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Paweł Walentynowicz 

Prawie bez skazy* 

W czasie, gdy dyskusje nad długością i ilością zawartości gier (głównie z rynku 

AAA, jako że z grami indie sprawa ma się inaczej), są częstsze niż zwykle, trafienie na 

rozbudowaną i zajmującą przez wiele godzin produkcję jest tym godniejsze odnotowania. 

Temat rozgorzał raz jeszcze po niedawnej premierze The Order: 1886, którego główną 

wadą, obok standardowej, powtarzalnej i mało innowacyjnej rozgrywki, była właśnie 

śmiechu warta długość — tu jednak, szczęśliwie dla wszystkich lubiących obszerne i 

czasochłonne w pozytywnym tego słowa znaczeniu gry, rzecz wygląda zupełnie inaczej. 

Mowa o Divinity: Original Sin, nowoczesnym RPG w starym stylu (w taki sposób mówią o 

nim też sami twórcy): konwencja fantasy, domyślny izometryczny rzut kamery, grupa 

sterowanych przez gracza towarzyszy oraz turowy system walki.  

Słowem drobnej dygresji: Original Sin daje okazję do pokazania tej dobrej strony 

crowdfundingu, kiedy skorzystanie zeń faktycznie skutkuje wydaniem rzetelnie zrobionej 

gry. Przy finansowaniu produkcji Original Sin niemałą rolę miała pomyślna zbiórka w 

serwisie kickstarter.com, zorganizowana przez studio deweloperskie Larian. Jej domyśl-

nym celem była kwota 400 tysięcy dolarów, który osiągnięto dosyć szybko. Obecnie (luty 

2015) zebrano już niemalże milion. Po przekroczeniu sumy 400 tysięcy, twórcy zaplano-

wali wzbogacenie gry o jeszcze kilka dodatkowych elementów, odblokowywanych po 

przekroczeniu kolejnych progów dotacji. Do ostatniego z nich — urozmaicenia świata 

przez wprowadzenie cyklu dnia i nocy, zmiennej pogody oraz wpływów tychże na 

postacie oraz część umiejętności — brakuje na dzień dzisiejszy około 50 tysięcy. 

Rozgrywka zaczyna się, rzecz jasna, od stworzenia jednej lub dwóch postaci 

początkowych. W sprawie wyglądu zewnętrznego, kreator bohaterów oferuje kilka 

bardzo podstawowych opcji: na moje wyczucie jest on wręcz nieco zbyt skromny i nie 

 
*  Recenzja gry:  Divinity: Original Sin, Larian Studios, 2014.  



pozwala na wygenerowanie naprawdę unikalnego bohatera, z którym mielibyśmy się 

identyfikować dzięki samemu wyglądowi. Chyba że zdecydujemy się na wielkie niebieskie 

afro.  

 

Z drugiej strony, nie chcę czynić z tego wielkiego zarzutu i w prosty sposób 

porównywać pod tym względem najnowszego Divinity, chociażby z TES V: Skyrim czy 

Guild Wars 2. Po pierwsze, zdecydowaną większość czasu gry spędzamy raczej 

z maksymalnie oddaloną kamerą. Robimy to, by nie wpaść nieświadomie w wielkie grupy 

wrogów, móc nacieszyć się wyglądem otoczenia i nie przegapić leżącego nieopodal 

przedmiotu. Nie mamy tym samym zbyt wielu okazji do podziwiania naszych bohaterów 

z bliska — identyfikujemy ich głównie przez portrety. Co do tychże, dużym plusem jest 

opcja ukrycia hełmów i innych pancerzy na głowę. Po drugie, skoro już wspomniano o 

pancerzach: Original Sin jest grą, w której nosi się je raczej dla statystyk niż z pobudek 

estetycznych. Gdy trafi nam się nowa potężna zbroja, nie ma sensu wybrzydzać na jej krój 

czy kolorystykę (od pewnego momentu pancerze można malować na wybrane przez 

siebie kolory) — poprzestanie na dotychczasowym, słabszym odzieniu opóźni jedynie 

progres w rozgrywce. Po trzecie, identyfikacja z bohaterami gry i tak odbywa się przede 

wszystkim na drodze dialogów i podejmowanych decyzji. Zajmując różne stanowiska w 

poszczególnych sprawach, komentując nawet pojedyncze zachowania towarzyszy — a 

także odpowiadając na ich własne zarzuty wobec głównych bohaterów — kreujemy 

kierowane przez nas postacie. Możemy zmieniać panującą w drużynie atmosferę i 



wpływać na relacje między tworzącymi ją awanturnikami. Od zwartej grupy ufających 

sobie podróżników po zniechęcenie potencjalnych sprzymierzeńców do tego stopnia, że 

nie będą oni chcieli mieć z nami nic wspólnego. Skoro o decyzjach mowa: wybrane zadania 

poboczne rozwiązać można na kilka sposobów, ale gdy przychodzi do większych i 

ważniejszych wątków, gra nie oferuje zbyt wielu opcji ich rozstrzygnięcia. Opowiadana 

historia zaś jako taka, czyni Divinity: Original Sin kolejnym przykładem RPG-a, w którym 

zadania poboczne i związane z nimi sytuacje oraz bohaterowie są lepsze od wątku 

głównego. Nie jest z ł a — za to bardzo standardowa. Na szczęście jednak sam świat, w 

którym się ona rozgrywa, jest ciekawy i rozległy; poza tym, co chyba najbardziej 

charakterystyczne, jeśli chodzi o treść Original Sin, pełno w nim specyficznego humoru i 

żartów. Nie brakuje tu popkulturowych odniesień, łamania czwartej ściany i ironii; nawet 

projekt jednego z pojawiających się przeciwników — chichoczącego małego kościotrupa 

z wielkimi, łypiącymi obłąkańczo oczyma, ogromną bombą zawieszoną na plecach i 

zapałką w ręku — jest wybitnie komediowy. Tworzy się tu swoją własną, zakręconą 

logikę, która zmienia sposób zaangażowania gracza w przedstawiony świat — osłabia 

dramatyzm i często rozładowuje napięcie, uderzając w powagę i ucinając szansę na 

pojawienie się czy też dłuższe utrzymanie patosu; łamie schematy i urozmaica konwencję.  

 

 

Najjaśniejszym punktem Divinity: Original Sin jest jednak rozgrywka, w szczegól-

ności zaś — mechaniki obecne podczas rozgrywanej turowo walki. O tej za moment, 



wcześniej warto napisać kilka słów o interfejsie i tym, w jakim stopniu Original Sin to RPG 

w starym stylu, w dobrym tego ujęcia znaczeniu.  

Interfejs nie zawodzi, dopóki nie przyjdzie nam zmierzyć się z zagraconym 

ekwipunkiem: przedmioty ważne dla poszczególnych zadań trudno odróżnić od mało 

wartościowych śmieci; zarządzanie i sortowanie przedmiotów zajmuje trochę czasu 

(mimo paru przydatnych opcji automatycznego segregowania np. wg wartości w złocie). 

Podczas walki zdarza się, że animacja danego przeciwnika (np. kołysanie się z lewa na 

prawo) udaremni próbę ataku:  sylwetka wroga jest od tej animacji uzależniona i nieraz 

u c i e k n i e  ona spod kursora w nieodpowiednim momencie, przez co dany bohater, 

zamiast zaatakować przeciwnika, zmarnuje swoje punkty akcji, by do niego podbiec (dla 

postaci atakujących na dystans zazwyczaj kończy się to gorzej niż niewesoło).  

 

Jedną rzecz można zarzucić też systemowi rozwoju postaci. Awans w poszczegól-

nych dyscyplinach, celem używania przynależnych do nich umiejętności specjalnych, jest 

zbyt sztywny i restrykcyjny, gdy przychodzi do jakichkolwiek zmian. Zachęcenie gracza 

do zastanowienia się nad rozdaniem punktów awansu, planowania kierunku rozwoju 

danej postaci to jedno — tutaj można zostać ukaranym za nieprzewidzenie, że 10 minut 

po nauczeniu wojownika dwóch czarów opartych na magii ognia, spotyka się chętnego do 

współpracy maga, specjalizującego się właśnie w owej dziedzinie.  

Walka jest najbardziej satysfakcjonującym, ale i czasochłonnym — co może być 

jednym z powodów, dla którego brak tu odradzających się wrogów — elementem gry. 



Głownie za sprawą roli środowiska i jego efektów: łączenia żywiołów celem ogłuszania, 

paraliżowania i spowalniania przeciwników; neutralizowania i tworzenia własnych 

obszarowych efektów, diametralnie zmieniających zasady panujące podczas starcia 

(obszerne chmury trucizny, które można wypalić ogniem; kałuże wody podatne na 

elektryczność; woda jako taka, która modyfikuje efekty wielu z czarów, umożliwiając np. 

całkowite, tj. trwające kilka tur, zamrożenie). Poszczególne kombinacje można wymieniać 

jeszcze długo: kluczowym jest podkreślenie ogromu możliwości taktycznych, które idą za 

wykorzystywaniem wszystkich tych opcji. Kluczowe jest także ukształtowanie terenu i 

cechy charakterystyczne przeciwników — zabójcza dla orków czy ludzi trucizna działa 

leczniczo na nieumarłych.  

Divinity: Original Sin to duża, rozbudowana przygoda; pożeracz czasu z niezwykle 

satysfakcjonującymi starciami, niemałą ilością ciekawych bohaterów i zadań, z dość 

wywarzonym modelem eksploracji. Wspomniany brak odradzania się przeciwników 

uniemożliwia grind i czyni koniecznym odkrywanie nowych obszarów oraz kończenie na-

poczętych zadań; backtracking jest nieczęsty i konieczny w bardzo konkretnych przy-

padkach. To gra na długie godziny, która — choć potrafi nieświadomie wciągnąć na dłużej, 

niż pierwotnie planowaliśmy — jest w stanie dać sporo przyjemności także przy krót-

szych sesjach.  
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