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Miniona jesień miała stać pod znakiem wysokobudżetowych produkcji, których 

celem było wstrząśnięcie branżą gier wideo. Jednak morzu głośnych, głównie zagranicz-

nych tytułów uwagę przykuwały także polskie produkcje, m.in. recenzowane już na ła-

mach „Creatio Fantastica” Uprowadzenie Ethana Cartera czy z niepokojem wyczekiwane 

Lords of the Fallen. Skąd ten niepokój? Przede wszystkim z faktu, że produkcji pod kie-

runkiem Tomasza Gopa (tak, to współtwórca pierwszej części Wiedźmina) już przy 

pierwszym gameplayu mocno się oberwało. Eksperci zwracali uwagę na słabą dynamikę 

walki, stosunkowo nudną rozgrywkę i nieukrywaną inspirację Dark Souls (produkcja 

From Software). Kolejne prezentowane fragmenty wyglądały już znacznie lepiej. Zresztą 

Gop w wywiadach podkreślał, że konstruktywna krytyka ze strony graczy ma dla niego 

duże znaczenie i jest cenna.  

Efekt finalny rozwiał tymczasem wszelkie wątpliwości, które pojawiły się przy 

pierwszych prezentacjach. Zacznijmy jednak od początku. Przede wszystkim mamy do 

czynienia z naprawdę dynamicznym RPG akcji z lwią częścią elementów typowych dla 

gier typu hack’n’slash. Głównym zadaniem gracza jest walka (najważniejsza!), ale 

niezwykle istotne są również rozwój postaci czy eksplorowanie świata, stworzonego 

wokół interesującej wizji, w której ludzie zbuntowali się i zabili swojego boga. Jego ciało 

zmieniło się w łańcuch górski i oddzieliło rejony zamieszkałe przez magów od tych, w 

których żyją wojownicy. Świat jest klasyczną krainą osadzoną w stylistyce dark fantasy, 

jednak jest to zrobione z wielkim smakiem i oryginalnością, powodującą  że nawet 

stosunkowo niewielki świat LOtF zwiedza się z ogromną ciekawością. Wszystko to 

okraszone jest wspaniałą muzyką, która z powodzeniem może kandydować do miana 

najlepszej ścieżki dźwiękowej  z gier anno Domini 2014.  
 

* Recenzja gry: Lords of the Fallen, CI Games, CI Games/Namco Bandai Games 2014. 

https://creatiofantastica.files.wordpress.com/2014/11/rec-pawec582-walentynowicz-doc59bwiadczenie-narracyjne.pdf
https://creatiofantastica.files.wordpress.com/2014/11/rec-pawec582-walentynowicz-doc59bwiadczenie-narracyjne.pdf


2 

 

Do wyboru mamy jedną z trzech klas postaci: maga, wojownika bądź łotra. 

Oprócz tego mamy możliwość rozwoju postaci w ścieżce magii lub treningu bojowego. 

Można też połączyć obie ścieżki. Ma to duże znaczenie, ponieważ zależy od tego 

stosunek frakcji magów i wojowników do gracza. Z wyborem ścieżki wiążą się również 

przedmioty uzyskiwane po zabiciu kolejnych wrogów. Jeśli zrobimy to w sposób 

magiczny, wróg upuści czar lub  artefakt, natomiast pokonany w sposób tradycyjny, 

zostawi po sobie oręż. 

Jednym z naistotniejszych elementów gry jest oczywiście jej bohater, Harkyn,  

tajemniczy i niebezpieczny osobnik z wytatuowaną twarzą. Zwracam tu uwagę na 

wygląd, ponieważ noszone przezeń tatuaże stanowią 

dowód popełnionych win. Stąd wiadomo, że mamy do 

czynienia z prawdziwym złoczyńcą, którego 

przeszłość jest niezwykle… burzliwa. Jednak to właś-

nie on okazuje się tym, który może ocalić ludzkość 

przez Złem, dlatego też zostaje wypuszczony  z wię-

zienia. I tu pojawia się największy fabularny problem 

– historia wydaje się banalna. Rzezimieszek, ba, za-

bójca, który z dnia na dzień właśnie z powodu swoich 

win staje się być może jedyną nadzieją ludzkości, sam 

przy tym walcząc o odkupienie swoich grzechów – to 

brzmi zbyt naiwnie i zbyt znajomo (chociażby Marcus 

Fenix z serii Gears of War). Nie uświadczymy tutaj także zbyt wiele NPC (postaci 

niegrywalnych), a ilość opcji dialogowych też nie zwala z nóg. Mimo to CI Games do 

spółki z niemieckim Deck 13 wprowadziło liczne zapiski porozrzucane po lokacjach, 

poprzez które możemy dowiedzieć się czegoś więcej o świecie gry i o tym, co działo się 

w ostatnich latach. Brzmi znajomo, prawda? Niewątpliwie seria Diablo była tutaj 

inspiracją, ale najważniejsze jest to, że dzięki temu zabiegowi odkrywamy całkiem 

interesującą historię z ogromnym potencjałem. Niewykorzystanym wprawdzie, ale 

dzięki podobnym dodatkom nieprzesądzającym o negatywnym odbiorze fabuły jako 

jednoznacznie nudnej. Warto wspomnieć także o pojawiających się wyborach 

moralnych, które nie są banalnie proste i umożliwiają ukończenie rozgrywki na kilka 

różnych sposobów.  
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W tego typu grach najważniejsza jest jednak sama walka. Od samego początku 

producenci mówili o swoich inspiracjach Dark Souls, od którego Lordowie mieli się je-

dnak różnić. Z osobistej perspektywy muszę przyznać, iż nie jestem fanem tego typu 

produkcji. Lords of the Fallen doskonale trafia w potrzeby rynkowe, ponieważ fan pro-

dukcji From Software poczuje się w grze CI Games jak ryba w wodzie – ale nawet osoby, 

którym tego rodzaju tytuły nie są bliskie, również znajdą tu coś dla siebie. Przede 

wszystkim elementem determinującym walkę jest waga przedmiotów – oręża i zbroi. 

Jeśli wybierzemy młot czy topór, będzie nam dużo trudniej uciec lub zrobić unik przed 

kolejnym ciosem. Analogicznie w wypadku ciężkiej zbroi – nosząc ją, będziemy wolniej 

uderzać. Ma to duże znaczenie, ponieważ kwintesencją walki są starcia w zwarciu (dla-

tego nie ma łuków ani kusz). Wprawdzie nie będą nam one straszne w płytowej zbroi, 

jednak Harkyn będzie wówczas znacznie wolniejszy. Oczywiście jest tutaj także rozwi-

nięty system craftingu, umożliwiający ulepszanie w odczuwalny sposób dostępnego 

oręża. Testowana na potrzeby niniejszej recenzji wersja gry na Playstation 4 udowadnia 

to nad wyraz mocno – nawet najmniejsza modyfikacja broni staje się wyczuwalna, gdy 

gra się padem.  

Należy powiedzieć otwarcie, że walka w Lords of the Fallen sprawia wielką 

przyjemność. Połączona z systemem wibracji w padzie i doskonałymi animacjami cio-

sów na ekranie, jest niezwykle efektowna, a chwilami wprost fenomenalna! To samo 

można powiedzieć o przeciwnikach, których uzbrojenie również budzi uznanie i wy-
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gląda niezwykle przyjemnie (choć z drugiej strony nie warto przyglądać się mu zbyt 

długo, bo nawet jeden cios może uśmiercić Harkyna). Oczywiście bossowie są zróżni-

cowani, rozgrywka, jak i poziom trudności dostosowane są do umiejętności gracza, ale 

niezależnie od tego liczy się wyczucie czasu i wypracowanie umiejętności uskakiwania 

przed ciosami w odpowiednim momencie.  

 

 

 

Podsumowując kwestie mechaniki, walki i samej rozgrywki – CI Games stworzyło 

coś wspaniałego. Nawet jeśli widać ewidentne inspiracje innymi tytułami, są one wy-

korzystane w sposób mądry i zostały interesująco przetworzone. Chwilami pojawia się 

zachwianie zbalansowania szybkości postaci względem ciężaru pancerza, ale jedynie w 

końcowym etapie gry. Z czasem pewnie zostanie to wyeliminowane. Niejednokrotnie 

pojawiły się zarzuty, że gra jest za łatwa. Z jednej strony może to prawda, z drugiej nie 

zniechęca tych zaciekawionych samym światem. W Lords of the Fallen warto zagrać co 

najmniej kilka razy, odblokowując kolejne sekrety, lokacje (każde kolejne przejście 

odsłania przed graczem coś nowego) czy też po prostu zwiedzając świat Harkyna. 

Rozsądnie wypada również system zapisu gry (dobre rozlokowanie!). Można przy nim 

uzupełnić mikstury lecznicze czy zdeponować punkty doświadczenia, ale tu pojawia się 

problem. Mianowicie mamy do czynienia ze specyficznym systemem grindu. Każdy 

zabity potwór zwiększa mianowicie nasz mnożnik punktów doświadczenia. Im więcej 

mamy ich przy sobie, tym więcej otrzymamy, pokonując kolejne potwory. Dlatego też 
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warto przemyślnie korzystać z funkcji zapisu. Jeśli zdarzy nam się zginąć, tracimy 

wszystkie niezagospodarowane punkty doświadczenia, które razem z dobytkiem poja-

wią się w miejscu zgonu. Wtedy musimy biec tam jak najszybciej, bo inaczej punkty 

zaczną znikać. Ten zabieg urozmaica rozgrywkę, utrudnia ją, ale przynosi wiele satys-

fakcji. Przede wszystkim jednak zachęca do podejmowania ryzyka.  

Na sam koniec należą się wielkie słowa uznania za przepiękną oprawę graficzną. 

Mimo niezbyt dużego budżetu udało się stworzyć niezwykły tytuł, który wygląda nie-

samowicie efektownie zwłaszcza na konsolach nowej generacji. Pojawiają się drobne 

problemy (podobno początkowo na PC było ich więcej) w pracy kamery czy niewielkie 

bugi, ale nie wpływają one zasadniczo na rozgrywkę. Należy także zauważyć, że wcześ-

niej CI Games nie porywało się na RPG akcji. Tym bardziej jakość produktu cieszy, tak 

samo jak wyciągnięte wnioski i poprawione błędy, które wytknięto przy pierwszych 

prezentacjach. Całość sprawia bardzo dobre wrażenie i można z pełną odpowiedział-

nością stwierdzić, że krakowskie studio stworzyło grę na poziomie światowym. Jedyne, 

czego tak naprawdę szkoda, to niewykorzystany potencjał fabularny oraz sam bohater, 

którego sylwetkę można było rozbudować jeszcze bardziej. Tym niemniej cieszy kolejna 

wysokiej jakości rodzima produkcja. 

 

Źródło fotografii: materiały prasowe. 


