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Czytadło sprawnie napisane (ale nic ponad to) 

 

Piraci to bohaterowie, którzy cieszą sie nieustającym zainteresowaniem twórców 

kultury popularnej (i nie tylko jej, o czym świadczy reklama portalu „Gumtree.pl”; zna-

cząca pod tym względem jest również czołówka niegdysiejszego programu telewizyjnego 

Morze,emitowanego przez TV Szczecin). Owszem, bywają teksty kultury szczególnie pod-

sycające ową fascynację; do takich należą nie tylko klasyczne filmy awanturniczo-przygo-

dowe oraz komediowe, powstałe w epoce dominacji Hollywood ‒ przykładami służą: Kar-

mazynowy pirat (USA 1952, reż. Robert Siodmak) i Abbott i Costello spotykają Kapitana 

Kidda (USA 1952, reż. Charles Lamont) ‒ ale i współczesne superprodukcje, do których 

należy cykl Piraci z Karaibów (USA 2003‒2011, reż. Gore Verbinski i in.). 

Toteż nie powinien dziwić fakt, że do tematyki pirackiej sięgają nie tylko filmowcy, 

pragnący powtórzyć sukces opowieści o przygodach Jacka Sparrowa, ale i twórcy sięga-

jący do innych mediów popkultury, w tym gier komputerowych i ich nowelizacji. Toteż z 

tej perspektywy pojawienie się Assassin’s Creed. Czarna bandera Olivera Bowdena nie po-

winno zaskakiwać. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe i jeśli pojawia się, wi-

docznie właściciele tytułu liczą na szybki (i wysoki) zysk, to zaś w warunkach gospodarki 

wolnorynkowej jest tyleż oczywiste, co naturalne. 

Trudno jest natomiast zrozumieć powód, dla którego Bowden przywołuje konflikt 

pomiędzy asasynami i templariuszami, osądzając go w pseudorealiach XVIII wieku. 

Czyżby złota epoka piractwa nie była dla niego wystarczająca? A może po prostu należy 

potraktować utwór Bowdena jako produkt kulturowy, współtworzący supersystem roz-

rywkowy „Assassin’s Creed”? Wówczas wszelkie ahistoryczne elementy będzie można 
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uznać za trybut spłacany możliwości osadzenia bohaterów w ramach określonego świata 

przedstawionego. W ten sposób można wyjaśnić również trwający przez wieki konflikt 

pomiędzy wrogimi frakcjami; przeistaczają się one zresztą w ramach intermedialnych 

opowieści rychło w tajne organizacje, kierujące losami świata dzięki zakulisowym działa-

niom, na kształt różokrzyżowców i wolnomularzy (aż chciałoby się dodać ironicznie: i cy-

klistów). 

Problem z powieścią Bowdena polega jednakże nie tylko na przeczącemu zdro-

wemu rozsądkowi unieważnieniu czasu i przestrzeni na rzecz fabularnej atrakcyjności 

opowieści. Assassin’s Creed. Czarna bandera nie oferuje nic poza zmianą entourage’u,do-

stosowanego do nader umownych realiów świata przedstawionego, ale też być może czy-

telnicy owej powieści nie oczekują zmian, zadowalając się ‒ na wzór inżyniera Mamonia 

z Rejsu (Polska 1970, reż. Marek Piwowski) ‒ tym, co już znają. 

Co więcej, ponieważ utwór został napisany poprawnym językiem, a dialogi dość 

udatnie imitują rozmowę, taki poziom literackości zapewne zostanie uznany przez więk-

szość odbiorców za wystarczający do odczucia satysfakcji lekturowej. W końcu powieść 

gwarantuje świetną (pod warunkiem, że zrezygnuje się z myślenia krytycznego) roz-

rywkę na dwa-trzy wieczory, toteż wszelkie potencjalne zastrzeżenia wzbudzą zapewne 

zdziwienie. 

Tymczasem Assassin`s Creed. Czarna bandera reprezentuje to, co w literaturze po-

pularnej najgorsze: wierność skonwencjonalizowanym, sprawdzonym fabularnie ‒ a 

przede wszystkim rynkowo ‒ rozwiązaniom i związaną z nimi bezwolność we wprowa-

dzaniu jakichkolwiek innowacji (zwroty do czytelnika, podkreślające ostentacyjnie fa-

tyczną funkcję komunikatu językowego, jakim jest powieść, nie znoszą tego odczucia). 

Same postacie bohaterów kreślone są wprawdzie wyraziście, lecz bez inwencji, toteż 

zmieniają się jedynie ich zewnętrzne cechy, niewpływające na nikły rys osobowości tak, 

jak piaski Bliskiego Wschodu zostały zastąpione bezkresem oceanu; w efekcie czytający 

może odnieść wrażenie lekturowego déjà vu,bowiem niezmiennemu schematowi fabular-

nemu kolejnych części nie towarzyszy próba przełamania go (w nieintencjonalnie iro-

niczny sposób ową stałość potwierdzają projekty graficzne okładek kolejnych opowieści, 

stworzone według jednolitego schematu kompozycyjnego). 

Właściwość ta nie wynika zresztą z ułomności warsztatowych autora, lecz jest 

funkcją poetyki gier komputerowych, które stały się dla powieściowego cyklu nie tylko 



3 

 

fabularną inspiracją, lecz ‒ przede wszystkim ‒ wzorcem prowadzenia narracji, kreowa-

nia postaci, przybliżania świata przedstawionego. Serwilizm Bowdena wobec pierwo-

wzoru sprawił jednak, że źródło inspiracji stało się tekstem przełożonym na inny kod kul-

tury. Co więcej, pisarz zdaje się nie mieć świadomości odmiennego charakteru obu „języ-

ków”, skoro uważa, że obraz i interaktywny charakter rozgrywki, znamienne dla gry kom-

puterowej, wystarczy zastąpić słowem1. Oczywiście przypadek cyklu Bowdena nie prze-

sądza kwestii wartości nowelizacji gier komputerowych; znaczący pod tym względem po-

zostaje cykl utworów inspirowanych kultowa grą Diablo (Blizzard North, 1996‒), którego 

autorzy w udany sposób połączyli inspirację pierwowzorem z wymogami sprawnie napi-

sanej i ‒ co ważniejsze ‒ atrakcyjnej nie tylko dla miłośników serii opowieści. O tym zaś, 

że rzeczone opowieści nie są jedynie przypadkiem potwierdzającym regułę, świadczy 

inna powieść ‒ Vol1jin. Cienie Hordy Michaela A. Stackpole’a (2013; wydanie pol. 2013), 

współtworząca supersystem rozrywkowy „World of Warcraft”. 

Trudno przeto uznać za argument na rzecz wartości Assassin’s Creed. Czarnej ban-

dery,że jest to utwór stanowiący uzupełnienie gry2. Podobnie za walor utworu trudno ‒ 

wbrew sugestiom recenzenta ‒ uznać opinię, że jest on przepełniony kolejnymi potycz-

kami3Te bowiem, jakkolwiek mogą decydować o potoczystości gry, wykorzystane w roli 

spiritus movens literackiej fabuły, rychło zaczynają nużyć. 

Czy potencjalnemu czytelnikowi akcentowane przez internetowych krytyków na-

wiązania do gry, bądź podkreślanie wartkości akcji wystarczą do uznania, że czasu spę-

dzonego nad opowieścią Bowdena nie utracił, musi odpowiedzieć sobie sam; tym bardziej 

że na rynku nie brak historii o piratach, napisanych z nieporównanie większą inwencją, 

pośród których nie brak takich pereł, jak choćby Na szkarłatnych morzach Scotta Lyncha 

(2007; wydanie pol. 2013). 

 

 
1 Naszkicowany tu problem relacji intermedialnych jest zresztą dalece bardziej skomplikowany i dotyczący 
głębszych relacji między grą i jej nowelizacją, niż powierzchowne inspiracje. Przekonuje o tym lektura pracy 
Małgorzaty Janusiewicz Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Kraków 2013. 
2 Zob.: A. Lasota, Assassin’s Creed: Czarna bandera ‒ recenzja książki, w: HC gamer.pl, http://hcgamer.pl/as-
sassin-rsquo-s-creed-czarna-bandera-recenzja-ksiazki-33069 [wpis z dn. 14.03.2014] 
3 Zob.: P. Wiater, Assassin’s Creed: Czarna bandera. Recenzja pełna piratów, w: Gra.pl, http://www.gra.pl/re-
cenzje/assassins-creed-czarna-bandera-recenzja-pelna-piratow [wpis z dn. 13.03.2014]. 


