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Wygodne hasła 

Jestem wielkim fanem gatunku roguelike, a w szczególności nowoczesnych waria-

cji wokół tej formuły, nazywanych potocznie „roguelite”. Gry te opierają się na wysokim 

poziomie trudności oraz proceduralnie generowanych poziomach – wymuszają na graczu 

naukę systemów, zachęcają do ich łamania i wykorzystywania. Porażka oznacza tutaj 

nowe rozdanie, a nie zmuszenie do powtarzania tych samych czynności aż do skutku; gra 

jednocześnie potrafi stale zaskakiwać, bez mnożenia niepotrzebnych mechanik, bazując 

na konkretnych chwytach i zabiegach designerskich. 

Uwielbiam również „skradanki”. Odwracają one typowy sposób rozwiązywania 

problemów w grach wideo: zamiast owe problemy zabijać, trzeba je ominąć. Przemoc nie 

zawsze jest w nich piętnowana i karana, ale w wielu przypadkach unikanie przeciwnika 

stanowi ciekawszą, bardziej ekscytującą i kreatywną opcję. Jednocześnie nie musi się to 

kojarzyć z rozgrywką pasywną i powolną. Koronnym przykładem na możliwości tego 

gatunku jest seria Metal Gear Solid, która pozostaje jednak spektakularną grą akcji. 

Kusząco wypada również fabularne tło – w skradankach gracz wciela się w szpiegów, za-

bójców czy złodziei, bohaterów często samolubnych i niezainteresowanych sztandarową 

dla gier wideo misją, czyli ratowaniem świata. 

Należę też do entuzjastów steampunku i jego odnóg, m. in. dieselpunku i clock-

punku. Fascynujące jest podejście gatunku do rozwoju technologicznego, podobnie neo-

wiktoriańska estetyka i to, jak naturalnie stylistyka ta miesza się z realiami świata fantasy, 

także z magią. 

Z radością więc przyjmuję renesans tych trzech stylistyk w ostatnich kilku latach. 

Roguelite’y infekują w chwili obecnej każdy gatunek: powstają „rogalikowe” gry logiczne 
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(Road Not Taken), strategie (Invisible, Inc.), czy gry rytmiczne (Crypt of the NecroDancer). 

Również gry „stealth” zdają się odbudowywać swoją pozycję z początku wieku, choć 

efekty są różne: od ekscytującego rozwijania formuły w Metal Gear Solid V: The Phantom 

Pain po porażki pokroju nowej wersji kultowego Thiefa. Cieszą również mniej lub bardziej 

steampunkowe naleciałości we współczesnych grach – chociażby w Sunless Sea, jednej z 

ciekawszych gier niezależnych ubiegłego roku. W takim razie, powinienem być The Swin-

dle zachwycony. To przecież steampunkowa skradanka z „rogalikowymi” elementami – 

na papierze wypada jak prawdziwy hit, nowa, ekscytująca produkcja pokazująca, jak kre-

atywna potrafi być scena niezależna. A jednak zachwycony nie jestem. 

W The Swindle wcielamy się w złodzieja żyjącego w świecie steampunkowej Wiel-

kiej Brytanii; wariacja na temat tej stylistyki jest o tyle ciekawa, że mamy tutaj do czynie-

nia z nieźle rozwiniętą informatyką. Rabusie muszą znać się na komputerach, a gra stale 

odwołuje się w swoim interfejsie do języków programowania. Również zawiązanie fa-

bularne korzysta z dość ekstremalnej koncepcji – naszym celem jest w ciągu stu dni okraść 

Scotland Yard ze sztucznej inteligencji, która mogłaby permanentnie zakończyć kariery 

wszystkich przestępców w kraju. Najpierw trzeba jednak zarobić pieniądze, by móc poz-

wolić sobie na ten skok ostateczny. 

 

 

 

Niestety, The Swindle kompletnie marnuje potencjał tego świata. Steampunkowe 

realia, pomieszane z cybernetyką to interesujący pomysł – wszak stylistyka ta kojarzy się 
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z technologią mechaniczną, w której nigdy nie doszło do rewolucji spowodowanej elek-

trycznością. Niestety, gra oferuje tylko szczątkowe wprowadzenie fabularne, nie mówiąc 

nic więcej o tym uniwersum; steampunk jest tutaj tylko otoczką, która może ładnie pre-

zentować się w materiałach promocyjnych. The Swindle z powodzeniem mogłoby rozgry-

wać się w kompletnie innej stylistyce i nie straciłoby na tym absolutnie niczego. Pozostaje 

tylko rozłożyć ręce nad faktem, że twórcy kompletnie nie wykorzystują swojego ciekawe-

go pomysłu na realia. Tym bardziej szkoda, że gra wygląda naprawdę dobrze – komikso-

wa, mało poważna kreska nadaje tytułowi charakteru, nawet, jeśli sama reprezentacja 

steampunku nie wypada zbyt oryginalnie. 

The Swindle wprowadza trzy wspomniane we wstępie elementy w konwencję 

dwuwymiarowej gry platformowej. Nie jest to jednak tak nowatorskie połączenie, jak 

można by z początku sądzić. Elementy roguelike’a pojawiały się już wcześniej w platfor-

mówkach, z kultowym Spelunky na czele – to zresztą jedno z popularniejszych środowisk 

do zastosowania proceduralnego generowania poziomów. W kwestii skradanek, wcześ-

niej ukazało się znakomite Mark of the Ninja, które przeniosło skradankę w świat 2D 

z elementami platformowymi, inspirując się przy tym Thiefem i Metal Gear Solidem. Rów-

nież połączenie gier stealth i roguelike nie jest niczym nowym: w 2014 roku ukazało się 

(dość letnio przyjęte) CounterSpy na konsole Sony. 

Każdy dzień w The Swindle oznacza wybranie się na misję w różnych rejonach mia-

sta – początkowo dostępne są wyłącznie slumsy, w toku gry można wykupić dostęp do 

coraz bogatszych części metropolii. Poziomy generowane są losowo, a ich poziom trud-

ności rośnie wraz z postępami gracza. Bogatsze sekcje miasta strzeżone są coraz pilniej i 

wymagają nie tylko większej pilności, ale też przygotowania. Zdobyte pieniądze przezna-

cza się tutaj na nowe umiejętności – hakowanie komputerów, otwieranie zamków, zwięk-

szenie mobilności postaci czy nowy sprzęt, taki jak teleportery i zasłony dymne. Możli-

wości rozwoju postaci jest sporo i jest to najbardziej ekscytująca część gry - gadżety są 

zróżnicowane i faktycznie otwierają przed graczem nowe możliwości. Już w drugiej części 

miasta pojawia się duża ilość pułapek, zwiększa się też ilość patroli; właśnie wtedy, gdy 

The Swindle odkryje już parę kart przed graczem, gra wypada najlepiej i wymaga naj-

więcej myślenia. Proceduralność tytułu niestety wypada nieco na jego niekorzyść: często 

wygenerowane poziomy posiadają dość mało logiczny układ pomieszczeń. Wielokrotnie 

nie wiedziałem, w jaki sposób gdzieś się dostać, w szczególności we wcześniejszych 

etapach, gdy nie ma się dostępu do wielu umiejętności. 
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Na papierze może brzmieć to dość interesująco – The Swindle jawi się jako dynami-

czna, interesująca gra, choć nie bez problemów. W praktyce, niestety, koncepcja ta zostaje 

kompletnie położona przez dwa spore problemy. 

 

 

 

Jednym z powodów ogromnego sukcesu wspomnianego Mark of the Ninja było 

sterowanie. Może to brzmieć trywialnie, ale w dzieło studia Klei grało się po prostu dob-

rze. Postać sprawnie reagowała na ruchy, układ przycisków był intuicyjny, a reguły kla-

rowne; w związku z tym, trudno było zrzucić winę za porażki na grę, a bardziej spektaku-

larne akcje przeprowadzało się całkiem naturalnie. Gdyby Mark of the Ninja było pod tym 

względem choć trochę mniej dopracowane, innowacyjność rozgrywki i ilość działających 

w grze systemów nie miałyby żadnego znaczenia. The Swindle ponosi klęskę właśnie na 

tym, podstawowym polu. Gry platformowe wymagają precyzji – gracz musi być pewien 

swych ruchów i zdolny do oceny takich rzeczy jak dystans, jaki musi pokonać. Tutaj jest 

o to trudno; postaci pływają w powietrzu podczas każdego skoku, brak im ciężkości, łatwo 

wpaść w pułapki podczas zwykłego przemieszczania się. Gra bardzo miernie wprowadza 

nowe elementy sterowania, przez co nigdy nie czułem się pewnie z jakąkolwiek interakcją 

z otoczeniem – nie jest to problem, póki ma się do czynienia z minigrą, w której hakuje się 

terminal umieszczony w pustym pomieszczeniu. Schody zaczynają się, gdy trzeba na przy-

kład uciec przed policją, używając w odpowiednim momencie bomby dymnej, co wymaga 

skorzystania z niewygodnego menu - rozety. Walka z przeciwnikami męczy, gdyż gra 
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arbitralnie decyduje, kiedy rejestruje uderzenie, a kiedy nie – rysujący się kąt to tylko 

mylący efekt wizualny. Czynności takie jak wybijanie szyb, czy wspinanie się po ścianach 

wymagają szybkiego uderzania w przyciski, bądź niewygodnego przytrzymywania kla-

wisza kierunku. W The Swindle gra się po prostu mało przyjemnie w sensie stricte fizycz-

nym, co w kontekście gatunku skazuje tytuł na porażkę. To wielka szkoda, bo we wczes-

nych fazach gry potrafi być interesująco – opłaca się grać ryzykownie. Niestety, nie można 

polegać na sterowaniu, a bez precyzji i możliwości szybkiej reakcji dziewięć na dziesięć 

prób skończy się porażką. 

Jednym z ważniejszych elementów, które pozwoliły współczesnym wariacjom na 

temat roguelike’ów odnieść taki sukces, było zapewnienie graczowi rozwoju nawet 

w przypadku porażki. To nie tylko kwestia nauki schematów i poszczególnych systemów 

– gry pokroju The Binding of Isaac, Risk of Rain czy Crypt of the NecroDancer nagradzają 

za praktycznie każdą rozegraną sesję. Gracz ciągle odblokowuje nowe umiejętności, 

przedmioty, poziomy, przez co jest w stanie wyciągnąć coś z każdej rozgrywki i stale uczyć 

się nowych rozwiązań, taktyk i środowisk. Dzięki temu, nie nudzą i nie dłużą się również 

wcześniejsze etapy – nawet słabszy użytkownik zacznie sobie z nimi radzić efektywniej, 

przez co może skupić się na nauce późniejszych, trudniejszych etapów. The Binding of 

Isaac idzie nawet o krok dalej i również utrudnia grę w toku jej przechodzenia, dzięki cze-

mu gracz musi utrzymywać czujność nawet podczas tych teoretycznie łatwiejszych pozio-

mów. The Swindle korzysta z innego systemu, jednak znacznie mniej efektywnego, co jest 

kolejnym elementem odbierającym przyjemność z grania. Śmierć postaci, którą kieruje-

my, nie oznacza końca gry – od razu zostaje nam przydzielona nowa, posiadająca ten sam 

zestaw ulepszeń i umiejętności, co poprzednia. W związku z tym każda porażka oznacza 

jedynie utratę potencjalnego łupu i czasu i nie wiąże się z koniecznością rozpoczynania 

gry od nowa. Oznacza to również, że w każdej nowej sesji gracz będzie zaczynał od zera. 

Z tego powodu, w The Swindle nie chce się grać więcej niż kilka razy – każda nowa gra 

wymaga przechodzenia przez mało interesujące, proste poziomy z początku wędrówki, a 

ewentualne potknięcie ma ostatecznie dość niewielkie znaczenie. Brakuje tutaj poczucia, 

że tytuł uznaje nasze osiągnięcia. 

Czy The Swindle to gra z gruntu zła? Nie. Posiada kilka ciekawych koncepcji i jeśli 

ktoś bardzo potrzebuje zagrać w tytuł stealthowy, roguelike’a bądź nieco mniej typową 

platformówkę, to spełnia swoją rolę – jeśli poszukuje dobrego, steampunkowego świata, 

już nie. Jednak wady tego tytułu zdecydowanie przeważają nad jego zaletami. Interesująca 
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miejscami mechanika nie wystarcza, jeśli zawodzą rzeczy tak podstawowe, jak koncepcja 

na rozgrywkę i sterowanie, brakuje też całości jakiegoś świeżego pomysłu. Gatunkowy 

miszmasz nie do końca działa, a steampunk, stealth i roguelike jawią się raczej jako chwyt-

liwe, wygodne hasła do umieszczenia na stronie gry w sklepie Steam. Koniec końców, w 

The Swindle można zagrać; tylko po co?  

 

 

 

Źródło ilustracji: materiały prasowe dystrybutora. 


