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Zabójcy wieku pary 

 

Ubisoft, tworząc pierwszy Assassin’s Creed, zapewne nie spodziewał się, że przerodzi 

się on w prawdziwą maszynkę do robienia pieniędzy. Gdy w roku 2009 światło dzienne 

ujrzała druga część serii, wszyscy oszaleli. Historia Ezio Auditore de Firenze podbiła serca 

graczy. Niestety z kolejnymi odsłonami nie było już tak kolorowo. Connor, który pojawił 

się na scenie trzy lata później, nawet w najmniejszym stopniu nie sprostał legendzie swo-

jego poprzednika. Dużo lepiej wypadł Edward Kenway z Assassin’s Creed IV: Black Flag, 

wnosząc do serii wyraźny powiew świeżości. W Unity z niewiadomych przyczyn zrezy-

gnowano z większości wprowadzonych wcześniej nowinek, zastępując je pokazem moż-

liwości nowego silnika graficznego. W końcu przyszedł czas na kolejną odsłonę, tym ra-

zem przenoszącą nas do wiktoriańskiej Anglii. 

Dla odmiany wcielamy się w dwójkę bohaterów: bliźniaków Jacoba oraz Evie Frye. 

Asasyni poszukują kolejnego Fragmentu Edenu, próbując uprzedzić w tym względzie tem-

plariuszy. Trop prowadzi jednak do w pełni kontrolowanego przez ich przeciwników Lon-

dynu. Mimo zakazu rady asasynów, rodzeństwo rusza do stolicy, planując zarówno odzy-

skać cenny artefakt, jak i zniszczyć oplatającą siedzibę królowej templarną siatkę. Sprawa 

wydaje się utrudniona jeszcze mocniej, gdyż ulice kontroluje powiązany z templariuszami 

gang – przyszedł czas na stworzenie swojego przestępczego królestwa. 

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, jest dość swobodne podejście twórców do fa-

buły. Pomijając odwieczny konflikt, nie ma tutaj wiele więcej. Swoją konwencją dużo bli-

żej Sydnicate’owi do klasycznego serialu, gdzie kolejne odcinki (sekwencje) są względnie 

zamkniętymi historiami, tylko lekko powiązanymi z głównym wątkiem, który w pełni 

ujawnia się dopiero w finałowej części. Tym razem nie ma tutaj dodatkowej motywacji, 
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takiej jak zemsta czy chęć odkupienia. Z początku wydawało mi się to dość dziwne, jednak 

po dłuższym czasie okazało się, że zupełnie nie przeszkadza w odbiorze całości.  

Taki efekt zawdzięczamy kreacji głównych bohaterów, którzy tym razem budzą au-

tentyczną sympatię. Bliźniaki mają kompletnie przeciwstawne charaktery, co dodaje ca-

łości pikanterii. Jacob do serca wziął sobie motto zakonu: „Nic nie jest prawdziwe, wszy-

stko jest dozwolone”. Jego życiową pasją jest wysyłanie templariuszy na drugą stronę, bez 

względu na to, jakie pociągnie to za sobą konsekwencje – jeśli uzna, że może im w jakikol-

wiek sposób zaszkodzić, nie ma siły, która go powstrzyma. Evie natomiast jest pełna em-

patii, zawsze stara się myśleć o konsekwencjach swoich działań i skupia się na pełnym 

obrazie sytuacji. Tak oto brat robi wszystko, aby przejąć kontrolę nad Londynem, siostra 

szuka natomiast kolejnego artefaktu, przy okazji próbując okiełznać chaos wywołany 

przez Jacoba. Oczywiście generuje to mniejsze i większe tarcia. Dynamika relacji między 

nimi powinna przypaść do gustu wielu graczom.  

 

 

 

Ciekawie prezentują się też misje poboczne, które jeszcze mocniej podkreślają seria-

lowość tytułu. Większość z nich jest zupełnie oderwana od głównych zmagań bohaterów, 

jednak opowiadają nienajgorsze historie i stanowią ciekawy przerywnik fabularny. Tym 

razem na swojej drodze napotykamy takie postacie jak Karol Darwin, Charles Dickens czy 

Karol Marks. Niestety ponownie, choć nie w takim stopniu jak w Unity, twórcy  forsowali 
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swoistą politykę historyczną i światopogląd, który może razić ludzi inaczej postrzegają-

cych rzeczywistość. 

Ciekawie prezentuje się również fabuła związana ze współczesnością oraz pierwszą 

wojną światową. Pod tym względem ponownie zmieniono lekko koncepcję. W pierwszym 

przypadku historię bliźniąt poznaje anonimowy asasyn, który poza tym nie ma wielkiego 

wpływu na wydarzenia – wszystkie działania podejmują inni, a o ich rezultacie dowiadu-

jemy się, oglądając poszczególne przerywniki filmowe. Za to wizja Londynu z okresu I 

wojny światowej to już zupełnie inna para kaloszy – twórcy mocno rozbudowali pomysł 

z poprzedniej części. Po przejściu do opanowanej przez wojnę stolicy, przejmujemy pełną 

kontrolę nad Lydią Frye: prawnuczką Evie. Pomaganie Winstonowi Churchillowi w polo-

waniu na szpiegów daje duża frajdę. 

Sama rozgrywka nie zmieniła się zbyt mocno i nadal opiera się na tej samej, dobrze 

znanej fanom mechanice. Widać jednak, że ponownie wprowadzono kilka poprawek, 

które lekko usprawniły sterowanie. Nie oznacza to, że pozbyto się wszystkich. Naszym 

zabójcom nadal zdarza się skoczyć z dachu, kiedy nie chcemy, czy zablokować się na ścia-

nie. Mam dziwne wrażenie, że tak długo, jak będą produkowane kolejne gry z serii, bę-

dziemy borykać się z tymi niedogodnościami.  

 

 

 

Podobnie jest z systemem walki, który podlega tym samym zasadom co wcześniej. 

Mechanikę delikatnie przypudrowano, poprawiając drobne aspekty rozgrywki, na które 
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wcześniej narzekali gracze. Wszystko działa płynnie i pozwala rzucić wyzwanie każdej 

przeszkodzie, jaką stworzą templariusze. Początkowo konfrontacje z dużą ilością prze-

ciwników są dość karkołomne, jednak zdobyte rozwinięcia szybko przechylają szalę zwy-

cięstwa na naszą stronę. Ponownie należy zadać sobie pytanie, dlaczego nie uwzględniono 

podniesienia poziomu trudności. Syndicate jest (ponownie) samograjem, w którym pro-

wadzi się nas za rączkę i gdzie naprawdę należy się postarać, aby stało się coś złego. 

W samej grze dodano również dwie nowości. Pierwszą z nich jest kotwiczka z liną, 

która mocno przyśpiesza i ułatwia poruszanie się po dachach. Ów użyteczny gadżet, coraz 

częściej pojawiający się w różnego rodzaju tytułach, równocześnie jest bardzo klima-

tyczny i pasuje do konwencji, jednak stanowi ogromne uproszczenie rozgrywki. Wejście 

nawet na największy budynek czy wieżę polega obecnie na wycelowaniu kuszą w jego 

szczyt i już po chwili jesteśmy na górze. Gdzie tu jest zabawa? 

Drugą nowością jest możliwość poruszania się po mieście powozami. Pomijając ab-

surdalną wytrzymałość koni, które bez najmniejszego uszczerbku dla zdrowia mogą tra-

tować wszelkie przeszkody na swojej drodze, wszystko zdaje się działać jak powinno. Jed-

nak gdyby nie sekwencje, które wymuszają korzystanie z powozów oraz chęć zdobycia 

powiązanych z nimi trofeów, praktycznie bym ich nie używał. Powodem tego jest dość 

bliskie rozlokowanie punktów szybkiej podroży oraz nienajlepsza nawigacja samymi uli-

cami, które są dość zatłoczone. Pomysł jest dobry, jednak nie do końca sprawdził się w 

tym wydaniu. 
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Poza tym wyzwalanie Londynu z grubsza wygląda tak jak w poprzednich częściach. 

Kolejne dzielnice zapełnione są warowniami wrogiego gangu, które musimy zdobywać, 

choć tym razem dodano kilka wariantów tych wyzwań: uwalnianie dzieci z fabryk, porwa-

nie ważnego przestępcy, czy zabójstwo VIP-a. Całość przejęcia władzy kończy się walną 

walką między gangami oraz zabiciem jednego z ich przywódców. Lwią część rozgrywki 

spędzimy właśnie na przejmowaniu kontroli nad poszczególnymi terytoriami. Pod sam 

koniec staje się to dość monotonne i lekko nużące, jednak nie na tyle, aby dać sobie spokój. 

Można to traktować jak trening przed kolejnymi sekwencjami.  

Oczywiście im większym przeciwnościom losu stawiamy czoło, tym lepszych narzę-

dzi potrzebujemy, aby im sprostać. Gama przedmiotów (broni i ubioru) jest całkiem 

spora, choć nie tak duża, jak można by się tego spodziewać. Sposób gry również determi-

nuje to, których z nich będziemy używać. Jeśli ktoś na początku skupia się na dokładnym 

ogołoceniu terenu ze „znajdziek” oraz na misjach pobocznych, szybko odblokowuje naj-

potężniejsze przedmioty dostępne na danym poziomie, czyniąc z pozostałych mało przy-

datne eksponaty w naszej garderobie i zbrojowni.  

 

 

 

Mieszane uczucia budzi we mnie również system rozwoju postaci i gangu. Całość 

sprowadza się to do dwóch aspektów. Jeśli chodzi o umiejętności rodzeństwa, nie ma tutaj 
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możliwości budowy zestawów umiejętności (i niepewności, czy dokonujemy dobrego wy-

boru) – w ostatecznym rachunku odblokujemy wszystkie z nich1. Ta sama zasada dotyczy 

rozwoju naszych podwładnych. Drugim aspektem rozwoju jest stopniowe zmniejszanie 

się trudności wyzwań. Miałem wrażenie, że każde kolejne ulepszenie jest zbyt mocne w 

stosunku do tego, co otrzymują nasi adwersarze. Zdobywanie doświadczenia nie tylko 

czyniło nas lepszymi, ale również osłabiało naszych wrogów. Niczym bumerang wraca 

tutaj problem zbyt łatwej rozgrywki – szkoda. 

Nie ma za to do czego przyczepić się, gdy przyjrzymy się stronie technicznej. Stolica 

Wielkiej Brytanii prezentuje się bardzo okazale. Za dnia miasto tętni życiem, w nocy 

mieszkańcy starają się oderwać od codziennych problemów, bez przerwy dzieje się coś 

ciekawego. Rewelacyjnie oddano również klimat i kontrast między industrialną a bogatą 

częścią Londynu. Tworzy to niesamowitą otoczkę, dzięki czemu bardzo łatwo wczuć się 

w klimat tamtych czasów.  

 

 

 

Podobnie rzecz wygląda, gdy przyjrzymy się stronie związanej z dźwiękiem. Miasto 

brzmi tak, jak powinno – odgłosy otoczenia idealnie pasują do tego, co widzimy na ekra-

nie. Aktorzy również spisali się na medal, dzięki czemu spotykane przez nas postacie na-

 
1 Pomijając po trzy umiejętności zarezerwowane tylko dla jednego z głównych bohaterów 
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bierają prawdziwego życia. Należy pamiętać również o muzyce, która podkreśla wszyst-

kie powyższe aspekty gry, choć Austinowi Wintory’emu nie udało się doścignąć tego, co 

w części drugiej oraz w Revelations stworzył Jesper Kyd. 

Co ciekawe, nie zauważyłem żadnych większych bugów, a gra działała stabilnie, po-

zwalając cieszyć się z tego, co przygotowali dla nas ludzie z Ubisoftu. Okazało się to miłą 

odmianą w porównaniu z tym, co zgotowali nam na premierę Unity. Jedyną rzeczą, do ja-

kiej mogą przyczepić się niektórzy gracze, to czas ładowania lokacji, który – choć mniejszy 

niż poprzednio – nadal nie należy do najkrótszych. Trochę lepiej, chociaż nieznacznie, wy-

gląda to w przypadku szybkiej podróży.  

Koniec końców Assassin’s Creed: Syndicate okazał się godnym następcą swoich po-

przedników. Nie jest to gra pozbawiona wad, jednak czerpie garściami z tego, co najlepsze 

w serii, i dobrze to wykorzystuje. Pomimo tego, że obecna formuła zmagań asasynów z 

templariuszami powoli się wyczerpuje, zwiedzanie Londynu okazało się dużo przyjem-

niejsze niż eksploracja Paryża. Każdy fan tej marki może bez obaw sięgnąć po przygody 

Jacoba i Evie Frey – szczególnie, że czasu na to jest dość dużo. Miejmy nadzieję, że dodat-

kowy rok, jaki Ubisoft daje sobie na produkcję nowej odsłony gry, pozwoli pchnąć całość 

na nowe, nieodkryte jeszcze i ekscytujące wody. 


