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Niedopracowany prezent? 

 

Prawdopodobnie każdy z nas lubi dostawać prezenty. Wyobraźmy sobie zatem 

taką oto sytuację: mamy otrzymać podarek, na który ktoś wydał około 500 milionów 

dolarów. Nie bez podstaw możemy oczekiwać czegoś spektakularnego i wyjątkowego. 

Jednak, kiedy w końcu dochodzi do otwarcia pudełka okazuje się, że oto trzymamy 

w rękach samochodzik-zabawkę. Owszem, to naprawdę piękny przedmiot, ale po bliż-

szym przyjrzeniu się, zaczynamy dostrzegać, że koła są jakieś dziwne, że nie otwierają 

się drzwiczki, itd. Dosyć szybko pojawiają się liczne wady. To przecież nadal samocho-

dzik-zabawka. Tyle że za pół miliarda dolarów. 

Niestety, dokładnie tak samo jest (w moim odczuciu) z Destiny, nowym spadko-

biercą serii Halo autorstwa Bungie Software. Nie trzeba być wcale miłośnikiem strzela-

nek FPP, żeby stwierdzić, że za grą określaną jako najdroższa w historii powinno kryć 

się coś naprawdę wartościowego. I tu pojawia się haczyk, czyli wspomniany już samo-

chodzik-zabawka. Niby to graficzne cudo, ale tak naprawdę niczym niepowalające MMO, 

któremu w moim odczuciu nieco daleko do Halo. Z drugiej strony od razu wiemy, że De-

stiny to projekt przeznaczony na 10 lat, mający obfitować w tak ogromną ilość płatnych 

DLC i innej maści dodatków, że o łącznym wydatku na ten tytuł lepiej na wstępie nie 

wspominać. I być może tu tkwi sęk. Gra Bungie może okazać się wiekopomnym dziełem, 

ale dopiero za jakiś czas. Bo mimo wszystko widać w niej spory potencjał i talent do za-

trzymywania przed ekranem nawet takich sceptyków, jak ja.  

Przede wszystkim powiedzmy otwarcie, czym właściwie jest Destiny. To 

MMOFPS, który z założenia oszołomić ma nas grafiką (to akurat w pełni się udaje, gra 

jest bajeczna pod tym względem!), muzyką (np. z udziałem Paula McCartneya) 

i możliwością eksplorowania galaktyki. Wszystko to dzieje się w XXVIII wieku, kiedy to 
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ludzkość znajduje się u progu zagłady. Naszym zadaniem jako Strażnika jest pomoc 

w odradzaniu się ludzkiej cywilizacji. A w praktyce – zabijanie kosmitów i to albo 

w pojedynkę (słaba rozrywka), albo w grupie. Towarzyszy nam przy tym Ghost, czyli 

latająca SI, która przemawia do nas głosem Petera Dinklage’a (tak, Tyrion Lanister we 

własnej osobie!). Każdy gracz ma do dyspozycji trzy klasy: Titan, Hunter i Warlock. 

Oczywiście wszystkie posiadają specjalne moce i uzbrojenie, a wraz z awansem na ko-

lejne poziomy dostępne stają się nowe, zaawansowane uzbrojenia. Samego uzbrojenia 

nie ma jednak wiele. Przynajmniej na razie, ponieważ najlepszy ekwipunek (Legendarny 

lub Egzotyczny) pojawia się głównie jako nagroda w rajdach (podobnie jak statki czy 

ścigacze). Mimo tego możliwość zdobycia ekwipunku jest stosunkowo mała. To akurat 

zaleta, ponieważ gra nie opiera się  na mechanizmie typowej znajdźki, a zamiast na gro-

madzeniu sprzętu, skupia się na jego efektywnym wykorzystaniu. Dlatego też warto na-

uczyć się celować w głowy naszych oponentów, bo praktycznie z każdej broni strzały 

w tę część ciała są najgroźniejsze.  

 

 

 

Mówiąc o przeciwnikach, niestety, dochodzimy do sedna problemu, jakim jest 

rozgrywka. Jest nudna i powtarzalna. Przeciwnicy ciągle wyglądają tak samo (tak, kłania 

się oskryptowanie…) i co gorsze, na poszczególnych lokacjach pojawiają się dokładnie 

w tych samych miejscach. Dlatego też często musimy wracać w to samo miejsce. I choć 

początkowo to nie przeszkadza zanadto, bo naprawdę pięknem graficznym można się 
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rozkoszować bardzo długo, z czasem robi się to zwyczajnie irytujące. Ponadto ciężko nie 

odnieść wrażenia, że wszystko jest bardzo puste. Wrażenie to potęguje zwłaszcza gra 

w kampanii single (choć i w niej możemy spotkać innych graczy); gra z przyjaciółmi tyl-

ko nieco polepsza naszą opinię. Wyjątkiem są różnego rodzaju striki, zwłaszcza na wyż-

szych poziomach trudności. Wtedy praca w grupie przynosi dużą frajdę i to na wiele go-

dzin.  

 

 

 

Poza kosmitami możemy także walczyć z innymi graczami, co nie psuje spójności 

całej gry. Do pojedynków w trybie multiplayer przeznaczono specjalne mapy i tryby, 

zatem jest to naprawdę przemyślane. Podobnie jak strzelanie, które w Destiny jest przy-

jemne (i zaprzecza mojej opinii, że shootery nie są na konsole). Niestety, nie zmienia to 

wrażenia, że gra jest powtarzalna. A to z kolei przywodzi na myśl jedno – będą dodatki 

i to dużo. Ewidentne luki w świecie (o fabule nie wspominam, bo w tego rodzaju grach 

jest pretekstowa, choć w produkcji Bungie jest naprawdę mierna), wskazują na nadcią-

gające w okolicach świąt Bożego Narodzenia płatne uzupełnienia.  

I w tym miejscu pojawia się element, który powoduje, że nie można się od tej gry 

oderwać i jednak czeka się na więcej. Co gorsza, każdą recenzję tej produkcji trzeba trak-

tować z dużym przymrużeniem oka. Chodzi o to, co można nazwać „mitologią” Destiny. 

Mianowicie, jest powiedziane, że mamy walczyć z Ciemnością (no, a przynajmniej czymś 

w tym rodzaju, ale i tak brzmi banalnie, nieprawdaż?). Jednak w praktyce poza kosmi-
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tami strzelamy do Aniołów, Magów czy Akolitów. Z czasem zacząłem się zastanawiać, 

czy przypadkiem zamiast chronić ludzkość nie sieję najzwyczajniej w świecie zniszcze-

nia. A może to ja i inni Strażnicy jesteśmy wysłannikami Ciemności? Ba, a może nawet 

samą Ciemnością? 

  

 

 

Nie piszę o tym po to, żeby podzielić się filozoficznymi refleksjami, ale po to, by 

zwrócić uwagę na niejednoznaczność Destiny. To właśnie w niej są mniej lub bardziej 

zawoalowane opowieści, które mogą się rozwinąć wraz z, o zgrozo, płatnymi dodatkami 

i DLC. Ponadto ten tytuł to także aplikacje na tablety i smartfony, które donoszą nam, co 

nowego w świecie Strażników. Niby detal, ale jednak trzyma nas w świecie gry. I choć 

gra wydaje się na pierwszy rzut oka totalną niedoróbką (poza oprawą graficzną 

i soundtrackiem), to mimo wszystko w grupie działa się i strzela przyjemniej. A jak już 

można zgarnąć własny statek, to już w ogóle robi się ciekawie.  

I takie właśnie jest Destiny. Wszystkie elementy FPS-owe są świetnie dopracowa-

ne, łącznie z mechaniką broni. Tryb multiplayer również cieszy, fabuła martwi i to bar-

dzo. A jednak daje się wyłowić pewne smaczki, które budzą apetyt na jeszcze więcej. A to 

„jeszcze więcej” znajdziemy w dodatkach. I za to Bungie należy się wielki minus, bo zwy-

czajnie, jak na grę z tak wielkim budżetem, graczom po prostu należy się coś więcej. A 

z drugiej strony gra może mieć formę szkatułkową i dopiero po 30. (ewentualnie 20.)  
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poziomie naszym oczom ukaże się coś nowego, co zmieni jakość rozgrywki. Na chwilę 

obecną dla graczy, mających za sobą przygody z serią Halo i lubiących nieco bardziej 

skomplikowane fabuły, Destiny to dopiero szkielet. Bardzo efektowny, chwilami na-

prawdę przyjemny,  ale nadal szkielet i to bez tego, co najważniejsze, czyli bez serca.  


