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Adam Flamma  

Stare i nowe demony? 

 

 Nawet kilka miesięcy po premierze, Assassin’s Creed: Unity to temat wciąż bardzo 

kontrowersyjny. Z jednej strony mamy do czynienia z prawdopodobnie największą pro-

dukcją Ubisoftu, która miała wyznaczyć trendy w rozwoju gatunku. Z drugiej, tak na-

prawdę mamy do czynienia z pierwszym Asasynem tworzonym wyłącznie na nowe kon-

sole, co w rzeczywistości sprowadza się do prostego stwierdzenia: to poligon testowy i to 

bardzo skrajny, który w dodatku potwierdza, że producentom gier nowe konsole wciąż 

sprawiają dużą trudność. Ubisoft porwał się jednak na PS 4 i XO, może tym samym prze-

ciera nowe szlaki… 

 Na razie wiemy jedno – bugi, glitche, dramatyczne spadki FPS-ów i próba rekom-

pensaty wydanych przez graczy pieniędzy oraz patche do poprawy rozgrywki. Tak na ko-

niec lutego 2015 wygląda krajobraz po AC: Unity. Produkcji, o której mówić w superlaty-

wach nie można, ale krytykować do końca również nie bardzo jest sens, ponieważ jest 

kilka rzeczy, które stanowią promyk nadziei, jak również możliwy przedmiot refleksji dla 

twórców gier.  

 Zacznijmy jednak od rzeczy złych. Jeśli już mamy cudownie przedstawiony tłum 

(brawa dla silnika AnvilNext!), to jego reakcje powinny być w jakiś sposób zasadne i sto-

sowne do tego, co się dzieje. Możemy latać nad głowami ludzi i zabijać kolejne ofiary, a 

tłum nawet nie zareaguje. Przy tak wiernie i cudownie graficznie oddanym tłumie – razi, 

nawet bardzo.  

 O spadkach FPS-ów, bugach i glithach napisano już setki stron. Dlatego w tym wy-

padku warto powiedzieć jedno – są nadal i wciąż przeszkadzają. Jednak po całkowitej eli-

minacji, po wielu gigabajtach ściągniętych patchy może w końcu wszystko będzie dobrze.  

 
 Recenzja gry Assassin’s Creed: Unity, prod. Ubisoft Studios, wyd. Ubisoft 2014. 
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Kolejnym minusem jest bohater, Arno Dorian, którego poznajemy w trakcie rewolucji 

francuskiej. Ponieważ w fabule gry istotny jest wątek miłosny, wypadałoby, aby protago-

nista był charakterystyczny, może nawet gwałtowny, namiętny… Albo przynajmniej py-

szałkowaty jak Ezio lub Edward. Tymczasem Arno sprawia wrażenie bardzo stonowa-

nego, wycofanego… Aż za bardzo. Wydaje się, że tej postaci nie da się lubić, nie jest cie-

kawa w żaden sposób.  

 Następną wadą zdaje się utarta droga do mikropłatności, bez których ciężko, na-

wet mimo przejścia gry, o zakup przedmiotów legendarnych czy z lepszymi współczynni-

kami. O skrzyniach napisano już wiele, ale warto dodać, że łączenie gry z wykorzystaniem 

różnych aplikacji na urządzenia mobilne może być ciekawym rozwiązaniem. W tym wy-

padku jednak, Assassin’s Creed: Unity Companion App i oczekiwanie przez 24 godziny (rze-

czywistych, nie czasu gry) na możliwość otworzenia skrzyni wydaje się nadużyciem. Tak 

samo, jak wykupienie abonamentu w tej aplikacji, żeby mieć do dyspozycji większą liczbę 

asasynów…  

Niepokojem napawa także ograniczenie rozgrywki do samego Paryża. Miasto, choć 

ogromne, nie pozwala w pełni na radość z epoki i eksplorację świata. Gdzie peryferia, oko-

liczne wioski, inne miasta? To, co stanowiło o uroku poprzednich części serii – wycięto, a 

to co było ich zmorą – zostawiono.  
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Jeśli zatem tyle złych rzeczy kryje się w Unity, to czy znajdziemy tam coś dobrego? Widoki. 

Niekiedy Paryż w next-genowej perspektywie jest po prostu przepiękny. To samo dotyczy 

wnętrz budynków, co tylko potwierdza, że miasto możemy zwiedzać bardzo dokładnie, 

za co należą się ukłony dla Ubisoftu. Kolejną zaletą jest sprytny, czteroosobowy tryb mul-

tiplayer, który nie jest co prawda zbyt trudny, ale przynosi dużo frajdy i naprawdę wy-

maga od graczy dobrej współpracy i zgrania. W tym wypadku nieodzowna może być ko-

munikacja głosowa, co może być małą wadą.  

 Bezsprzecznym plusem jest rozbudowanie wątku miłosnego, bo tego w serii AC nie 

było zbyt dużo. Fabuła mimo wszystko wydaje się miałka - niby mamy do czynienia z re-

wolucją, ale tak naprawdę nie dotykamy jej bezpośrednio, nie widzimy również jej czoło-

wych postaci. To nie pozwala nam do końca poznać wydarzeń historycznych z innej per-

spektywy, zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w wypadku chociażby historii rodziny 

Borgiów.  

 Interesujące i wymagające bywają za to misje poboczne, zwłaszcza, kiedy nasz cel 

nam się zgubi. Misja nie zostaje wtedy powtórzona od check-pointu, po prostu musimy 

delikwenta szukać, czasami nawet po całym mieście. Dla miłośników gatunku – coś wspa-

niałego!  
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Trudno jednoznacznie ocenić Unity. Mimo iż od premiery minęło już sporo czasu, 

wydaje się,  że Ubisoft wydał całkowitą niedoróbkę, w którą zainwestował duże pieniądze 

(tak samo jak gracze…). Mimo wszystko gra ma potencjał, chociażby w kwestii multiplay-

era czy samej fabuły. Wszystko jest jednak mocno niedopracowane i tak naprawdę gra 

byłaby być może murowanym hitem za rok, może dwa, kiedy developerzy byliby w stanie 

poradzić sobie ze wszystkimi problemami i technikaliami związanymi z nową generacją 

konsol. Oczywiście, można powiedzieć, że Ubisoft przeciera szlaki, ale można też zapytać: 

kto wypuszcza taką niedoróbkę na rynek? To świadczy nie tylko o podejściu firmy, ale 

także o tym, w jaki sposób działa dzisiejszy rynek gier. A szkoda, bo AC: Unity to materiał 

na dobrą grę, która może przyciągnąć do serii nowych graczy, a starych pozytywnie za-

skoczyć. Zmarnowano też potencjał epoki historycznej, co niezwykle smuci.  

 Na koniec wypada mieć jedynie życzenie, że może 2015 będzie pierwszym od 

dawna rokiem bez kolejnego tytułu z serii Assassin’s Creed. Żeby gracze odpoczęli, a Ubi-

soft poradził sobie z next-genami i stworzył dopracowaną grę, która przywoła te najlep-

sze wspomnienia, chociażby z drugiej części. Szkoda tylko, że to pobożne życzenia – na 

jesień ma się pojawić Assassin’s Creed: Victory, które przeniesie nas do XIX-wiecznego Lon-

dynu… 

 

Źródło fotografii: materiały prasowe. 

  


