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Tomasz Wójcik 

Próba ucieczki* 

Duńskie studio Playdead w lipcu minionego roku udostępniło do sprzedaży grę In-

side. Choć jest to niezależne studio deweloperskie, gracze wiązali ze wspomnianym tytu-

łem spore nadzieje. Jest to spowodowane między innymi tym, że nie jest to gra AAA, a 

w produkcji była przez 6 lat. w roku 2010 Playdead zadebiutowało z Limbo, które odmie-

niło świat gier platformowych i stworzyło właściwie nowy podgatunek gier “limbopodob-

nych”. Debiutancki tytuł ukazał się na wszystkich możliwych platformach (Linux, Win-

dows, systemy mobilne, konsole) i sprzedał w kilku milionach egzemplarzy.  

 

Omawiana pozycja jest równie depresyjna, co jej poprzednik. Choć w odróżnieniu 

od wcześniejszej w Inside pojawiają się sporadycznie kolory, to szata graficzna oprawiona 

 
* Recenzja gry Inside, Playdead, 2016. 
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jest w stonowane barwy, a tło – monochromatyczne. Jedynie niektóre miejsca wymaga-

jące interakcji podpowiadają o sobie wyeksponowanym kolorem. w obu grach dialogi nie 

występują, ale poprzez interakcję bohatera z otoczeniem komunikacja przebiega bardziej 

dosadnie. Autorzy po raz kolejny sięgają do kontrowersyjnej postaci kontrolowanego 

przez nas chłopca, którego bez przerwy stawiamy w bardzo trudnych sytuacjach. Zdarze-

nia te często kończą się jego tragiczną śmiercią.  

Generalnie w świecie gier wideo przyjęło się, aby nie narażać ciężarnych kobiet, 

niemowląt i dzieci na krzywdę. Niektóre ze śmierci naszego bohatera wprawiają w głę-

boki dyskomfort, tym bardziej, gdy nie zginęliśmy jeszcze dostatecznie wiele razy, żeby 

zrozumieć jak tego uniknąć. Po kilku wdechach można jednak kontynuować tę mroczną 

grę logiczną. Zapisy stanu gry są częste, więc po śmierci przywracani jesteśmy do sceny 

dosłownie sprzed chwili. Ma to swoje zastosowanie praktyczne, bowiem gra jest przede 

wszystkim zbitką zagadek oprawionych we wspaniałą i głęboką historię.  

Choć metagra Inside to łamigłówka polegająca na interakcji z nieożywionymi 

obiektami jak wóz czy pudło, to przewyższa wiele gier z gatunku horroru pod względem 

budowania napięcia. Początkowo odczuwamy strach i potrzebę uciekania. Jako że jest to 

gra typu side scroller, uciekać możemy tylko w jednym kierunku – w prawo, co znacznie 

ogranicza nasze możliwości radzenia sobie z niekończącym się niebezpieczeństwem. 

Jak już wspomniałem, metagra to głównie świat przemyślanych w każdym calu za-

gadek, w które wkomponowana jest historia, którą my, protagoniści, przeżywamy. Połą-

czenie tych dwóch elementów ukazuje mistrzostwo level designu, z jakim dotąd się jeszcze 

nie spotkałem, również ze względu na wysoką immersję. Aby komunikować się ze świa-

tem przedstawionym, gracz nie potrzebuje żadnego interfejsu, więc i tym razem autorzy 

gry z niego zrezygnowali. Tworząc Limbo, deweloperzy napisali swój silnik, który zasto-

sowali wyłącznie na potrzeby tamtej gry. Do stworzenia Inside zastosowano najpopular-

niejsze narzędzie do tworzenia gier – Unity 3D. Dzięki wykorzystaniu gotowego rozwią-

zania zyskali więcej czasu na rozbudowanie świata. Choć recenzowana pozycja jest dwu-

wymiarową grą platformową, twórcy wyeksponowali zjawiska zachodzące w tle, co do-

dało jej głębi i unikalności w porównaniu z innymi grami, w których rozgrywka przebiega 

na dwóch osiach.  
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Gra często zaskakuje. Od samego początku jedyne informacje na temat fabuły to te, 

które dostrzeżemy w trakcie grania. w związku z tym początkowe wrażenie, jakbyśmy 

uciekali chłopcem w czerwonym swetrze, zaczyna zmieniać się w miarę postępu roz-

grywki i nie przestaje zadziwiać aż do jej ukończenia, a może i jeszcze dłużej. Gra jest bo-

wiem na tyle głęboka, że mało który gracz będzie w stanie interpretować ją wielowymia-

rowo na bieżąco, w miarę odkrywania elementów fabuły. Portale społecznościowe jak Fa-

cebook, Reddit, Twitter i YouTube płonęły od dyskusji dotyczących rozumienia zakończe-

nia (zakończeń) i dopiero po miesiącu od premiery ukazały się rzetelne artykuły, które 

podsumowały wszystkie zdobyte informacje i były w stanie wyjaśnić tę historię. Nie 

warto się jednak zrażać z tego powodu do gry. Jest to bowiem historia, która opowie-

dziana na papierze brzmi jak wariactwo, a przeżyta przez gracza stawianego w roli pro-

tagonisty jest jedną z najciekawszych i najbardziej traumatycznych historii, jakie dane mi 

było przeżyć. 

 

 


