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Kiedy światek fanów gier wideo obiegła wieść, że Hidetaka Miyazaki tworzy grę 

na Playstation 4, wszyscy zaczęli liczyć. Gracze na to, że twórca Demon’s Souls czy serii 

Dark Souls znowu dostarczy im niezapomnianych wrażeń i wielu godzin w świecie ge-

nialnej gry, natomiast Sony kalkulowało, ile osób grę kupi, a także (a może przede 

wszystkim) ilu fanów zakupi PS4 specjalnie dla tej produkcji. Prawie cztery miesiące po 

pojawieniu się gry na rynku można stwierdzić jedno – Miyazaki stworzył rewelacyjną 

produkcję, jednak nie jest to gra dla każdego. 

Od samego początku rzuca się w oczy dopracowana i chwilami wręcz urzekająca 

oprawa graficzna. Miasto Yharnam, które przyjdzie nam dokładnie eksplorować, to nie-

zwykle klimatyczne miejsce, stanowiące doskonały przykład tego, jak w grach wideo 

pokazać gotycki krajobraz. Ponadto odczuwalna stylistyka XIX-wiecznej wiktoriańskiej 

Anglii dopełnia wizualnego dzieła. Efekt jest niezwykle interesujący, przez co nieraz 

zdarzało mi się w trakcie gry zapomnieć o wszystkim i zwyczajnie przyglądać się bu-

dynkom czy innym elementom architektury – posągom, gargulcom itd. W dodatku by-

stre oko może dostrzec także inspiracje prawdziwymi miejscami rodem z Czech czy Ru-

munii, co stanowi przyjemny smaczek produkcji od From Software. W grze wcielamy się 

w Łowcę i określenie „wcielamy się” nie jest przypadkowe. Menu tworzenia postaci ofe-

ruje nam całkiem dużo opcji personalizacji, stąd nasz bohater może wyglądać dokładnie 

tak samo jak my. Nasz Łowca musi sobie poradzić z plagą, która zamieniła mieszkańców 

Yharnam w krwiożercze bestie, oraz znaleźć odpowiedź na pytanie, kto (lub może co) 

stało się przyczyną tej sytuacji. By to zrobić, gracz musi się przemieszczać po klimatycz-

nych lokacjach, zwiedzać różne uliczki, zaułki… A przy okazji uważać, żeby nie stracić 

życia. To właśnie eksploracja i ryzyko śmierci okazują się najważniejszymi elementami  
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tej produkcji. Odkrywanie świata przynosi wiele frajdy, zwłaszcza kiedy dodamy do tego 

świetną (!!!) oprawę muzyczną gry oraz towarzyszące Łowcy odgłosy – tupania, skroba-

nia, sapania, charczenia itp. – jakie wydają z siebie stwory. Często ich nie widzimy, ale 

słyszymy, zastanawiając się, skąd na nas wyskoczą i czy zdążymy wykonać unik. Jeśli nie 

– cóż, często taka niefrasobliwość kończy się śmiercią lub utratą dużej ilości życia. Na 

szczęście punkty życia po chwili wracają, co stanowi duże ułatwienie.  

Nim jednak skupię się na walce, czyli najistotniejszej rzeczy dla samej rozgrywki, 

warto wspomnieć nieco o fabule. Podobnie jak w Dark Souls, mamy tutaj do czynienia z 

dowolnością odkrywania samej fabuły. Gra nie jest liniowa, zatem my również stopnio-

wo i wedle własnego uznania odkrywamy kolejne tajemnice miasta oraz wyniszczającej 

je plagi. Wiele elementów fabularnych wyraźnie czerpie z twórczości H.P. Lovecrafta czy 

chociażby Drakuli Brama Stokera. Niezwykle ważnym elementem świata Bloodborne 

okazuje się motyw krwi, co przejawia się chociażby w postaci  tętnień krwi, które pełnią 

funkcję czegoś w rodzaju waluty, podobnie jak cenne fiolki z życiodajnym płynem. 

Krwawe nawiązania dotyczą również samej fabuły, ponieważ w grze znajdziemy liczne 

rytuały, będące ważnym elementem przedstawionej historii. Warto dodać, że świat gry 

stworzony jest tak, iż to, w jaki sposób go eksplorujemy, wpływa na poznawaną przez 

nas opowieść. Mianowicie im więcej odkrywamy i znajdujemy, tym więcej dowiadujemy 

się o Yharnam oraz o samym Łowcy i pladze. Dlatego też warto szukać i zwiedzać, choć 

nie musi być to wcale łatwe, bo w grze nie ma mapy. Tym samym gracz może liczyć Tyl-
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ko na swoją pamięć, co tylko zwiększa poziom trudności rozgrywki. Co prawda mamy 

możliwość odczytywania wiadomości od innych graczy (tak, Bloodborne pełen jest po-

dobieństw do poprzednich gier Miyazakiego), jednak te najczęściej dotyczą bossów.  

No właśnie – bossowie, przeciwnicy… Innymi  słowy – walka. Poprzednie pro-

dukcje From Software pod tym względem mnie nie urzekały, ponieważ wydawały mi się 

nastawione na defensywne podejście do ataków. Każda pomyłka czy chwila nieuwagi 

mogła zakończyć się zgonem bohatera. W tej produkcji sprawa wygląda inaczej. Jeste-

śmy wręcz zachęcani do bardziej agresywnego podejścia, zatem ofensywa przede 

wszystkim! Co ciekawe, gra nie oferuje nam wcale wielu rodzajów broni. Arsenał jest 

mniejszy niż w przypadku chociażby Dark Souls II, jednak mamy możliwość modyfiko-

wania go na rozmaity sposób. I ponownie nasz ekwipunek wręcz skłania do ataku, po-

nieważ tarcze (tak ważne w innych produkcjach From Software) okazują się zbędne i 

raczej więcej z nimi problemów niż pożytku. Wśród broni zachwycają pejcze i piły, które 

są niezwykle skuteczne. Pojawia się także broń palna, mająca na celu ogłuszenie lub za-

stopowanie ataku przeciwnika.  

 

 

 

A wśród tych znajdziemy prawdziwe monstra, które zwracają uwagę swoją agresją. Ta 

jeszcze w żadnej grze nie była tak dobrze widoczna jak tutaj. To właśnie ona powoduje, 

że wrogów dużo łatwiej jest pokonać ciągle wykonując kombinację atak + odskok (ale 

nie turlanie się po ziemi!) niż czekać długie minuty, nim przeciwnik się odsłoni. To samo 
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dotyczy bossów, z którymi potyczki są trudne, ale niezwykle emocjonujące, choć niekie-

dy bardzo długie, gdyż mają oni nie jeden, a dwa-trzy paski życia. Jednak to właśnie wal-

ka stanowi największy problem w opisywanej produkcji. Przede wszystkim dlatego, że 

znacząco różni się od tej znanej z poprzednich produkcji Miyazakiego, a to przede 

wszystkim do wielbicieli Demon’s Souls i Dark Souls nowa produkcja From Software jest 

adresowana. Nie wszystkim fanom może się to spodobać. Dla tych, którym średnio-

wieczny świat Soulsów wydawał się monotonny i nazbyt defensywny, Bloodborne może 

okazać się bardzo dobrą produkcją. W samej grze, co warto podkreślić, znajdziemy także 

liczne utrudnienia w postaci stosunkowo niewielkiej liczby punktów zapisu, wspomnia-

nego braku mapy oraz niewielu fiolek i tętnień krwi, które są niezbędne do awansów 

postaci oraz kupowania broni i ulepszeń. Te możemy nabywać w lokacji zwanej Snem 

Łowcy, jedynym bezpiecznym miejscu w grze. Tam też znajduje się nasza baza, którą 

musimy często odwiedzać, ponieważ przed starciem z bossami nierzadko trzeba się 

przygotować. A później nie zapomnieć drogi do właściwej lokacji i… nie zginąć po dro-

dze. Śmierć bohatera tak naprawdę cały czas uczy nas czegoś nowego o grze, o jej me-

chanice i potworach. To ciekawe podejście, wymagające od nas szybkiego powrotu po 

tchnienia krwi, które tracimy wraz ze zgonem. W tej materii rozwiązanie jest analogicz-

ne do serii Dark Souls.  

Istotnym elementem rozgrywki jest także szeroko pojęta gra online. Możemy ra-

zem z innymi graczami-łowcami walczyć z potworami, wykorzystywać ich wskazówki, 

ale możemy też walczyć między sobą. Tutaj jednak należy uważać, bo kiedy napada na 

nas kilku innych łowców, sytuacja może wymknąć się spod kontroli… W grze pojawiają 

się także losowo kreowane lokacje, tzw. lochy kielichów, w których gracz napotyka róż-

ne pułapki oraz przeciwników. Są one niezależne od Yharnam, jednak stanowią intere-

sujące dopełnienie rozgrywki. 

Nie ulega wątpliwości, że Bloodborne to gra niezwykle rozbudowana i ciekawa z 

wielu względów. Przede wszystkim, jest to jednak gra trudna, w której śmierć bohatera 

jest na porządku dziennym, a odkrywanie świata opiera się na pamięci gracza. Jednakże 

to produkcja, która choć czerpie pełnymi garściami z innych tytułów, tworzy zupełnie 

nową jakość rozgrywki, opakowując to w cudowną ścieżkę dźwiękową i jeden z najbar-

dziej klimatycznych światów w grach wideo ostatnich lat.  
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