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London calling 

The Order: 1886 – trzecioosobowa gra akcji wydana 20 lutego 2015 roku wyłącznie 

na konsole PS4, to dzieło studia Ready at Dawn, odpowiedzialnego za tytuły takie jak God 

of War i Daxter. Twórcy osadzili akcję w wiktoriańskim Londynie, czerpiąc garściami z es-

tetyki steampunku. Otrzymujemy zatem gatunkowy pakiet obowiązkowy: sterowce, spe-

cyficzne stroje, cuda techniki, do tego stylowy główny bohater, który nosi bokobrody. Po-

jawia się również postać wynalazcy, czyli ulubionego przez gatunek Nikoli Tesli. Dodajmy 

do tego wampiry, lykanów, Rycerzy Okrągłego Stołu, sporo strzelania, spisek, zazdrosne 

kobiety... Dużo tego? Okazuje się, że wcale nie, ponieważ gra dostarcza około 9 godzin 

rozgrywki w maksymalnej rozciągłości. Fakt, to mniej niż niejedno DLC. Niech was to jed-

nak nie zrazi, bo pomimo wielu nieprzychylnych recenzji, gra warta jest świeczki, albo 

raczej sporego ładunku termitu. 

Na początku należy wyjaśnić jedną kwestię, która została podniesiona zaraz po 

premierze – mianowicie, że The Order to rodzaj interaktywnego filmu. Otóż nie: takie 

stwierdzenie jest nie tylko krzywdzące, ale przede wszystkim nieprawdziwe. Chociaż z fil-

mem ta gra ma niemało wspólnego, to jednak gra pozostaje grą, a gracz nie jest biernym 

widzem, tylko aktywnym uczestnikiem wydarzeń. Poza genialną grafiką, którą omówię 

poniżej, niewątpliwy wpływ na kinowe wrażenie ma kaszeta (tzw. „czarne pasy” u dołu 

i góry ekranu), nadająca obrazowi efekt panoramiczności. Ponadto duża ilość cut-scene 

czy sekwencji QTE, które bezlitośnie pchają akcję do przodu, świetna ścieżka dźwiękowa 

i oczywiście fabuła – to wszystko skłania graczy do przypisywania temu tytułowi łatki 

filmu, którym The Order: 1886 oczywiście nie jest, ale którego oprawą nie gardzi, ba: wy-

chodzi mu tylko na dobre.  

 

 Recenzja gry: The Order: 1886, Ready at Dawn 2015. 
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Po tym krótkim akcie obrony należałoby napisać, z jaką historią mamy do czynie-

nia w przypadku tego tytułu. Otóż głównym bohaterem jest Galahad, rycerz Zakonu, który 

z kolei w alternatywnej wersji historii, z jaką mamy do czynienia, jest wciąż tym samym 

bractwem zasiadającym wokół Okrągłego Stołu. Czy coś się zmieniło? Nie ma króla Ar-

tura, jest za to kanclerz i zupełnie inna misja, jako że Graal został już odnaleziony i zapew-

nia rycerzom długowieczne życie. W dziewiętnastowiecznym Londynie walczą oni w ob.-

ronie ludności miasta z mieszańcami (czy też mieszkańcami, jak można było usłyszeć w 

polskim dubbingu – nikomu nie polecam). Okazuje się, że konflikt rasowy trwa od setek 

lat i od tyluż lat Zakon sumiennie staje po jednej stronie, z pomocą fantastycznych właści-

wości Graala oraz wyjątkowej broni. Poza zmiennokształtnymi, pojawia się również inny 

przeciwnik: Rebelianci, którzy z jakiegoś powodu robią wszystko, aby pokrzyżować plany 

rycerstwa. Wracając do filmowego charakteru The Order: 1886 – o ile fabuła sprawdza się 

w przypadku gry, kiedy jesteśmy pochłonięci przez akcję i zauroczeni oprawą wizualną, 

w przypadku filmu jej przewidywalność i schematyczny charakter wrzuciłyby go do jed-

nego worka ze słabszymi produkcjami. A więc gra z tego bardzo dobra, film już nieko-

niecznie, ponieważ oba dzieła rządzą się swoimi prawami. 

Ktoś może narzekał na możliwości konsol nowej generacji? Jeśli tak, to właśnie 

wszystkie te zarzuty zostały odparte. To steampunkowe cudo amerykańskiego studia uka-

zuje nie tylko, jakie możliwości ma PS4, ale też jak maksymalnie je wykorzystać. Przed-
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premierowe pokazy zachwyciły grafiką, ale jak to zazwyczaj bywa, chyba nikt nie spodzie-

wał się, że gra w dniu premiery będzie wyglądała równie dobrze. A jednak. Nie będzie 

przesady w stwierdzeniu, że pod względem graficznym jest to najlepsza gra, jaka dotąd 

na tę konsolę powstała. Wszystkie szczegóły zostały dopracowane z niebywałą dokładno-

ścią: stare fotografie wyglądają jak prawdziwe, drobinki kurzu unoszą się w powietrzu, 

drewniane meble połyskują w świetle przebijającym przez okno, a co najważniejsze – po-

stacie wyglądają jak żywe. Ekspresja twarzy bohaterów, detale takie jak błyszczące oczy, 

drgające usta oraz nade wszystko włosy, które nieraz odbierały świetnie wyglądającym 

postaciom efekt realizmu, tutaj są wisienką na torcie. Ponadto miejsce akcji wygląda re-

welacyjnie. Londyn osnuty mgłą, wszystkie zaułki, budynki (zwróćcie uwagę choćby na 

szpital w Whitechapel, który jest żywcem wyjęty ze zdjęć dziewiętnastowiecznego Lon-

dynu) sprawiają, że chciałoby się zapuścić w eksplorację tego świata, by w pełni zakosz-

tować tego klimatu. I tutaj pojawia się pewien problem. Twórcy nie pozwalają naszemu 

bohaterowi rozwinąć skrzydeł. I chociaż wiadomo, że nie otrzymujemy w pakiecie otwar-

tego świata, to z żalem przemierzamy wszystkie te uliczki i korytarze, nie mogąc nawet 

zaglądnąć przez szparę w drzwiach, bo wszystkie zamknięte są na cztery spusty. Niestety, 

coś kosztem czegoś, za większy świat musielibyśmy zapewne zapłacić gorszą grafiką, więc 

trzeba obejść się smakiem.  
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Warto w tym miejscu spojrzeć na fabułę, która jest liniowa – a skoro jest liniowa, 

to brak w niej możliwości podejmowania przez nas decyzji nie powinien być niespo-

dzianką. W istocie Galahad kierowany jest przez autorów gry, nie przez gracza, temu dru-

giemu przypada w udziale głównie czerpanie przyjemności z rozgrywki; może też on, ni-

czym Sherlock, głowić się nad rozwiązaniem głównej zagadki fabularnej. Niech to jednak 

nie przechyla szali na niekorzyść tego tytułu. Nie można w końcu oczekiwać od gry akcji, 

aby oferowała coś, co nie jest domeną gatunku. Zamiast swobodnej eksploracji otrzymu-

jemy wiele sekwencji strzelankowych, których system opiera się na bazie osłon. Jest to 

nieco schematyczne, bo chociaż raz znajdujemy się za przewróconym wozem na moście, 

raz za filarem w budynku, czy za balustradą na pokładzie sterowca, to mechanika jest 

identyczna we wszystkich przypadkach. Poza zmianą otoczenia i rodzajem osłony, kolej-

nym, najciekawszym urozmaiceniem jest broń. I chociaż to znowu twórcy decydują o tym, 

czym będziemy strzelać w danym rozdziale historii, to różnorodność i pomysłowość do-

stępnych broni wynagradza brak samodzielności w ich doborze. Dostajemy do dyspozycji 

m. in. lancę indukcyjną, karabin termitowy oraz kilka rodzajów rewolwerów. Ta wyjąt-

kowa broń jest oczywiście dziełem Tesli, jak wiele innych wynalazków, z których jest nam 

dane korzystać w trakcie rozgrywki, np. monokularu czy inwertera przekształcającego 

prąd stały w zmienny.  
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Poza sekwencjami strzelankowymi i QTE, otrzymujemy również sekwencje skra-

dankowe. Biorąc pod uwagę długość gry, to pojawiały się one po prostu za często. Do tego 

każde nieudane podejście do strażnika kończyło się powrotem do punktu wyjścia, bez 

możliwości walki wręcz, a czy Galahad nie był przypadkiem najlepszym z rycerzy Zakonu? 

Należy zaopatrzyć się w pokłady anielskiej cierpliwości i nie tracić chęci, ponieważ pod-

chody zakończone sukcesem dostarczają zazwyczaj kolejnego rozwiązania fabularnego, 

bądź wręcz przeciwnie – zagęszczają fabułę jeszcze bardziej, co w obu przypadkach jest 

warte zachodu. Co do zagęszczania fabuły – tyle wątków zostaje w tej grze niewyjaśnio-

nych, że nie wyobrażam sobie, by twórcy mieli porzucić to dzieło. Nie tylko liczę na więcej, 

ale i mam pewność, że to pragnienie zostanie zaspokojone, a ta gra to tylko prolog do jesz-

cze lepszej i bogatszej historii. 

Trudno jest jednoznacznie ocenić ten tytuł. Podchodziłam do niego pełna obaw ze 

względu na wiele negatywnych opinii, grałam z zapartym tchem świetnie się przy tym 

bawiąc, jednak po ochłonięciu dostrzegam te wady, które były źródłem krytyki. Jednego 

nie można The Order: 1886 zarzucić – to wizualny majstersztyk, który głęboko tkwi w es-

tetyce steampunku bez domieszki kiczu, którym czasem trąci ten gatunek. Tutaj wszystko 

jest doskonale wyważone, nie przesadzone i składa się na fenomenalny klimat. Jest to na 

pewno jeden z najbardziej niedocenionych tytułów ubiegłego roku i z pewnością zasłu-

guje na to, by po niego sięgnąć.  

 

 

 

 

Żródło grafik: materiały dystrybutora 


