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Dla wielu seria Final Fantasy stanowi produkcję definiującą japońską grę 

fabularną. Turowe pojedynki, eksploracja mapy świata, steampunkowe machiny 

latające, zapadająca w pamięć ścieżka dźwiękowa, spektakularna, w momencie 

premiery, oprawa graficzna i nacisk położony przede wszystkim na fabułę stanowią 

podstawę dla wszystkich części cyklu. Ciężko jest zdecydować się, która spośród obecnie 

czternastu, wkrótce piętnastu, gierstanowi najbardziej unikalne i wyróżniające 

doświadczenie. Tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę fakt, że marka Final Fantasy w ciągu 

ostatniej dekady uległa znacznej ekspansji, sygnując swoim tytułem nie tylko główne 

części całego cyklu, ale również spin-offy ukazujące się na różnych systemach. 

Jako że w założeniu Final Fantasy miała być ostatnim produktem jej twórcy 

(Hironobu Sakaguchiego), pierwsza część cyklu była dosłownie wypełniona pomysłami 

i ciekawymi rozwiązaniami. Miał to być najlepszy możliwy produkt, który deweloper 

mógł wdanym czasie wydać. Naturalnie z dzisiejszej perspektywy łatwo stwierdzić, że 

pierwszym grom serii daleko było do perfekcji. Sztywna formuła rozgrywki była na 

przestrzeni lat powtarzana do znudzenia, co również można zarzucić samej estetyce 

i sposobowi prowadzenia narracji. Nie stanęło to jednak na przeszkodzie, by seria 

święciła triumfy na konsolach Nintendo, a następnie Sony. 

Kiedy zadamy pytanie o najciekawszą część całej serii, wielu odpowie zgodnie: 

Final Fantasy 7. Gra, której kultowy status stał się zarówno przekleństwem, jak i 

błogosławieństwem dla gier ze stajni Square. Sukces Final Fantasy 7 oznaczał stałe 

porównania ze strony fanów, destruktywny wpływ na kształtowania się projektów 

konkurencji, która podążyła bezmyślnie za formułą, a w dalszej perspektywie utratę 

pewnej unikalnej tożsamości, którą gry spod szyldu Final Fantasy posiadały (z chlubnym 
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wyjątkiem w postaci Final Fantasy 9). Jeżeli Final Fantasy 7 był początkiem pewnego 

kryzysu, który zamiast wprowadzania nowych rozwiązań, nadal powielał sprawdzone 

formuły iukrywał je pod spektaklem renderowanych animacji i płytkich bohaterów to 

gdzie w takim razie doszukiwać się wspomnianej oryginalności i ducha? Warto w tym 

momencie sięgnąć do starszych części Final Fantasy, by zasmakować alternatywy dla 

sposobu projektowania, który możemy obserwować w siódmej, ósmej, dziesiątej, 

dwunastej czy trzynastej części serii. Dlatego być może warto zacząć od Final Fantasy 6, 

która pomimo powielania wszystkich wad swoich poprzedniczek i następczyń, w sposób 

wzorowy realizuje to, co wyróżnia Final Fantasy na tle innych japońskich gier 

fabularnych: estetykę, klimat i fabułę. 

Final Fantasy 6 lub Final Fantasy 3 (jeśli chcemy wziąć pod uwagę chronologię w 

jakiej seria pokazała się na rynku amerykańskim) ukazała się 2kwietnia 1994 na SNES. 

Pieczę nad produkcją objęli Yoshinori Kitase i Hiroyuki Itou, którzy przejęli serię po 

Hironobu Sakaguchim, tym samym odchodząc nieco od infantylnego charakteru 

poprzednich części serii na rzecz poważniejszej historii. 

Jak to bywa w przypadku gier z serii, ponownie zostajemy rzuceni do świata, 

który możemy eksplorować zarówno globalnie (mapa świata), jak i lokalnie 

(poszczególne instancje). Walka tradycyjnie została rozwiązana przez system ATB 

(active time battle), niektóre z obecnych mechanik, dotyczących rozwoju postaci, zostały 

poniekąd zachowane. Gra ustala profesje bohaterów, tym samym nie możemy liczyć na 

swobodną zmianę, w zamian zaoferowano uniwersalizację umiejętności magicznych, 

których każdy może się nauczyć. Jest to ściśle związane z systemem esperów (tradycyjne 

summony), które podpinamy pod określonego bohatera i uczymy go w ten sposób 

umiejętności. Przypomina to nieco junction – system znany z Final Fantasy 8, który 

najprawdopodobniej mógł służyć za inspirację. Podobnie zresztą z możliwością 

wyposażania postaci w przedmioty znane jako relikwie (relics), które modyfikują 

umiejętności i statystyki postaci, oferując coś na wzór pasywnego systemu materii, co 

bardzo przypomina Final Fantasy 7.  

Nawigacja w Final Fantasy 6 nie różni się praktycznie od innych gier z serii, 

a dwuwymiarowa grafika wprowadza pewne usprawnienia w stosunku do Final Fantasy 

5, ale nadal odstaje od młodszego o rok Chrono Triggera. Warto zaznaczyć, że Final 

Fantasy 6 nie zestarzał się tak dobrze, jak gry z serii Chrono, co może odstraszać 

współczesnego odbiorcę. 
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Jeżeli jednak przebijemy się przez te trudności, gracz będzie mógł doświadczyć 

dosyć nietypowego podejścia do problemu fabuły. Final Fantasy 6 posiada czternaście 

grywalnych postaci, z których większość uważana jest za bohaterów głównych. Pomimo 

że większą część początkowych segmentów gry spędzamy w towarzystwie Terry, która 

może być uznana za główną postać, w istocie żaden z bohaterów nie dominuje nad 

innymi, każdy jest charakteryzowany oddzielnie i zapoznajemy się z jego bądź jej 

historią podczas indywidualnych sekwencji i wydarzeń, do których dochodzi w grze. 

Ludobójstwo, problem dominacji zorganizowanej religii, samobójstwo – to tylko 

niektóre z tematów, które odnajdziemy w scenariuszu. 

 

Akcja FF6 toczy się w okresie rewolucji przemysłowej, w której zaawansowane 

technologicznie imperium Gesthalian odkryło możliwość przejścia do świata 

zamieszkałego przez magiczne istotny znane jako 'Espers'. Owe byty wykorzystywane są 

do tworzenia kolejnych maszyn wojennych wykorzystywanych potem do podboju. 

Przeciwko imperium występuje ruch oporu znany jako 'Returners', tworzący lwią część 

obsady gry. Pierwszy etap wędrówki przez świat Final Fantasy 6 to zapoznawanie się z 

indywidualnymi historiami bohaterów i aktywna walka z imperium, którego oddani 

żołnierze ostatecznie doprowadzają do zniszczenia świata. Wydarzenie to inicjuje drugi 

akt gry, gdzie jednoczymy rozbitych bohaterów i razem z nimi występujemy przeciwko 

naczelnemu antagoniścieznanemu jako Kefka. 
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Błędem byłoby przedstawienie całości opowiedzianej w grze historii. Zapewniam, że 

jest ona interesująca i w przeciwieństwie do innych gier serii charakteryzuje się cięższym i 

poważniejszym podejściem do fabuły. Szczerze rekomenduję zapoznanie się z Final 

Fantasy 6, jest to bowiem interesujący artefakt z dawnej epoki, którego najlepiej 

doświadcza się osobiście. 

Warto wspomnieć, że pomimo swojego wieku, gra jest nadal dostępna w 

sprzedaży. Słynna wersja na Playstation zawierająca renderowane przerywniki ukazała 

się w 1999 i nadal można ją okazjonalnie zdobyć w internecie. Odświeżona wersja 

ukazała się w 2006 roku na Game Boy Advance. Obecnie zdecydowanie najlepszym 

wyborem będzie skorzystanie z Wii Virtual Console, Playstation Network, Androida lub 

iOS albowiem każdy z tych systemów posiada swój własny port. 

 

Źródło fotografii: materiały prasowe 

 

 


