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Smutny los wielorybnika* 

Decyzję o zakupie i ukończeniu Dishonored odkładałem od dłuższego czasu, ale gdy 

niedawno nadarzyła się okazja dołączenia do mojej kolekcji gry stworzonej przez Arkane 

Studios, postanowiłem dać w końcu szansę tytułowi, który intrygował mnie właściwie od 

dnia swojej premiery. Bardzo wysokie oceny recenzentów, pozytywne opinie znajomych 

oraz intrygująca oprawa graficzna, przypominająca jedne z moich ulubionych produkcji, 

stały się w końcu wystarczającymi motywacjami, aby sięgnąć po niego w wersji Game Of 

The Year Edition. Wtedy też dość szybko przekonałem się, że pozycja wydana przez 

Bethesda Softworks jest dziełem wyjątkowym. 

Gra oddała mi kontrolę nad Corvo Attano, Lordem Protektorem Cesarstwa Wysp, 

dotkniętego śmiercionośną zarazą roznoszoną przez agresywne szczury. Na początku 

rozgrywki trafiłem wraz z głównym bohaterem do Dunwall, stolicy państwa, aby zdać ra-

port z niestety nieudanej wyprawy, mającej na celu zdobycie lekarstwa na tajemniczą 

chorobę. Tuż po przekazaniu władczyni złej informacji Corvo zostaje unieruchomiony 

przez zamaskowanych napastników i nie mogąc zareagować, staje się świadkiem zama-

chu na Cesarzową oraz porwania jej córki, po czym ogłuszony pada na ziemię. Po odzys-

kaniu przytomności zostaje aresztowany, oskarżony o zabójstwo kobiety, którą miał za 

wszelką cenę chronić, i wtrącony do więzienia, by oczekiwać kary śmierci za zdradę. Na 

tym właściwie mogłaby się zakończyć historia legendarnego sługi cesarstwa, gdyby nie 

pomoc lojalistów pragnących ujawnić spisek prowadzący do zabicia Jessamine Kaldwin, 

odnaleźć jej następczynię i oczyścić reputację Attano. Corvo opuszcza celę, a następnie 

 

* Recenzja gry: Dishonored: Game of the Year Edition, Arkane Studios 2013. 
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dołącza do grupy sympatyków tronu. aby rozpocząć swoje nowe zadanie oraz wymierzyć 

sprawiedliwość prawdziwym sprawcom zamachu. 

 

 

 

Zawiązanie intrygi jest więc dość sztampowe, a rozwój dalszych wypadków łatwo 

przewidzieć, ponieważ scenariusz Dishonored cierpi na podstawową przypadłość – 

wtórność. Nie ma tu właściwie wątku, zwrotu akcji czy rozwiązania fabularnego, którego 

kultura  już nadmiernie by nie wyeksploatowała. Jednakże historia przygotowana przez 

Arkane Studios sprawia wrażenie czysto pretekstowej, bowiem najważniejszą częścią 

składową tej produkcji jest mechanika rozgrywki. Corvo na zlecenie swoich wyzwolicieli 

przywdziewa maskę i staje się nowym postrachem Dunwall, eliminującym osoby biorące 

udział w zmowie lub popierające nowe władze i tym samym stojące na przeszkodzie in-

tronizacji małej Emily. Zadaniem gracza jest więc usuwanie kolejnych niewygodnych 

obywateli, przy jednoczesnym podejmowaniu decyzji o ich losie. Gra nie wymaga bowiem 

każdorazowego zabijania celów poszczególnych misji, można ją nawet ukończyć nikogo 

nie pozbawiając życia, wymaga to jednak obrania określonej taktyki na każdym 

z odwiedzanych podczas zabawy poziomów. Dodatkowo wybory moralne dokonywane 

w ramach trybu fabularnego mają silny wpływ na przebieg wydarzeń, zmiany w oto-

czeniu sterowalnej postaci i zakończenie opowieści. 

Świat przedstawiony został ukazany z perspektywy pierwszoosobowej, co zdecy-

dowanie dynamizuje rozgrywkę, ale z drugiej strony trudno Dishonored nazwać typową 
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grą akcji. Zdecydowanie bliżej jej do tzw. „skradanek” (stealth games), choć gracz może 

zamiast cichej infiltracji przyjąć także strategię otwartej walki ze strażą. Niezależnie od 

obranej ścieżki w realizacji zadań bardzo przydatne są różnorodne bronie: kusza, sztylet, 

pistolet, najeżone ostrzami pułapki i granaty bądź zaklęcia, które z biegiem czasu poznaje 

i rozwija Corvo. Teleportacja, widzenie przez ściany, przejmowanie kontroli nad ludźmi 

czy zwierzętami, a nawet przywoływanie stada wygłodniałych szczurów to akcje idealnie 

pasujące do tytułu, w którym powinno się za wszelką cenę unikać wykrycia przez 

przeciwników. Rozwijanie ekwipunku i cech fizycznych bohatera, a także doskonalenie 

umiejętności magicznych pozwala natomiast osiągnąć olbrzymią swobodę działań, w tym 

zwłaszcza poszerzyć zakres sprawczości kontrolowanej postaci, tym samym znacznie 

zwiększając satysfakcję płynącą z rozgrywki. Wielość rozwiązań, trudna do zliczenia ilość 

możliwości eliminowania przeciwników i wykorzystywania w tym celu przestrzeni stano-

wi olbrzymią zaletę produkcji Arkane Studios, przyćmiewającą właściwie niedostatki fa-

buły. 

 

 

 

Coś, co funkcjonuje w Dishonored równie dobrze jak emergentne fragmenty zaba-

wy, to proces opowiadania historii poprzez otoczenie. Pod tym względem gra przypomina 

moje ukochane Half-Life 2 i to nie tylko dlatego, że projekty Dunwall przygotował Viktor 

Antonov odpowiedzialny za wygląd City 17, ale także dzięki silnemu powiązaniu obser-

wacji oraz eksploracji przestrzeni z procesem kształtowania wyobrażenia rzeczywistości, 
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do jakiej trafił gracz. Miasto daje się poznać przez oznaki szalejącej epidemii – ludzkie 

zwłoki, wszechobecne szczury i napotykanych „Płaczków”, czyli zarażonych. Uświadamia 

powagę sytuacji oraz opresyjny sposób sprawowania władzy poprzez umocnienia, 

strzeżone bramy, urządzenia służące do eksterminacji buntowników czy też liczne uzbro-

jone patrole. W pomieszczeniach można natknąć się na notatki, listy, dokumenty uzupeł-

niające wiedzę o mieszkańcach i przeszłości Cesarstwa Wysp, a z podsłuchanych rozmów 

można odczytać emocje kierujące uczestnikami niewytłumaczalnych zdarzeń. Dodajmy 

do tego wiszące na ścianach budynków obwieszczenia, listy gończe i plakaty, komunikaty 

nadawane przez olbrzymie głośniki zawieszone nad ulicami Dunwall, rysunki i niepoko-

jące napisy, by w rezultacie uzyskać doświadczenie przebywania we wbrew pozorom ży-

wym, bogatym i na swój sposób pociągającym świecie. 

Dishonored rzeczywiście oferuje unikalną wycieczkę do realiów wywołujących 

oczywiste skojarzenia z konwencją steampunk poprzez wygląd budynków, ubiór postaci 

czy wykorzystywane sprzęty, jednak w centrum zainteresowania zamiast pary stawiany 

jest tutaj tran pozyskiwany z wielorybów. Napędza on maszyny, dostarcza elektryczność,  

a pojemnik nim wypełniony może stać się niebezpiecznym, wybuchowym orężem. Wspo-

mniana wcześniej magia – element kultu Odmieńca – również oddziałuje na ogólną wy-

mowę gry, sprawia, że ta staje się mroczniejsza, bardziej niepokojąca, buduje w dużym 

stopniu jej gorzki nastrój.  
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Muszę przyznać, że pomaga w tym także oprawa audiowizualna. Co prawda wars-

twa graficzna wyraźnie się postarzała, zwłaszcza niektóre tekstury są rozmazane i nie pa-

sują do wysokiej rozdzielczości, ale na szczęście nie psuje to w znacznym stopniu przy-

jemności z obserwowania wirtualnej architektury czy animacji postaci. Twórcy na szczę-

ście nie zdecydowali się na dążenie do fotorealizmu, przez co projekty modeli bronią się 

swoją plastycznością i cieszą oko. Nie mam natomiast żadnych zarzutów pod adresem 

udźwiękowienia – muzyka delikatnie towarzyszyła mi podczas rozgrywki, odgłosy 

otoczenia pozwalały lepiej odnaleźć się w wirtualnej przestrzeni, a niediegetyczne „brzę-

ki” pozwalały w porę zareagować na zostanie zauważonym. W mojej pamięci na długo 

pozostanie też charakterystyczny świst, wydobywający się z na poły mechanicznego na 

poły magicznego serca pomagającego odkryć Corvo, a zarazem mnie, sekrety skrywane 

przez zakamarki i mieszkańców Dunwall. 

 Dishonored: Game Of The Year Edition zawiera także trzy wydane wcześniej dodat-

ki, pozwalające na sprawdzenie swoich sił w szeregu wyzwań o różnym stopniu trudności 

i typie zadania stawianego przed graczem. Mogą one stanowić odskocznię od głównego 

trybu gry albo wydłużenie kontaktu z nią już po zakończeniu wątku fabularnego. Warto 

więc do nich zajrzeć i poddać ocenie stopień opanowania umiejętności posiadanych przez 

naszego bohatera. W końcu Lord Protektor nie może osiąść na laurach i powinien stale 

trenować, rozwijać swe auty, dążyć do mistrzostwa, by nie tylko chronić Cesarstwo przed 

zewnętrznymi zagrożeniami, ale przede wszystkim tymi czyhającymi w jego wnętrzu.  

Czym więc jest Dishonored? Historią o zdradzie i zemście, może nie najoryginal-

niejszą, ale z pewnością opowiedzianą w towarzystwie jednej z lepiej obmyślanych, efek-

townych i satysfakcjonujących mechanik rozgrywki, z jakimi miałem do czynienia w os-

tatnich latach.  
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