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Simy już nie takie dobre? 

 

Już od pierwszej prezentacji podczas Gamescomu 2013 kolejna odsłona serii The 

Sims wzbudzała wielkie emocje. Miliony fanów na całym świecie czekały na kolejne in-

nowacje w rozgrywce, nowe przedmioty itd. Po bardzo dobrym przyjęciu trzeciej części 

i jej dodatków (licznych, jak to zawsze przy tej serii bywa) apetyty rzeczywiście były 

ogromne. Zwłaszcza, że pierwsze zwiastuny wskazywały na spore zmiany m.in. znacznie 

ulepszoną mimikę postaci czy rozbudowane tryby interakcji z otoczeniem.  

Jednak pod koniec (czyli na niespełna trzy miesiące przed premierą) do fanów gry 

dotarła wiadomość o pierwszych poważnych brakach w tytule. I od tego momentu za-

częło się moje powątpiewanie w zasadność „czwórki”. Nie jestem wielkim zwolennikiem 

Simsów, ale przy pierwszej części bawiłem się całkiem dobrze. Druga stanowiła dla mnie 

wyzwanie (zwłaszcza studia i rozbudowany tryb aspiracji), a trzecia, przyznaję bez bicia, 

nieco mnie nudziła. Miałem jednak świadomość, że jest to potentat w świecie gier symu-

lacyjnych. Kiedy dowiedziałem się, że nie będzie basenów ani małych dzieci, pojawiły się 

pierwsze wątpliwości. Niestety, godziny spędzone przy The Sims 4 nie rozwiały ich w 

żaden sposób. 

Przede wszystkim jednak należy powiedzieć o tym, co naprawdę Elektronikom 

się udało. Jedną z takich rzeczy jest z całą pewnością nowy system tworzenia postaci. 

Nie ma już irytujących suwaków, które zastąpiły intuicyjne pociągnięcia myszką. Klika-

my na wybrany fragment ciała i już możemy nad nim pracować. Banalne i proste, ale za 

to niezwykle wygodne. Kolejne niuanse, ale niezwykle udane, związane są z personaliza-

cją naszego Sima. Dalej, poruszając się po minimalistycznym (co bynajmniej nie jest wa-

dą) interfejsie tworzenia, możemy nawet wybrać… sposób chodu naszej postaci. Oczy-

wiście jest to detal, ale jednak przyjemny. Naprawdę sporym elementem edycji Sima jest 
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sfera jego charakteru. Do wyboru mamy jedną z ambicji życiowych (np. bycie mistrzem 

kuchni, słynnym satyrykiem czy posiadaczem wielkiego domu) oraz trzy cechy charak-

teru. Te ostatnie wybieramy spośród cech związanych z hobby, stylem życia oraz okre-

ślających stany emocjonalne i umiejętności towarzyskie. Dzięki temu faktycznie gracz 

ma wpływ na charakter Sima i jego zachowanie, czego brakowało wcześniej przy mało 

istotnych parametrach, jak ulubione kolory czy znaki zodiaku.  

Niestety, edycja postaci przynosi też duże rozczarowanie związane z małą ilością 

fryzur i naprawdę ubogą garderobą. Innymi słowy – EA zostawiło aż nazbyt widoczne 

miejsce na kolejne dodatki (bo jakżeby mogło być inaczej w przypadku The Sims) bądź 

DLC. Usunięto też kreator stylów, tak ceniony przez wielu graczy.  

 

 

Kiedy już stworzymy postać, czas zacząć rozgrywkę. I tu należy podkreślić, że 

wszystko ładuje się dość szybko, co w porównaniu z trzecią częścią jest miłą odmianą. 

Wybieramy parcelę lub kupujemy gotowy dom. Co oczywiste, dużo więcej frajdy przy-

nosi samodzielne stworzenie wymarzonego lokum. Pomaga w tym dobrze przygotowa-

ny interfejs i dostępne opcje m.in. osławione już regulowanie wysokości ścian. Co praw-

da tapet, kolorów farb i podłóg jeszcze nie ma zbyt wiele, ale to pewnie dostarczą nam 

dodatki. Dużym komfortem, zwłaszcza dla tych, których budowanie nuży, jest możliwość 

zaimportowania gotowego pomieszczenia na parcelę – wystarczy tylko przeciągnąć my-

szą. To kolejny atut, który jednak nie może przesłonić chyba już legendarnego braku 

basenów. Tak, to prawda. Gra w The Sims już nigdy nie będzie taka sama, bo to przecież 
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basen stał się początkiem wymyślnej zabawy, której od blisko 15 lat oddają się miliony, 

czyli zabijaniu Simów. Teraz nie wybudujemy basenu i nie zabierzemy im barierki, żeby 

się utopili. Do dyspozycji mamy za to fontannę i możemy ją modelować, ale nie można z 

nią wejść w interakcję.  

 

 

 

Kiedy mamy już dom, czas zacząć „żyć”. I tu dobre wieści się kończą, a zaczynają 

schody i zgrzytanie zębami. Już od samego początku widać braki. A czego konkretnie nie 

ma? Złodziei, samochodów, cmentarzy, duchów, kosmitów, marzeń sennych, zmywarek, 

jacuzzi, budynków kariery, gazet, drzewka genealogicznego, ogrodnika, mechanika. 

Ograniczono też możliwości kariery, podstawowe zawody, takie jak lekarz, zamieniając 

na inne, bardziej „ciekawe” np. pisarz . Z drugiej strony nasi Simowie „żyją” bardziej re-

alnie, ponieważ mogą robić kilka rzeczy naraz (wreszcie!), a także ich zachowanie nie 

jest już oparte na prostym mechanizmie potrzeby i jej zaspokojenia. Faktycznie, nawet 

najmniejszy czynnik czy interakcja z otoczeniem może wpłynąć na naszego Sima i jego 

zachowanie (czasem naprawdę trudne do zrozumienia). Problem tkwi jednak w tym, 

że… nie bardzo chce się wdawać w interakcję z czymkolwiek. The Sims 4 sprawia wraże-

nie gry bardzo pustej, w której parcele publiczne są małe, innych Simów również jest jak 

na lekarstwo, natomiast w miejscach takich, jak muzeum, siłownia czy bar brakuje 

przedmiotów, które prowokowałyby jakieś interakcje bądź kontakty z innymi. Tego po 

prostu nie ma.     
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Mimo rozbudowanej sfery emocji, która miała uczynić grę „głębszą”, nie można 

oprzeć się wrażeniu, że jest wręcz odwrotnie. Dla przykładu, gdy nasz Sim wykonuje 

zawody artystyczne (pisarz, malarz) wystarczy, że popatrzy za okno czy na jakiś przed-

miot i od razu dostaje weny. To tzw. wpadanie w stan emocjonalny, którego w grze jest 

całkiem sporo. Jednak dla graczy, mających za sobą batalie z poprzednimi trzema czę-

ściami jest to po prostu za proste. Zbyt prosta wydaje się także oprawa graficzna, która 

nie robi wrażenia. Wszystko wydaje się sztuczne i nienaturalne, co najlepiej widać przy 

bugach graficznych, które pojawiały się już w „trójce” i teraz są nadal. I choć w odróż-

nieniu od poprzedniczki nowe Simsy działają w miarę stabilnie, a ekrany ładowania 

(liczne…) są krótkie, to osobiście odniosłem wrażenie sporego kroku w tył. 

 

 

 Nie można grze odmówić potencjału, ale jak na tytuł, który miał stanowić prze-

łom, to stanowczo za mało. Co więcej, wydaje się, że to standardowa niedoróbka, na któ-

rą Elektronicy mogą sobie pozwolić, bo w dziedzinie symulatorów życia nie mają konku-

rentów. Dzięki temu otrzymaliśmy tytuł, który stanowi być może 65 procent całości. Ta 

zaś dopełniona zostanie zapewne wkrótce przez kolejne dodatki i DLC, które być może 

zawierać będą baseny. Jako wierny gracz „jedynki”, kibic „dwójki” i baczny obserwator 

„trójki”, czuję się mocno zawiedziony, choć trzeba przyznać, że gra ma spory potencjał. 

Obawiam się jednak, że zostanie on zniweczony przez kolejne drogie dodatki (znowu 10 

płatnych dodatków, by mieć jedną całą grę?), które mogą spowodować, że gra przestanie 

być stabilna, a ekrany ładowania znowu będą trwały stanowczo za długo.    


