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Jak templariusz z asasynem, czyli miłość z gilotyną w tle 

 

Literackie przedstawienia gier wideo nie należą do tych, które automatycznie wy-

wołują uśmiech na twarzy czytelników. I choć nie zawsze te powieści są złe, to jednak 

siła negatywnych skojarzeń, jakie wywołują w nas  książkowe wersje klasyków cRPG 

takich jak Baldur’s Gate, nadal jest bardzo duża. Na szczęście od pewnego czasu mamy 

do czynienia także z dobrej jakości gier powieściami tego typu, jak chociażby książki z 

uniwersum Diablo czy World of Warcraft. Do tej pory zdawać by się mogło, że Olivier 

Bowden (właśc. Anton Gill) i literacka seria jego pióra na podstawie gier Assassin’s Creed 

zawierała zarówno części dobre, przywołujące na myśl udane adaptacje gier, jak i te złe, 

niejednokrotnie przywoływane w konkursach na najgorsze książki w historii.  

Książki napisane przez Bowdena są w dużej mierze kłopotliwa, gdyż każda z nich 

ma inną funkcję. Cały cykl ma oczywiście być mniej lub bardziej dokładnym odzwiercie-

dleniem produkcji studia Ubisoft, jednak na poszczególne powieści należy patrzeć nie 

tylko z punktu widzenia adaptacji. Chociażby dlatego, że Assassin’s Creed: Tajemna kru-

cjata, opowiadająca historię asasyna Altaïra ibn La-Ahada, miała za zadanie spiąć w ca-

łość jego losy przedstawione w kilku grach na różnych platformach. Dla fanów serii był 

to problem, ponieważ nie każdy posiadał kolejno PC/Playstation 3/Xbox 360 i PS Vita, 

na której pojawiały się tytuły opowiadające o dalszych losach Altaïra. Z kolei Assassin’s 

Creed: Porzuceni ukazywał nieznane elementy historii ukazanej w grze Assassin’s Creed 

III z perspektywy jednego z jej protagonistów, templariusza Haythama Kenwaya. W ten 

sposób autor dopowiedział i wyjaśnił wiele kwestii niekoniecznie wyraźnie wyekspli-

kowanych w grze. Prawdę mówiąc, jedynie trylogia poświęcona losom Ezio Auditore 

(kolejno: Renesans, Bractwo, Objawienia) skupiała się w większości na wydarzeniach 
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ukazanych w wirtualnym pierwowzorze. Dlatego też trudno jednoznacznie oceniać 

Bowdena i jego literacką serię. Warto o tym pamiętać zwłaszcza przy okazji najnowszej 

części cyklu, czyli Assassin’s Creed: Pojednanie, który ze wszech miar wydaje się interesu-

jący. Przede wszystkim dlatego, że premiera powieści nastąpiła stosunkowo szybko po 

wydaniu gry (niespełna trzy tygodnie), co wskazuje jednoznacznie na wzrost jej znacze-

nia względem poprzednich, wydanych kilka miesięcy po publikacji gry. Kolejnym cieka-

wym aspektem jest specyficzne wykorzystanie przez Bowdena formy dziennika. We 

wspominanym już wcześniej Assassin’s Creed: Porzuceni mieliśmy do czynienia z pa-

miętnikami Haythama Kenwaya, jednak w Pojednaniu autor przeplata ze sobą fragmenty 

diariuszy dwójki bohaterów – asasyna Arno Doriana (głównego bohatera gry Assassin’s 

Creed Unity) i templariuszki Élise de la Serre. Co ważne, to właśnie ją Bowden czyni 

główną bohaterką swojej opowieści. Tym samym pierwszy raz protagonistą asasyńskich 

powieści zostaje kobieta. Arno, główny bohater znany z gry,  jest postacią drugoplanową. 

Wiąże się z tym dodatkowy smaczek utworu Bowdena, a mianowicie gorąca miłość mię-

dzy asasynem a templariuszką, jedynie zasugerowana w grze, natomiast w powieści wy-

datnie wyeksponowana.  

Uczynienie z kobiety, przyszłej Mistrzyni Zakonu Templariuszy, głównej bohater-

ki powieści jest niezwykle interesującym zabiegiem. Poprzez opowieść snutą w formie 

szczerego i intymnego dziennika dowiadujemy się o życiu Élise i jej najbliższych wielu 

interesujących rzeczy. Niejako wplecione w jej wspomnienia zostają opisy zwyczajów 

paryskiej szlachty z końca XVIII wieku, jak również kulisy początków Rewolucji Francu-

skiej. Głównym tematem jej zapisków staje się jednak historia jej cierpienia (analogicz-

nie do historii wcześniejszych bohaterów), spowodowanego wczesną utratą matki, nie-

zgodą na społeczne i obyczajowe konwenanse (świadczy o tym chociażby burzliwy 

okres edukacji dziewczyny w jednej z podparyskich szkół dla dziewcząt), a także świa-

domością  ogromnego brzemienia, jakim jest przynależność do templariuszy. To właśnie 

życie w świetle odwiecznego konfliktu z Zakonem asasynów rzuca największy cień na 

losy bohaterki. Jej ojciec, podobnie jak wcześniej przywoływany w powieści Haytham 

Kenway  (niezwykle zgrabne nawiązanie do poprzedniego tomu, jak i do gry Assassin’s 

Creed III), a później także sama Élise, zaczyna zauważać możliwość współdziałania z 

asasynami. Duża część powieści poświęcona jest tym rozważaniom, które niejako pod-

ważają zasadność odwiecznego sporu. Pojawia się też istotna potrzeba, by go zażegnać – 

być może jest to jedyny sposób na powstrzymanie krwawej rewolty we Francji. Wiąże 
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się z tym morderstwo ojca bohaterki, który pada ofiarą knowań innych templariuszy. I 

właśnie tutaj występuje  kolejna interesująca cecha powieści Oliviera Bowdena: osobista 

historia bohaterki, w przeciwieństwie do innych protagonistów serii, nie jest wcale 

związana z konfliktem między zakonami. Opowieść, jaką przedstawia nam autor, skupia 

się wokół pragnienia zemsty Élise de la Serre. Wszystkie jej działania są temu podpo-

rządkowane, stają się obsesją, w wyniku której popełnia ona liczne błędy, dyskredytują-

ce ją w środowisku templariuszy. Podobnie rzecz ma się z jej ukochanym, Arno Doria-

nem, który wciąż nie znajduje większego uznania w swoim bractwie.  

Zemsta i miłość ponad zakonami – a to wszystko z Rewolucją Francuską w tle, 

która w istocie stanowi tylko sztafaż fabularny dla utworu. Ponownie realia historyczne 

są jedynie scenerią, jednak tym razem Bowden przedstawił nam bohaterkę z krwi i ko-

ści, która dzieli się swoimi osobistymi przemyśleniami, cierpieniem, pragnieniami oraz 

buntem przeciw przeznaczeniu. Na kartach swojego pamiętnika przyznaje się także do 

skłonności do alkoholu (niezwykle częsty obrazek w tej powieści), który często staje się 

jej ucieczką od samotności i strachu. Takiego bohatera literacka seria Assassin’s Creed 

jeszcze nie miała. Jednocześnie uosabia on wszystkie cechy z reguły tępione zarówno 

przez asasynów, jak i templariuszy: gwałtowność, emocjonalność, mściwość, wściekłość, 

wewnętrzną słabość. Bo tak jest w istocie – mimo uporu i chęci zemsty, Élise w dalszym 

ciągu jest młodą kobietą, wrażliwą i kruchą, podatną na emocje.  

Dodać należy, że powieść stanowi interesujące dopełnienie gry. Co więcej, opo-

wiedziana w niej historia (niejako nachodząca na wydarzenia ukazane w grze) wydaje 

się chwilami dużo ciekawsza niż fabuła produkcji Ubisoftu. I jeśli Assassin’s Creed: Czar-

na bandera było powieścią co najmniej średnią (także pod względem językowym), to 

tym razem otrzymujemy historię niezwykle interesującą i porywającą,  napisaną całkiem 

zgrabnie i bez większych zgrzytów stylistycznych. A co najważniejsze, nie jest ona prze-

znaczona tylko i wyłącznie dla fanów gier, dzięki czemu stanowi ożywczy powiew w li-

czącej już siedem tomów serii.  

Fani gry Assassin’s Creed: Unity mogą jednak poczuć się nieco zawiedzeni, ponie-

waż wydarzenia historyczne, zwłaszcza spory rojalistów ze zwolennikami rewolucji, 

zostały w książce Bowdena sprowadzone do niezbędnego minimum. To samo dotyczy 

działania templariuszy czy asasynów. Z szerszego punktu widzenia mamy jednak, za 

sprawą niektórych przemyśleń bohaterki, do czynienia z interesującą refleksją, która nie 

była możliwa w poprzednich tomach. Chodzi o kooperację ugrupowań pogrążonych w 
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konflikcie, który zdaje się nie mieć końca. Starania Élise, a później także Arno, by do tego 

doprowadzić, obnażają jednak prawdziwą naturę obu stron. W ten sposób powieść oka-

zuje się być także subtelną aluzją, co tak naprawdę kieruje konfliktem, który w tak zna-

czący sposób wpłynął na wszystkich znanych nam do tej pory bohaterów.  

Warto także pamiętać, że chociaż Bowden nie wykorzystał potencjału, jaki niesie 

ze sobą kontekst historyczny, to jego nadmierna eksploatacja mogłaby stanowić powtó-

rzenie pomysłu z gry. Na szczęście opisywana powieść znacząco się od niej różni. Sam 

autor zaś pokazuje jedną ważną prawdę – niezależnie od okoliczności historycznych ży-

cie toczy się dalej. I właśnie burzliwe losy Élise de la Serre przedstawia nam Olivier 

Bowden – w pragnieniu zemsty i miłości, a to wszystko z ociekającą krwią gilotyną w tle.  

 

 


