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Gotyckie lusterko* 

Pierwszy płatny dodatek do Wiedźmin 3: Dziki Gon zatytułowany Serca z Kamie-

nia trafił do sprzedaży niemal pięć miesięcy po premierze podstawowej wersji gry, którą 

większość zdeterminowanych odbiorców zdążyła, nawet kilkukrotnie, już ukończyć. 

Scenariusz trzeciej odsłony przygód Geralta autorstwa CD-Projekt RED pozostawił u 

mnie spory niedosyt i wrażenie wykorzystania zaledwie części potencjału wykreowane-

go przez twórców wirtualnego świata. Dlatego też oczekiwałem od rozszerzenia nowej, 

wciągającej przygody ze sprawnie przeprowadzoną narracją oraz wyzwań zachęcają-

cych do dalszego rozwijania postaci czy też jej ekwipunku. Miałem nadzieję, że dodatek 

zaoferuje mi jeszcze trochę rozgrywki, opowieści i zwyczajnej przyjemności płynącej z 

doświadczania tej rewelacyjnej gry komputerowej. Otrzymałem jednakże nie do końca 

to, czego oczekiwałem. 

DLC to przede wszystkim świeża historia wypełniona kilkoma interesującymi 

wątkami, postaciami oraz zwrotami akcji dodającymi całości odpowiedniego dynami-

zmu. Kierując poczynaniami najsłynniejszego wiedźmina, zostałem mimowolnie wplą-

tany w układ pomiędzy tajemniczym Gaunterem O’Dim, powszechnie znanym jako Pan 

Lusterko, a młodym szlachcicem Olgierdem von Everecem, ostatnim żyjącym przedsta-

wicielem swojego rodu. Obaj mężczyźni zawarli ze sobą zagadkowy pakt nakładający na 

nich pewne zobowiązania, których ten pierwszy nie jest w stanie wyegzekwować bez 

pomocy Geralta. W rezultacie byłem zmuszony, niczym dżin wywołany z czarodziejskiej 

lampy, spełnić trzy dość nietypowe życzenia von Evereca. Co więcej, jak zwykle bywa w 

przypadku Białego Wilka, powoli niemal wszystko przestało być takim, jakim z początku 

się wydawało. Dodatkowo nastrój całej opowieści stopniowo i konsekwentnie staje się 

coraz mroczniejszy, a obrót wypadków dość niepokojący. 

 

* Recenzja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Serca z Kamienia, CD Projekt RED 2015. 
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Aby nie zepsuć przyjemności samodzielnego odkrywania tajemnic zawartych w 

Sercach z Kamienia nie będę zdradzał dalszych szczegółów, za wyjątkiem zwrócenia 

uwagi na ponadprzeciętne zdolności Gauntera i Olgierda stanowiące przyczynę dalszych 

perypetii wiedźmina. Dodatek wystarcza na przynajmniej kilkanaście godzin zabawy, 

oferując nowy region do zwiedzenia, tradycyjnie już wypełniony potworami, dzikimi 

zwierzętami oraz zadaniami pobocznymi, ukazującymi blaski i cienie życia w Velen bądź 

jego okolicach. Mechanikę wzbogacono natomiast o możliwość wytwarzania u pewnego 

rzemieślnika z Ofiru wzmocnionych glifów ulepszających statystyki ekwipunku, a także 

zaklinania broni lub fragmentów pancerza w celu uzyskania dla nich dodatkowych wła-

sności. Jednakże to główny quest stanowi najmocniejszą część DLC i sprawia, że bardzo 

trudno oderwać się od historii przez niego opowiadanej, z racji na bogactwo zawartych 

w niej motywów oraz różnorodności zadań, jakie stawia przed graczem. Tradycyjne 

wiejskie wesele, napad na skarbiec domu aukcyjnego, wizyta w nawiedzonym domu, 

liczne pojedynki, a zarazem szansa na krótki romans z dawną znajomą to z pewnością 

wystarczająca ilość atrakcji nawet dla wymagających graczy. 

 

 

 

Starając się wpisać w temat przewodni niniejszego numeru, postanowiłem w dal-

szej części swojej recenzji skupić się na tych elementach Serc z Kamienia, które mogą u 

potencjalnego odbiorcy wywołać poczucie niepokoju, a może nawet gęsią skórkę. W 

pewnym momencie rozgrywki Geralt trafia do ponurego, opuszczonego i niszczejącego 
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domostwa.  Po przekroczeniu wyrwy w murze oczom wiedźmina ukazuje się właściwie 

cmentarny dziedziniec, a dotychczasową ciszę przerywają niepokojące odgłosy dobiega-

jące z nieodległego ogrodu. Tam pogromca potworów musi zmierzyć się z monstrum, 

swoją drogą ewidentnie inspirowanym istotą ożywioną przez Wiktora Frankensteina, 

strzegącym posiadłości. Pozbawiony twarzy olbrzym, złożony jakby z części ludzkich 

ciał, nie jest jednak jedynym nadprzyrodzonym i przerażającym mieszkańcem dworku, 

bowiem miałem okazję osobiście poznać jego gospodynię, a raczej to, co z niej pozostało. 

Sekwencja w nawiedzonym domu jest bardzo intensywna, wypełniona klasycz-

nymi „straszakami” – a to coś niewidzialnego postrąca z półek książki, zrzuci na podłogę 

żyrandol, trzaśnie drzwiami albo dla odmiany pokaże swoje straszne oblicze w jednym z 

wiszących na ścianie portretów. Spotkanie z duchem młodej kobiety wywołuje skoja-

rzenia z klasyką powieści gotyckiej: mamy tu nieszczęśliwą miłość, igranie z nieczystymi 

mocami, śmierć z niewyjaśnionych przyczyn i w końcu klątwę uniemożliwiającą opusz-

czenia przez zmarłą świata żywych. Jednak to nie walka ze zjawą stanowi fragment roz-

grywki, który najmocniej zapadł mi w pamięci, ale sekwencja następująca tuż po przy-

wołaniu upiora. Mianowicie wraz z Geraltem wkroczyłem do alternatywnej rzeczywi-

stości, świata łączącego estetykę impresjonistycznego malarstwa z ikonografią charak-

terystyczną dla konwencji horroru.    
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W moim odczuciu taka reprezentacja wyobrażeń i wspomnień bez wątpienia jest 

jedną z najbardziej oryginalnych wśród znanych mi wysokobudżetowych gier wideo i 

już dla samej możliwości jej doświadczenia warto zainteresować się Sercami z kamienia. 

Co prawda taka oprawa wizualna jest nieco męcząca pod względem percepcyjnym, ale 

bezwzględnie udowadnia, że fotorealizm nie musi być jedynym kierunkiem rozwoju 

trójwymiarowej grafiki, umożliwiającym uzyskanie u odbiorców zachwytu nad wyglą-

dem nawigowalnych przestrzeni. Przemierzanie kolejnych pomieszczeń, toczenie walki 

z widmami niejako ucieleśniającymi lęki kobiety, a w końcu konfrontacja z jej najwięk-

szą obawą nabierają dzięki takiemu rozwiązaniu mocniejszego wyrazu, stają się bardziej 

niepokojące, odrealnione, oniryczne, wręcz koszmarne. Dlatego też za sam pomysł oraz 

jego wykonanie twórcom należą się wyrazy uznania. 

Warto jednak zaznaczyć, że wszystko jest spójne i łączy się ze sobą w logiczną ca-

łość – nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją wrzucenia do gry nowych broni, zbroi, kil-

ku dodatkowych zadań i przeciwników. Serca z Kamienia to rzeczywiście rozbudowana i 

satysfakcjonująca opowieść, którą można, według części recenzentów, porównać do 

wcześniejszej historii Krwawego Barona, jednak charakteryzuje się ona odmienną dy-

namiką, inaczej rozstawia akcenty i przede wszystkim sprawia wrażenie bogatszej. Tym 

samym pokazuje to, co w trzeciej części interaktywnej przygody Geralta było i jest naj-

lepsze – projekt intensywnego doświadczenia narracyjnego dający graczowi poczucie 

sprawczości i kontroli nad przebiegiem zdarzeń połączone ze sprawnie funkcjonującą 

mechaniką. 

Dodatek do Wiedźmin 3: Dziki Gon stanowi zatem łakomy kąsek dla wszystkich 

miłośników produkcji CD Projekt RED i bez wątpienia powinien trafić w ręce przede 

wszystkim tych osób, którym odpowiadały sposób prezentowania historii oraz kon-

strukcja postaci z pełnej wersji gry. Serca z kamienia doprowadzają do perfekcji „opo-

wiadanie” świata Białego Wilka, łącząc w sobie elementy humoru, wartkiej akcji, środ-

ków wyrazu budujących nastrój grozy i romantyzmu. To wszystko spaja się w bardzo 

przystępnej, zajmującej formie pozwalającej uznać DLC za wzorowe rozszerzenie już i 

tak fenomenalnego tytułu, wyznaczającego obecnie standardy dla innych cRPG-ów. Po-

proszę zatem twórców o powtórkę w przyszłym roku przy okazji premiery dodatku 

Krew i Wino. 
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