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Japońscy twórcy już dawno przyzwyczaili nas do wydawania gier niekoniecznie 

mieszczących się w granicach przyzwyczajeń zachodnich odbiorców. Produkcje z kraju 

Kwitnącej Wiśni nierzadko europejskim i amerykańskim graczom wydają się dziwne, 

niezrozumiałe czy infantylne. Prowadzi to bardzo często do protekcjonalnego i niespra-

wiedliwego oceniania tytułów, których pomysłowość wykracza poza utarte schematy 

bądź ramy gatunkowe. O ile autorzy niezależni mogą sobie pozwolić na eksperymento-

wanie oraz realizację nietypowych wizji, duże koncerny muszą znacznie ostrożniej po-

dejmować decyzje o inwestowaniu w niekonwencjonalne projekty. Nintendo, znane ze 

swojego konserwatyzmu oraz przywiązania do marek rozwijanych i odświeżanych od 

lat, postanowiło dać szansę właśnie takiemu nietuzinkowemu konceptowi. Splatoon to 

nowe spojrzenie na popularne strzelaniny w perspektywie trzecioosobowej, świeże do 

tego stopnia, że przeciwnicy zamiast ostrzeliwać się ołowianymi pociskami, pokrywają 

swoje otoczenie kolorowymi farbami przy pomocy różnorodnych narzędzi. 

Dzieło Yusukego Amano i Tsubasy Sakaguchiego pozwala graczom wcielić się w 

sympatycznych przedstawicieli rasy Inklings, mogących przybierać formę kałamarnic 

oraz humanoidalnych istot o iście kreskówkowej aparycji. Na początku zabawy z udo-

stępnionych elementów stworzyłem własnego Squid-Kida, nastoletniego mieszkańca 

Inkopolis uczestniczącego w czymś na wzór zawodów paintballu, polegających na poma-

lowaniu jak największej powierzchni jaskrawym atramentem przy jednoczesnym 

utrudnianiu tego samego drużynie przeciwnej. W Splatoon nie chodzi więc o eliminowa-

nie wrogów, ale o zdobycie dominacji nad wirtualnym środowiskiem poprzez oznacze-

nie go swoim kolorem. Rozgrywki odbywają się przez Internet, w czteroosobowych ze-

społach rywalizujących na losowo wybieranych mapach. Podczas poszczególnych me-
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czów gracze zbierają punkty doświadczenia oraz fundusze pozwalające na rozwijanie 

umiejętności swojego awatara oraz zakup lepszego ekwipunku. Wzmacnianie statystyk 

bohatera oraz „broni” jest kluczowe, ponieważ od szybkości, zasięgu i siły rażenia na-

szego malującego przyrządu zależy skuteczność na „polu bitwy”. 

 

 

 

Pomysłowość twórców nie skończyła się jednak na etapie wymyślania sterowalnych 

postaci czy podstaw mechaniki. Podczas atramentowych potyczek użytkownicy Splatoon 

mogą wybierać z szerokiego asortymentu środków bojowych. Od pistoletów na wodę 

wypełnionych farbą, przez ogromne pędzle i wałki, do aerografów oraz wybuchających 

puszek. Dzięki temu każdy może opracować własną taktykę oraz doskonalić się w okre-

ślonym sposobie grania. Jeśli dodamy do tego umiejętności specjalne oraz obecne na 

mapach wzmacniacze, uzyskamy różnorodność sprawiającą, że właściwie każda roz-

grywka przez Sieć będzie niepowtarzalnym wyzwaniem. Dodatkowo dynamizm starć 

zapewniony przez stosunkowo nieduże mapy oraz krótki czas trwania pojedynczej po-

tyczki eliminuje wrażenie znużenia towarzyszące mi w wielu grach sieciowych, w któ-

rych starcia pomiędzy graczami potrafią ciągnąć się w nieskończoność. Nie doświadczy-

łem też problemów ze znalezieniem aktywnych sesji, serwery Nintendo działają spraw-

nie, a oczekiwanie na zebranie kompletu uczestników meczu nigdy nie trwało dłużej niż 

minutę. 



3 

 

Dla chcących odpocząć od internetowych starć lub zwyczajnie potrenować swoje 

umiejętności autorzy przygotowali dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest gra lokalna 

dla dwóch osób rywalizujących poprzez zbijanie rozmieszczonych na planszy balonów. 

Drugim, znacznie bardziej rozbudowanym, jest tryb, który wolę nazywać niby-

fabularnym, składający się z serii samodzielnych poziomów wypełnionych przeszkoda-

mi i przeciwnikami, które pokonywałem przy pomocy wypełnionego farbą karabinu. 

Mechanika rozgrywki właściwie niczym nie różni się od tej obecnej w trybie wielooso-

bowym, ale muszę przyznać, że strzelanie atramentem do przedstawicieli wrogiej rasy 

Octolings, pokrywanie nią powierzchni obiektów obecnych na mapie, a następnie wyko-

nywanie ślizgów i skoków pod postacią małej kałamarnicy sprawiało mi dużo przyjem-

ności oraz satysfakcji. Bez wątpienia Splatoon sprawdza się jako skrzyżowanie gry akcji 

z platformówką i choć rozgrywka dla jednego gracza zabiera jedynie kilka godzin, to 

muszę przyznać, że jest bardzo intensywna i różnorodna. 

Motto Squid-Kids: „Stay Fresh!” przyświecało najwyraźniej projektantom odpowie-

dzialnym za przygotowanie poziomów i łamigłówek obecnych w Octo Valley, czyli krai-

nie ukazanej w trybie jednoosobowym. Podczas jej przemierzania natknąłem się na uru-

chamiane strumieniem farby wiatraki, gąbki rosnące po nasiąknięciu barwną cieczą, 

hydranty eksplodujące fontanną atramentu czy obiekty widoczne dopiero po „ostrzela-

niu” ich kilkoma pociskami z lepkiej mazi. Zagadki nie są zbyt skomplikowane, ale wy-

magają pewnego oswojenia ze sterowaniem i dobrej obserwacji otoczenia, a także za 

każdym razem opanowania nowego elementu mechaniki. Zazwyczaj trwa to kilka minut 

i gdy dochodziłem już niemal do perfekcji w danym zadaniu, poziom kończył się, nie 

wymuszając na mnie kontynuowania stopniowo coraz bardziej monotonnych czynności. 

Tym samym Splatoon nie wywoływał znudzenia skakaniem po kolejnych platformach i 

zbieraniem setek pomarańczowych kulek, dzieląc rozgrywkę na krótkie, zorientowane 

na poszczególne zadania poziomy. 

Muszę przyznać, że do projektu zrealizowanego przez Amano i Sakaguchiego pod-

chodziłem z zainteresowaniem, ale i pewną rezerwą. Obawiałem się, w grze polegającej 

na malowaniu, braku dynamizmu i różnorodności, które zatrzymałyby mnie przy sobie 

na dłużej. Na szczęście myliłem się, a wszelkie obawy rozwiały już pierwsze minuty roz-

grywki. Warto dodać, że twórcy wciąż rozwijają Splatoon, dlatego w niedalekiej przy-

szłości możemy spodziewać się kolejnych map, broni, ubrań i gadżetów dla swoich awa-

tarów, a być może i trybów gry. Najnowsza sieciowa produkcja Nintendo stanowi solid-
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ny produkt, którego Wii U już do dawna potrzebowało. Tytuł bez Mario, Linka czy Kir-

by’ego w roli głównej, w dodatku wykorzystujący nową, dość oryginalną mechanikę, być 

może zwróci ponownie uwagę graczy na obecną platformę stacjonarną wielkiego N. 

Splatoon odsłania bowiem nie tylko potencjał drzemiący w konsoli Nintendo, ale rów-

nież współpracujących z marką projektantów, którym udało się pozytywnie mnie zasko-

czyć i zachęcić do brudzenia farbą wirtualnych skateparków czy portów wypełnionych 

kontenerami przez wiele godzin. 

 

 

 

Splatoon to bez wątpienia pozycja obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy Wii U 

lubiących zmagania z innymi graczami przez Internet, którym znudził się już MarioKart 

8 lub Super Smash Bros. bądź którzy szukają czegoś bardziej interesującego niż spraw-

dzone, lecz nużące już rozwiązania trzecioosobowych strzelanin. Warto więc zainwe-

stować w nią nie tylko swoje pieniądze, ale i czas, aby stać się pełnoprawnym członkiem 

nieustannie animowanej przez twórców społeczności graczy-miłośników Inklings oraz 

ich potyczek. 

 

*** 

 

W trakcie pisania niniejszej recenzji dotarła do mnie wieść o śmierci Satoru Iwaty, 

prezesa koncernu Nintendo i jednocześnie producenta wykonawczego gry Splatoon. W 
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dniu ogłoszenia tej przykrej informacji gracze dzięki komunikatom Miiverse żegnali się z 

popularnym twórcą gier i dzielili swoim smutkiem z resztą społeczności. Uświadomiło 

mi to, jak bardzo zintegrowaną grupą są odbiorcy produktów Nintendo, a także jak waż-

ni są dla nich przedstawiciele marki idącej pod prąd obecnym trendom i zmieniającej 

oblicze elektronicznej rozrywki. 

 

Źródła ilustracji: materiały prasowe. 


