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Najlepiej jest w Mordorze* 

 

 Wykreowany przez Johna Ronalda Reuela Tolkiena świat Śródziemia „wzbogacił” 

branżę gier wideo o blisko kilkadziesiąt oficjalnych i nieoficjalnych tytułów. Pierwszy z 

nich to oczywiście kultowa produkcja Melbourne House The Hobbit z 1982 roku. Od tego 

momentu minęły już trzydzieści trzy lata, a my mieliśmy okazje zapoznać się z grami na 

podstawie Hobbita czy Władcy Pierścieni. Jednak dopiero filmowa trylogia Petera Jack-

sona rozwinęła na dobre multimedialną stronę tego, co stworzył Tolkien. To pokłosiem 

filmów stały się takie gry jak Władca Pierścieni: Powrót Króla (oraz inne adaptacje filmu), 

Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie czy rewelacyjną Władca Pierścieni: Wojna na Pół-

nocy. Mogłoby się wydawać, że w tym uniwersum ciężko wymyślić coś nowego, a stwo-

rzyć produkcję, która zachwyci – tak, jak chociażby wspomniana Wojna na Północy – bę-

dzie praktycznie niemożliwe.  

Śródziemie: Cień Mordoru (gra nie ma nic wspólnego z produkcją o tym samym ty-

tule z 1987 roku) przeczy obu tym opiniom. Nie dość, że pokazuje Tolkienowski świat 

z nieco innej perspektywy, to jeszcze zachwyca zarówno graficznie, jak i wprowadzonymi 

rozwiązaniami. Jakby tego było mało, fabuła nie ma wiele wspólnego z wojną o Pierścień, 

hobbitami itp., pokazuje za to dramatyczną historię, która rozegrała się w Mordorze. 

Główny bohater, Talion, jest zwiadowcą, a jego rodzina zostaje zamordowana przez sługi 

Saurona. Niebawem ginie również on sam, jednak tajemniczy Duch Zemsty wskrzesza go, 

obdarzając przy okazji mocami elfiego Upiora. Zadaniem gracza jest eliminacja wszyst-

kich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rodzinnej tragedii. I właśnie ten etap 

rozgrywki wydaje się kontrowersyjny. Przede wszystkim jest to ewidentne połączenie 

rozwiązań znanych z serii Assassin’s Creed i Batman Arkham – mamy więc do czynienia ze 

 
* Recenzja gry Śródziemie: Cień Mordoru, prod. Monolith Productions, wyd. Warner Bros Interactive Enter-
tainment 2014. 
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skradaniem się, skrytobójstwem i czymś na kształt trybu detektywa. Takie kopiowanie, 

po tak wielu grach, może wydać się zwyczajnie nudne. Z drugiej strony wprowadzenie tej 

konwencji do świata Tolkiena okazuje się bardzo ożywcze dla niej samej, pozwala rów-

nież oderwać grę od filmowego wizerunku. Co ciekawe, pojawiają się motywy znane z po-

wieści oraz filmów, np. postać Golluma czy sama historia powstania Pierścienia Władzy. 

Nie są to jednak najważniejsze części fabuły.  

 

 Pozytywnie zaskakuje przede wszystkim oprawa graficzna tytułu. Testowana 

przeze mnie wersja na Playstation 4 naprawdę robi wrażenie, choć wizualnie wyraźnie 

nawiązuje do estetyki znanej z filmów Petera Jacksona. Jednak to nie grafika stanowi o 

wyjątkowości tej produkcji, a system Nemezis. Reaguje on na wszystkie decyzje i czyny 

gracza, a przede wszystkim na odbyte walki. Na podstawie tego kreuje sytuację w armii 

orków oraz kształtuje ich emocjonalny stosunek do Taliona. Innymi słowy gracz może 

wpływać na wewnętrzną hierarchę oddziałów orków (również awanse i degradacje), 

ciosy protagonisty pozostawiają blizny i zmiany na ich ciałach, ci zaś uczą się taktyk gra-

cza, a co bardziej zapalczywi próbują się na nim zemścić. Początkowo system działa im-

ponująco i wiernie oddaje wpływ Taliona na wroga. Dla miłośników taktycznych bojów 

oraz strategów to przyjemny dodatek.  
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 Niestety, z czasem można odnieść wrażenie, że Nemezis robi się nudny, podobnie 

jak cała gra. Historia opowiedziana w fabule mogłaby być znacznie bogatsza i dużo bar-

dziej rozwinięta, chociaż wewnętrzna walka Upiora z Talionem dodaje smaczku całości. 

Wydaje się mimo wszystko, że gra z uniwersum Śródziemia zasługuje na coś więcej. Roz-

grywka jednak sprawia dużo przyjemności i być może wskaże kierunek, w którym dalej 

podążą producenci gier w świecie Tolkiena.  

 

 

 

Co ważne i warte podkreślenia, możliwość swobodnej eksploracji Mordoru jest 

ogromnym atutem produkcji, podobnie jak inne sandboxowe elementy, z ilością których 

na szczęście nie przesadzono. Zwiedzanie Mordoru sprawia przyjemność, ale nie sposób 

zapomnieć o zadaniach do wykonania, co było bolączką innych sandboxowych tytułów, 

np. Skyrima czy AC IV: Black Flag. Fabuła pozostawia jednak pewien niedosyt, choć trudno 

oprzeć się wrażeniu, że Śródziemie: Cień Mordoru to zaledwie początek czegoś nowego w 

wirtualnych adaptacjach świata Tolkiena. A przy okazji udane połączenie motywów zna-

nych z innych gier, co twórcom powinno dać sporo do myślenia w kwestii rozgrywki.  

 

Źródła: materiały prasowe.  

 


