Standardzie - bo 
akurat drafty RoE mi siadaja strasznie fajnie, 
ostatni raz tak dobrze grało mi się limited chy-
ba jeszcze w Shadowmoorze (SSE).

O Limited mieliśmy porozmawiać później, ale 
jak już zacząłeś temat, to go trochę rozwińmy. 
Dużo ludzi narzeka na układ draftów (2x RRR, 
zamiast jednego tego i jednego Zendikar, 
Zendikar, Worldwake), a część z nich - na 
sam dodatek RotE. Zaraz po pierwszych 
PRE wszyscy narzekali, że to strasznie wolny 
format i liczy się tylko to, kto trafi lepszą 
„bombę”. Mimo to często widzi się szybkie 
talie , choćby te oparte na mechanice level-
up. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii?

Bardzo się ucieszyłem, widząc, że znika z roz-
piski ZZW, te drafty jakoś mi nie leżały. Co do 
‚wolnego’ RotE - to wcale nie jest wolny format. 
Tu jest zawsze wyścig, ale inny niż nas przyzwy-
czaiły poprzednie formaty, gdyż zamiast wy-
stawiać zagrożenia od pierwszych tur, na ogół 
ścigamy się landami i spawnami do potęż-
nych krów. Tych jest jednak sporo w slotach C 
i U, wiec wcale bomby nie są tu wszystkim (tzn. 
oczywiście wyciągnięcie Drany [Drana, Kala-
stria Bloodchief ] czy Gideona [Gideon Jura] tro-
chę zmienia...). Podoba mi się to ;) Poza tym w 
RotE jest kopa dobrego removalu, śmieszne 
combat-tricki i masa synergii, czyli to, co spra-
wia, że wydraftowane decki dają naprawdę 
sporo zabawy, przynajmniej mi.

Krótkie pytanko: ulubiony archetyp w tym 
formacie?
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UW level-up. Jakoś wyjątkowo często w tym lą-
duję, ale lubię też GW(U) Gnarlida.

Wróćmy do samych MPków. Kogo typujesz w 
tym roku do topa? Kogoś z Twojej krakowskiej 
ekipy, a może ktoś zaliczy udany powrót 
do Magica lub wprost przeciwnie - wygra 
debiutant?

Ober (Przemysław Oberbek) ostatnio coś czę-
ściej się udziela, może wróci w ładnym stylu? 
Standardowi faworyci typu Pasek, Cyryl, Ko-
peć czy Davy też nie mogą być pominięci. Pę-
dziszowi też by się coś należało, dobry „kmina-
tor” z niego. Z krakowskiej ekipy też jedzie paru 
mocnych zawodników, ale że „testing” też pew-
nie będziemy mieć mocny, to nie widzę jakoś 
żadnego z nas w roli chwalebnego zwycięzcy. 
No, może Duo (Maciej Janik), bo zakwaterował 
się gdzieś indziej. Aha, i mam szczerą nadzieję 
nie zobaczyć tym razem Świstaczka w topie ;)
Właściwie to zbliżamy się do końca wywiadu. 
Może powiedziałbyś coś mądrego (lub wprost 
przeciwnie) dla czytelników?

Wow, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. To może 
tylko zaproponuję czytelnikom, żeby zaczęli 
składać decki do Legacy, bo to naprawdę fajny 
format, a ja naprawdę chciałbym, żeby się sce-
na w Polsce jakoś fajniej rozwinęła :)

Cóż, ty zaskoczyłeś mnie odpowiedzią. 1:1, 
bez szans na rzuty karne lub dogrywkę. 
Chyba, że zaskoczysz czymś w pożegnaniu, 
które właśnie nadchodzi. Dzięki za rozmowę 
i do nie-zobaczenia naprzeciwko siebie 
podczas grinderów!
Nie-do-zobaczenia na grinderach, do zobacze-
nia w finale w niedzielę ;) I pamiętaj, nigdy nie 
wiesz, kiedy może Cię najść Hiszpańska Inkwi-
zycja!

Michał ‚Śledziu’ Śledziński to urodzony 31 lipca 
1978 r. w Bydgoszczy polski rysownik i twórca ko-
miksowy. Redaktor naczelny nieukazującego się 
już magazynu Produkt, twórca Osiedla Swoboda, 
Na szybko spisane czy Wartości rodzinnych. Jego 
prace ukazywały się też w w czasopismach i zinach.

W marcu 2010 r. wydawnictwo Kultura Gniewu 
opublikowało integralny zbiór historii z serii Osie-
dle Swoboda.

Rozmowa odbyła się w uroczo nawiązujących 
do minionej epoki wnętrzach „Bistro 44” w War-
szawie 4 marca 2010 r.

Jarosław Kopeć: Kto zabił polski komiks?

Michał Śledziński: Nikt nie zabił polskiego ko-
miksu. To jest tylko i wyłącznie kwestia żartu śro-
dowiskowego.
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Wolę, kiedy jest mnóstwo crapu
Wywiad z Michałem Śledzińskim
Jarosław „beacon” Kopeć
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A jesteś pewien, że polscy samozwańczy 
komiksolodzy też odbierają to tylko w 
kategoriach żartu środowiskowego?

Po prostu ich boli coś więcej niż twórców komik-
sów, chyba, po prostu. Nas boli mały rynek zby-
tu - bo taka jest prawda - i w związku z tym mały 
pieniądz, jaki się zarabia na czasochłonnej pracy, 
jaką jest komiks. A co boli polskiego komiksolo-
ga? Ja nie wiem...
Rozumiem, że polskiemu autorowi przeszkadza 
mały rynek zbytu, bo chciałby żyć z tego co 
robi, ale jak jest z poziomem artystycznym?

Nie jest źle...

Aha, ale...

Ja mogę mówić za siebie. Staram się publiko-
wać te trzy, cztery rzeczy w ciągu roku i staram 
się, żeby były również na jak najwyższym po-
ziomie fabularnym i rysunkowym. Wiadomo, że 
nie wszyscy się tak starają jak ja (śmiech), ale w 
zeszłym roku fajne debiuty, na przykład Surpi-
ko, wcześniej Łukasz Ryłko... Wiadomo, że tego 
nie jest dużo, ale tego nie jest dużo, bo mało kto 
tego potrzebuje. Jeśli jest dobry jeden, dwa de-
biuty rocznie, to według mnie na razie starcza.
Czyli jeśli coś boli komiksiarza, to tak naprawdę 
to, że nie ma komu sprzedać swoich komiksów. 
Z kolei Grzegorz Rosiński na MFK powiedział, 
że jak we Francji wchodzi do sklepu z 
komiksami, w których jest masa tytułów, to jak 
coś weźmie z półki, bardzo prawdopodobne, 
że to będzie jakiś crap. I że w Polsce jest inaczej 
- jak już coś leży na półce, to jest w jakiś sposób 
wyselekcjonowane. Jak jest lepiej?

Wolę kiedy jest mnóstwo crapu. To znaczy, że 
dużo ludzi to kupuje, niekoniecznie o jakimś wy-
robionym guście, ale to oznacza, że człowiek, 
zwykły, szary, kupuje komiks, a nie tylko ktoś, 
kto ma jakieś większe pojęcie. Kupujesz komiks, 
żeby się zrelaksować, tak jak wypożyczasz film w 
wypożyczalni. U nas jest troszeczkę inaczej, trze-
ba się trochę pomęczyć nad treścią, to musi być 
troszeczkę bardziej ambitne. Mainstreamowcy 
ostatnio cierpią, jak komiksolodzy, bo niby dla 
nich nic się nie wydaje. Też nieprawda.

Mamy ten nasz ryneczek i trzeba przyznać, że 
przez ostatnie lata trochę się działo. Największą 
ruchawkę widać na pewno w zinach. Becikowe  
odsuńmy na później, ale co sądzisz o tej 
polskiej scenie dookoła zinów? Czy ona rokuje 
nadzieje? Nie masz takiego wrażenia, że 
autorzy trochę się zapętlają w tym robieniu 
do zinów i może fajnie by było, jakby czasem 
siedli nad czymś większym?

Bolączką jest brak pełnych albumów, brak peł-
nych fabuł. Jest taka tendencja do publikowa-
nia i babrania się w krótkich formach, w szor-
tach. Ja sam ostatnio rzadko robiłem jakiekol-
wiek szorty, poza jakimiś specjalnymi okazjami 
jak Kompot, Japonia czy Becikowe, które zosta-
wiamy na boku. Bo wolę jednak troszkę dłuższe 
formuły, minimum to zeszyt, na te dwadzieścia 
kilka plansz. Niektórzy powiedzą, że to troszecz-
kę przedłużony szort, dla mnie to jest objętość 
klasycznie jak na serię. Ale fakt, że młodzi rysow-
nicy, którzy są zebrani wokół inicjatyw jak wcze-
śniej Jeju, teraz Kolektyw, odczuwają jakiś taki 
chyba strach przed dłuższą historią.

No właśnie, ale z twojej perspektywy, to 
jest strach czy coś innego? Na czym polega 
bolączka autora, żeby siąść i zrobić trochę 
dłuższą historię, jeśli już tak się wyrobił na 
szortach?

Nie wiem, wydaje mi się, że to chyba jakaś taka 
bojaźń, ale nie wiem czy przed wtopą, w sensie 
nie uda mi się napisać dobrej fabuły, czy też nie 
znajdę czasu, żeby zilustrować ją tak, jak chcia-
łem, czy przed czym... nie wiem... Trzeba po pro-
stu trochę przysiedzieć. Ja mam ten luksus, że 
nie muszę rano wstawać i iść do pracy. Od lat to 
się u mnie kula, bez tej niepotrzebnej czynności 
porannej, która się przeciąga na cały dzień po-
tem. Mam czas żeby posiedzieć nad scenariu-
szem i potem go narysować.

Komiksowe Becikowe. To jest pierwszy od 
dawna zin czy album wychodzący z tego 
zinowego środowiska, w którym wystąpiłeś. 
Jesteś trochę znany z tego, że za małe pieniądze 
nie rysujesz. Co cię skusiło do tego występu? 
Tęsknota za pięciuset-egzemplarzowymi 
nakładami, za środowiskiem?

Troszeczkę tęsknota do formy szorta, którą za-
niedbywałem ostatnio, a chyba dalej potrafię 
coś zrobić na tych czterech, pięciu planszach, co 
będzie porządnie wyglądało i jeszcze tam czymś 
może nawet zaskoczy na koniec. No i poza tym 
była to inicjatywa dla moich kolegów, wśród któ-
rych jest nawet jeden mój przyjaciel – Karol. Dla-
tego głupio by mi było nawet odmówić, kiedy 
zadzwonił Asu. Nie mogłem odmówić, ale i nie 
stał nade mną żaden bat, zrobiłem to z ogromną 
przyjemnością. A to, że zostało to opublikowane 
w mniejszym nakładzie i przez środowisko, któ-
re mocno ze sobą żyje, i w sieci, i w realu, jak się 
okazuje... Poznajemy się dopiero.

Oglądając zdjęcia ze Studia Bonin, odniosłem 
wrażenie, że Osiedle Swoboda i Produkt w 
ogóle to uboczny efekt odbywających się tam 
imprez.
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Bonin był trochę później niż Osiedle, które było 
w Studiu Bonin kontynuowane. Być może inten-
sywne przeżycia ze Studia nadały jakiś koloryt, z 
powodu tego, jak intensywne były te przeżycia. 
Zdecydowanie bardziej intensywne niż spokoj-
ne spacery wokół bloczku w Bydgoszczy.

Nie sądzisz, że Osiedle Swoboda, które 
zatoczyło bardzo szerokie kręgi, wychodzące 
daleko poza środowisko komiksowe, mogło 
mieć negatywny wpływ na czytelnika? Że 
sugerowało mu, że jego perspektywy kończą 
się na tym jego blokowisku?

Rolą Osiedla nie była w ogóle jakakolwiek misja. 
To seria obyczajowo-komediowa, z domieszką 
realizmu magicznego i takiej fantastyki, kopnię-
tej w głowę. Ale nie było tam żadnej misji, nie był 
jakąś inicjatywą wyrywającą ludzi z bloków.

Ale czy nie zadziałał trochę w drugą stronę?

Nie, dlaczego, ja rozumiem, że sama seria była 
w gruncie rzeczy pozytywną wizją blokowiska. 
Pomimo wszystkiego co tam się działo, dresiar-
stwa, dziwnego sąsiedztwa, to jednak był pozy-
tywny obraz. Bohaterowie się tam urodzili, tam 
żyli, wychowali się, doskonale znali ten klima-
cik. Tak jak ludzie z osiedli domków jednorodzin-
nych doskonale znają klimat, który tam panu-
je. No to teraz zróbmy tak – dzieci z przedmieść, 
trzeba im narysować komiks, żeby ich wyrwać z 
przedmieść. Po co? Źle im tam? Tak samo tym lu-
dziom nie było źle na blokach. Nawet teraz. Prze-
cież kupa ludzi tak mieszka.

Po chwili ględzenia o robieniu etykiet do majone-
zów, pisaniu scenariuszy do Magdy M. i storyboar-
dzie dla marudnego klienta, przechodzimy do po-
ważniejszej kwestii.
Czy u komiksiarzy też pojawia się ta tendencja 
jak u pisarzy, którzy piszą ambitną książkę, 
potem zaczynają pisać taśmowo dla pieniędzy 
i nie mogą się wyrwać z tego koła chałtury? Czy 
to nie jest też powód, dla którego komiksiarze 
przestają tworzyć, przechodząc już na stałe do 
reklamy i jej podobnych branż?

Ja nie wiem dokładnie. Przykład Przemka Tru-
ścińskiego, strasznie zdolnego kolesia, który się 
trochę, może on tak nie uważa, ale ja uważam, że 
się marnuje. W reklamie czy rysując jakieś trzy-
kadrowe rzeczy do jakichś magazynów lifestyle-
’owych. Ale to jest też bardzo rozsądne. Nie zaj-
muje się czymś, co z powodu czasu, jaki się wkła-
da, jak komiks, ogromnej ilości czasu, nie przy-
nosi wymiernych korzyści. On postępuje rozsąd-
nie. Mieszka tutaj w Warszawie, postępując roz-
sądnie, rysując komiks tylko wtedy, kiedy mu się 
za niego zapłaci.

Zapowiedziałeś, że kończysz karierę. 
Dorysowujesz, co masz do dorysowania. To 
jest koniec zajmowania się komiksem w Polsce 
czy w ogóle? Ostatnio wielu Polaków odnosi 
sukcesy na Zachodzie. Ty o tym nie myślałeś?

Nie no, ja wysyłam. Czasem mam taki wieczór, 
że robię paczkę ze swoimi pracami, albo wysy-
łam jakieś linki do wydawców, ale to nie przyno-
si specjalnie efektów. Ze mną jest ten problem, 
że to co robię, jest niewłaściwe. Ja wysyłam swo-
je portfolio bardziej jako grafik, a nie twórca ko-
miksów, a u mnie to wszystko idzie w parze, bo 
ja to wszystko piszę. Dlatego naprawdę jakieś 
wprawne oko jakiegoś typa z Top Shelf, któ-
ry akurat ma wolne pół godziny, o co może być 
trudno, poświęci pół godziny na to moje portfo-
lio i zreflektuje się, że ten gość też to pisze. I że 
faktycznie te panele wyglądają OK., gościu rozu-
mie narrację i takie tam ble, ble, ble...

Ale to też musi być fart, żeby komuś się tak chcia-
ło przejrzeć te moje prace. Bo jako grafik ja nie 
jestem jakiś tam wybitny, tylko że ja też piszę, po 
prostu, jestem „autorem autorem” (śmiech).
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