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O historii gier słów kilka: SquareSoft 

 Branża elektronicznej rozrywki to twór dynamiczny i zmienny,  (jak wszystkie inne 

gałęzie tego przemysłu) z bogatą historią triumfów, nieoczekiwanych sukcesów i spekta-

kularnych porażek. Celem niniejszego cyklu będzie próba przybliżenia tych, które z jednej 

strony mogą wydać się interesujące dla polskiego czytelnika, a z drugiej ukażą tendencje, 

jakie rządziły rynkiem na przestrzeni lat. Mam nadzieję, że selekcja przykładów, wyrasta-

jących z różnych kultur, okresów historycznych i skupiająca się na wielu gatunkach, po-

zwoli zaprezentować chociaż namiastkę tego, czym granie jest i jak może się zmieniać. 

 Na początek proponuję cofnąć się w konsolową przeszłość i przyjrzeć  historii, 

która dla naszej rodzimej kultury grania również miała pewne znaczenie. Square, znane 

bardziej jako SquareSoft, ponieważ pod tym szyldem wydawało znaczą część swojej bi-

blioteki gier, przez lata było kojarzone z produkcjami spod znaku jRPG. Gatunek znany i 

lubiany, aczkolwiek dzisiaj, być może, nieco przyćmiony przez produkcje zachodnie, tym 

bardziej, jeśli za wyznacznik przyjmiemy zawrotne wyniki sprzedaży TESV: Skyrim i sto-

nowane sukcesy sequeli Final Fantasy 13 czy nawet gier pokroju Xenoblade oraz Bravely 

Default. Pisząc o historii Square, nie sposób pominąć Final Fantasy. Choć na przestrzeni 

lat studio wydało pokaźną liczbę innych gier, Final Fantasy pozostaje produkcją najistot-

niejszą, która wespół z Dragon Quest (wydawanym przez Enix) wyznaczała kolejne stan-

dardy dla innych tytułów z tego gatunku. Miało to miejsce jeszcze przed rokiem 2003, 

kiedy obie firmy funkcjonowały oddzielnie. Być może za spadek popularności japońskich 

gier fabularnych odpowiada stagnacja gatunku, ale na pewno nie był to jedyny powód i 

jest to temat na oddzielny  tekst. 

 Historia Square zaczyna się w roku 1983. Studio zostało założone przez Masafumi 

Miyamoto i zaczynało jako filia znacznie większego przedsiębiorstwa – Denyusha – które 

było kierowane przez ojca Miyamoto i działało na japońskim rynku energetycznym. 

Warto zwrócić uwagę, że celem młodego Miyamoto nie była pogoń za marzeniami, ale 
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zręczna kalkulacja. Podczas gdy rynek amerykański przeżywał załamanie ze względu na 

inflację sprzętu i gier, które zalegały w magazynach, jego japoński odpowiednik nabierał 

tempa i w niedługim czasie miał rozszerzyć się za ocean, by podbić również Stany. Inicja-

tywa Miyamoto miała na celu wzmocnienie kapitału Denyusha, jak jednak pokazuje histo-

ria, nie było to proste zadanie. Sukces Square na początku był raczej umiarkowany i w 

efekcie studio odłączyło się od Denyusha w roku 1986, by próbować szczęścia jako nieza-

leżny zespół niestanowiący obciążenia finansowego dla rodzinnej firmy. 

 W przeciwieństwie do innych znanych deweloperów, baza talentów Square nie 

skupiała się wokół jego kierownictwa. Zamiast tego bardziej polegano na  studentach po-

szukujących dorywczych zajęć – tak do studia trafili: młody Hironobu Sakaguchi i Hiromi-

chi Tanaka, odpowiedzialni za wiele z powstałych tytułów – między innymi Final Fantasy 

(Sakaguchi) i gry z serii Mana i Chrono (Tanaka). Pierwsze produkcje Square ukazywały 

się na komputery osobiste NEC, za tytuł debiutancki należy uznać The Death Trap wydany 

w 1984, którego stonowany sukces doprowadził do szybkiego (1985) wydania kontynu-

acji pod postacią  Will: The Death Trap II. Oba tytuły były utrzymane w konwencji przygo-

dówek tekstowych z komplementarnymi elementami graficznymi. Na tej samej platfor-

mie Square zdążyło wydać jeszcze Cruise Chaser Blassty (1986) oraz Alpha (1986), zanim 

Miyamoto oddzielił studio od Denyusha. Po uzyskaniu niezależności na docelową plat-

formę wybrano popularnego Famicoma, znanego na zachodzie jako NES, wydając kolejno 

King's Knight i Suishō no Dragon w roku 1986 oraz World Runner, Aliens i Rad Racer w 

1987. 

 O ile liczba wydanych gier może budzić zadowolenie i pozwala wnioskować, że stu-

dio aktywnie mierzyło się z różnymi gatunkami, o tyle w rzeczywistości pierwsze projekty 

Square nie przynosiły większych zysków. Sprzedaż na poziomie 50 do 200 tysięcy egzem-

plarzy, w zależności od tytułu, pozwalała utrzymać się na powierzchni, niemniej nowa-

torskie rozwiązania narracyjne (takie jak chociażby użycie animowanych elementów 

w przygodówkach z serii Death Trap) czy próby kopiowania sprawdzonych pomysłów 

niemalże graniczące z plagiatem – w przypadku World Runner i Rad Racer – nie wystar-

czyły,  by odnieść  sukces kasowy. 

 Niepewna sytuacja finansowa firmy zmuszała ją do podjęcia coraz bardziej rady-

kalnych kroków. Pod koniec roku 1987 Square wydało jeszcze dwie gry - Nakayama Miho 

no Tokimaki High School, jeden z pierwszych randkowych symulatorów, z których japoń-

ski przemysł elektronicznej rozrywki słynie do dziś, oraz Final Fantasy, która miała być 
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pożegnalnym projektem Hironobu Sakaguchiego, współpracującego ze Square od samego 

początku istnienia studia. 

 Final Fantasy należy określić jako twór, który był wynikiem ambicji swego twórcy. 

Sakaguchi od początku pragnął tworzyć gry kładące nacisk na warstwę fabularną, było to 

jednak uniemożliwiane przez kolejne decyzje kierownictwa, które należałoby nazwać 

pragmatycznymi – najlepszym przykładem na to było kopiowanie rozwiązań konkurencji 

oraz wspieranie akcesoriów pokroju Famicon 3D System. Dopiero, poniekąd, skrajna sy-

tuacja finansowa i sukces Dragon Quest (Enix, 1986) i The Legend of Zelda (Nintendo, 

1986) zachęciły sceptycznego Miyamoto do podjęcia produkcji. Dotychczasowe tytuły Sa-

kaguchiego nie spełniały jego oczekiwań, uosabiały jednak pewien charakter – filmowość 

oraz nacisk na warstwę fabularną, który miał stać się atrybutem definiującym Final Fan-

tasy. Do pracy zaangażowano 15-osobowy zespół, w którym znalazły się osoby, takie jak 

Nobuo Uematsu – główny kompozytor Square i twórca  ścieżek dźwiękowych do większo-

ści gier z serii – i Yoshitaka Amano – autor osobliwych projektów postaci i świata, z któ-

rych Final Fantasy zasłynęło. Pierwsza część cyklu wprowadziła również wiele stałych 

motywów (statki powietrzne, eksploracja świata, kryształy, turowe bitwy), które miały 

potem przewijać się nieustannie, aż do współczesnych edycji. Gra sprzedała się w 400 

tysiącach egzemplarzy i wbrew założeniom nie okazała się finałową produkcją Sakagu-

chiego, który zachęcony powodzeniem projektu pozostał w studiu na długie lata, czuwa-

jąc nad tworzeniem kolejnych jej części. Final Fantasy nie pobiło ponad milionowego wy-

niku ustanowionego przez Dragon Quest, co być może wynikało z faktu, że ówczesny stan 

finansowy Square pozwalał jedynie na zlecenie produkcji 400 tysięcy nośników. Nie zmie-

nia postaci rzeczy to, że wyczyn zespołu Sakaguchiego wyznaczył pewne priorytety, za 

którymi Square miało podążać  w przyszłości. 

 Specjalizacja w produkcji jRPG okazała się strzałem w dziesiątkę, wzmacniając tym 

samym więzi między Square a Nintendo. Platformą docelową dla wszystkich gier ze stu-

dia, do roku '97, stał się Famicom, a później Super Famicom. Od 1988 do 1994 Square 

zdążyło wydać jeszcze pięć części  Final Fantasy na konsole Nintendo oraz uzupełnić je 

produkcjami z cyklów Romancing Saga, The Secret of Mana, Front Mission, Chrono Trigger 

czy Super Mario RPG. Z czego dwa ostatnie do tej pory uznawane są za jedne z większych 

osiągnięć jRPG. Pomimo lukratywnego związku, bliska współpraca z Nintendo dobiegła 

końca wraz z ogłoszeniem specyfikacji technicznej Nintendo 64. Nośniki oferowane przez 

Nintendo nie spełniały oczekiwań deweloperów ze Square, którzy, powołując się na 



4 
 

względy estetyczne, większy potencjał widzieli w nowej konsoli Sony i płytach CD. Bez 

względu na to, co wpłynęło na decyzję kierownictwa, w roku 1997 na Playstation trafia 

Final Fantasy 7, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w historii Square, dla którego 

związek z Sony okazał się jeszcze bardziej opłacalny. 

 Legendarna siódma część znanego cyklu połączyła w sobie wszystkie poprzednie 

aspekty i w końcu wprowadziła upragnioną przez Sakaguchiego spektakularność. Środo-

wisko gry stanowiły renderowane tła, po których gracze mogli się poruszać. Symfoniczna 

ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Uematsu oraz renderowane przerywniki doda-

wały do filmowego klimatu całego doświadczenia. Konsekwencją był spektakularny suk-

ces, gra stała się jednym z flagowych tytułów nowej konsoli, znacznie przyczyniając się do 

jej sukcesu w Stanach Zjednoczonych i Europie. Do dziś sprzedano niemalże 10 milionów 

egzemplarzy, co jest najlepszym wynikiem ze wszystkich części cyklu i w momencie pre-

miery pozwoliło Square stać się jednym z krytycznych partnerów dla Sony. Kolejne dwie 

gry z serii wydano w latach 1999 i 2000, a samą współpracę wydłużono do kolejnej gene-

racji konsol Sony. Przed fuzją z Enix fani zdążyli jeszcze otrzymać Final Fantasy 10 oraz 

Final Fantasy 11. Ostatni tytuł oficjalnie wprowadził firmę na rynek MMORPG i dziś stop-

niowo ma być zastępowany przez Final Fantasy 14. 

 Wśród bogactwa tytułów spod szyldu Final Fantasy nie należy jednak zapominać o 

innych produkcjach, którymi Square uzupełniło swoją ofertę na Playstation oraz Playsta-

tion 2. Saga Frontier (1997, część druga, 2000), Xenogears (1998), Parasite Eve (1998, 

część druga 2000), Legend of Mana (2000), Front Mission 3 (2000), Vagrant Story (2000), 

Chrono Cross (2000), Kingdom Hearts (2002) są doskonałymi przykładami na to, że studio 

potrafiło tworzyć gry o odmiennym klimacie, stylu rozgrywki. Na specjalną wzmiankę za-

sługuje Final Fantasy Tactics (1997), która poza tytułem całkowicie odbiega od standar-

dowej konwencji serii, skupiając się na bardziej taktycznym systemie walki i atmosferze 

bardziej kojarzonej z europejską odmianą fantasy. 

 Historia SquareSoftu nie jest jednak nieustannym pasmem sukcesów finansowych. 

Popularność Final Fantasy oraz ambicja Sakaguchiego do tworzenia interaktywnych gier 

zbliżających się swoją formą do filmu (czego najlepszym przykładem było Final Fantasy 7 

i 8), zachęciło kierownictwo studia do projektu Final Fantasy: Spirits Within, który miał 

być tworzony przez osobną komórkę firmy (Square Pictures) i wyreżyserowany przez sa-

mego Sakaguchiego. Budżet produkcji sięgał 137 milionów dolarów, z czego w momencie 
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premiery w 2001 roku odzyskać udało się jedynie 85 milionów. Katastrofa finansowa wy-

wołana przez Spirits Within doprowadziła do zamknięcia Square Pictures i poważnych 

kłopotów finansowych. Dopiero premiera Final Fantasy 10 i sprzedaż na poziomie 4 mi-

lionów sztuk pozwoliły odzyskać stabilność kapitałową i połączyć się z Enix w roku 2003 

– ruch  ten był planowany od roku 2001. 

 Dziś Square w swojej obecnej formie, czyli Square-Enix, pozostaje jednym z waż-

niejszych wydawców i deweloperów. Choć obecna polityka firmy względem swoich wła-

sności intelektualnych może budzić pewne wątpliwości, Final Fantasy nadal pozostaje 

kluczowym produktem, w którym pokłada się największe nadzieje na stabilność i obec-

ność na rynku. O ile kierunek, w którym poszły gry z tej serii  jest tematem burzliwych 

dyskusji na forach, o tyle ich popularność wśród graczy młodszego pokolenia pozwala są-

dzić, że seria pozostanie z nami jeszcze przez pewien czas. Ostatnie kłopoty, wynikające z 

pierwotnej premiery Final Fantasy 14 oraz coraz gorsze wyniki sprzedaży gier spod 

szyldu Final Fantasy 13 pozwalają sądzić, że los 15. części serii ostatecznie zdecyduje czy 

cykl pozostanie na półkach czy też odejdzie w zapomnienie. 


