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A mogło być tak pięknie 

 

  Na serię Assassin’s Creed wylano ostatnio wiele wiader pomyj, a lawina krytycz-

nych uwag od momentu premiery dwóch ostatnich części sypie się niemal nieustannie. 

Nie ma powodów, by się temu dziwić, jednak warto na chłodno przyjrzeć się dokładniej 

tytułom, jakie Ubisoft nam dostarczył. Niejako w cieniu next-genowego Unity Bułgarzy z 

Ubisoft Sofia „na pocieszenie” dla posiadaczy Xbox 360 i Playstation 3 wydali Assassin’s 

Creed: Rogue. Tym samym developerzy stanęli przed ogromną szansą udowodnienia, że 

poradzą sobie z „dziedzictwem” serii, zaś sama gra  stała się okazją do   pokazania czegoś, 

co przy dobrym wykonaniu mogłoby przyćmić nawet monstrualnie rozbuchane marke-

tingowo Unity. W końcu Rogue czyni głównym bohaterem templariusza, co wcześniej nie 

miało miejsca. 

 

 

 
* Recenzja gry Assassin’s Creed: Rogue, prod. Ubisoft Studios, wyd. Ubisoft 2014. 
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 Niestety, Bułgarzy, jak i sama gra, zawiedli. Nim jednak wyjaśnimy dlaczego, kilka 

słów o tym, z czym w ogóle mamy do czynienia. Protagonistą jest Shay Patrick Cormac, 

którego poznajemy jako asasyna. W wyniku strasznych wypadków i budzących się w nim 

wątpliwości, przechodzi on na stronę templariuszy. Wydarzenia to jedno, jednak kwestia 

pytań co do natury działań asasynów, wyeksplikowana w AC III, nieco w AC IV: Black Flag, 

a nawet przez Oliviera Bowdena w AC: Porzuceni, powinna zostać bardziej rozbudowana. 

Zaskakująca jest również reakcja templariuszy – od razu przyjmują Cormaca z otwartymi 

ramionami, bez żadnych zastrzeżeń czy nadmiernej nieufności. Znając historię konfliktu 

obu frakcji – rzecz nie do pomyślenia, wręcz nienaturalna. To z pewnością duża wada fa-

buły przedstawionej w produkcji. Zresztą sami templariusze zarysowani są w dość błahy, 

chwilami wręcz banalny sposób:  wybieleni do granic możliwości, bez towarzyszącej im 

zawsze wyższości, arogancji, żeby nie powiedzieć – bufonady. Nie są też nadmiernie 

okrutni.  

 Jeśli jednak walczymy po ich stronie, warto zwrócić uwagę na naszych wrogów. 

Walka z asasynami nie jest prosta, praktycznie w każdej chwili możemy spodziewać się 

ataku, dlatego gracz przez cały czas musi być czujny. To niewątpliwy atut. Chwilami jed-

nak nasi przeciwnicy zachowują się nielogicznie, np. próbują nas otruć, co nie należy do 

palety asasyńskich zagrywek.  
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 Gra rozgrywa się w trakcie trwania wojny siedmioletniej, dzięki czemu mamy oka-

zję poznać XVIII-wieczny Nowy Jork, Dolinę Rzeki w północnej części północnoamerykań-

skiego kontynentu czy też lodowate wody Oceanu Atlantyckiego. Sam świat – choć duży - 

mógłby być zachwycający, fascynujący. Jednak nie jest, nie zachęca nas do pogłębionej 

eksploracji poza głównym wątkiem fabularnym, który jest skandalicznie krótki. Wątki po-

boczne oraz misje są mało interesujące, nie wnoszą wiele do rozgrywki. Innymi słowy – 

mało jest w Rogue do zrobienia. A jeszcze mniej chce się zrobić.  

 I chociaż produkcja dopowiada wiele ważnych elementów spomiędzy trzeciej 

i czwartej części, dopowiada także historię rodu Kenwayów, to wydaje się ciekawym po-

mysłem z wykonaniem rozciągniętym na szablonie AC IV: Black Flag. Tutaj również dużo 

pływamy, choć naszej łajbie, Morrigan, daleko do Kawki. Nie musimy jej też aż tak ulep-

szać, bez większego problemu poradzi sobie ze wszystkimi przeciwnościami bez dodat-

kowej ingerencji. Mechanika gry od czasu „czwórki” nie uległa praktycznie żadnej zmia-

nie.  

 

 

  

Mimo to bohater asasyn-templariusz to postać ciekawa, a jego historia może rzucić 

nowe światło na sam konflikt frakcji. Tym samym z przyjemnością można śledzić poja-

wiające się nawiązania do innych odsłon serii (nawet do Unity), które w ten sposób nie-

kiedy zyskują nowe znaczenie. Jest to jednocześnie dość duża wada produkcji, ponieważ 

dla osób nieznających poprzednich części będzie raczej niezrozumiała i niekoniecznie 
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wciągająca. A szkoda, gdyż fabularny potencjał powinien zostać wykorzystany znacznie 

lepiej. Czasami też wszystko wydaje się za proste, zbyt dosłowne. Gracz zostaje chwilami 

potraktowany jak małe, niezbyt rozgarnięte dziecko.  

 Warto też wspomnieć nieco o grafice, ponieważ jest to prawdopodobnie ostatnia 

produkcja z serii AC na konsole starszej generacji. Rogue wyciska z niej ostatnie soki, dzia-

łając płynnie, bez błędów, glitchy i innych tego typu problemów, od których aż roi się 

w Unity. Pod tym względem gra działa sprawnie, choć między nią a next-genami w aspek-

cie grafiki widoczna jest istna przepaść.. 

 

 

  

Podsumowując, wydaje się, że produkcja Ubisoftu mogła wznieść serię na wyżyny, 

podkreślić elementy wątpliwie moralne w asasyńskim kredzie, a także pokazać templa-

riuszy „od kuchni”. Nic takiego nie ma miejsca, choć historia i postać samego bohatera 

nadal wydaje się bardzo ciekawa. I mimo iż daleki jestem od stwierdzenia, że Rogue to 

nagroda pocieszenia dla tych, którzy nie mają PS 4 ani XO, to niezmiernie żałuję, ponieważ 

tytuł miał niewątpliwy potencjał, by zdeklasować przereklamowane Unity. Niestety, wy-

szło inaczej i tym samym tytuł okazuje się jedynie ciekawym, choć nieco wtórnym w sto-

sunku do AC IV: Black Flag, smaczkiem, którym w pełni cieszyć mogą się jedyni fani serii. 

A nie o to w branży gier chodzi. 

 

Źródło fotografii: materiały prasowe. 


