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Immersja i tworzenie podmiotowości w grach 

Ludzki umysł można przyrównać do totalnego symulatora lotu (total flight simula-

tor) – oznacza to, że symuluje on zarówno rzeczywistość otaczającą, jak i świadomość, 

która przemieszcza się w danej rzeczywistości i wchodzi z nią w interakcję. Ta znamienna 

cecha ludzkiego umysłu jest efektem setek tysięcy lat ewolucji oraz jednocześnie definiu-

jącym atrybutem człowieczeństwa, za którym od lat podąża wirtualna rozrywka1. Natu-

ralnie, ze względu na ograniczenia technologiczne, próby naśladowania rzeczywistości w 

postaci tworzenia jej wirtualnego substytutu od lat pozostawiają wiele do życzenia. Wy-

nika to z natury ludzkiego umysłu, który łatwo dostrzega fotorealistyczne iluzje serwo-

wane przez kolejne generacje silników graficznych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, 

że twórcy cyfrowych światów oraz sami inżynierowie zajmujący się problemem wirtual-

nej rzeczywistości (z ang. virtual reality lub skrótowo VR) stopniowo tworzą kolejne na-

rzędzia, które coraz łatwiej i skuteczniej zakotwiczają użytkownika w  świecie gier, po-

mimo nadal istniejących ograniczeń technologicznych.  

Dlatego niniejszy tekst chciałbym poświęcić problemowi immersji, a w szczególno-

ści sposobów jej osiągania oraz ostatecznego wpływu na podmiotowość gracza. Immery-

snowść, rozumiana jako zaangażowanie, coraz częściej staje się kartą przetargową wielu 

producentów gier2. Nie jest to zaskakujące, jest to bowiem proces niezwykle istotny, po-

zwalający na identyfikację z bohaterem, udział w wydarzeniach, których gracz jest świad-

kiem oraz wywołanie uczucia obecności w świecie gry. Dzięki immersyjności osiągnięcie 

tych celów jest możliwe bez fotorealizmu oraz zaangażowania wszystkich ludzkich zmy-

słów. 

 

1 Thomas Metzinger, Being No One: The Self-Model and Theory of Subjectivity, Londyn: Wydawnictwo MIT 
2003, s. 557. 
2 Gordon Calleja, In-Game from Immersion to Incorporation, Londyn: Wydawnictwo MIT 2011, s. 25. 



2 
 

Immersja nie ogranicza się wyłącznie do gier komputerowych. Proces ten obecny 

jest także w innych mediach: filmie, muzyce, literaturze czy nawet sztukach plastycznych. 

Jednakże immersja wynikająca z zaangażowania w świat gry będzie na swój sposób in-

tensywniejsza, bardziej fizyczna. Wynika to z podstawowej dychotomii pomiędzy litera-

turą ergodyczną a nieergodyczną, wprowadzonej przez Espena Aarsetha w książce Cyber-

text: Perspective on Ergodic Literature wydanej w 1997. Według Aarsetha, literatura er-

godyczna to medium, w którym „wędrówka przez tekst wymaga od użytkownika istot-

nego »nietrywialnego« wysiłku”, podczas gdy literatura nieergodyczna to medium, w któ-

rym „przejście przez tekst jest wysiłkiem trywialnym, nieobarczającym czytelnika ponad-

myślową odpowiedzialnością, poza, na przykład, ruchem gałki ocznej lub arbitralnym 

przewracaniem stron”3. Stąd uczucie bycia zaangażowanym będzie inne w przypadku 

książek, sztuki czy filmu. Czytelnik będzie w stanie dokonać projekcji do świata przedsta-

wionego, jednak jego udział w wydarzeniach będzie z góry określony przez autora, a rola 

ograniczona do pasywnego doświadczania. W grach proces ten będzie wyglądał inaczej. 

Odbiorca będzie zmuszony do przyjęcia aktywnej funkcji, na którą składać się będzie za-

równo posuwanie historii do przodu, jak i interakcja ze światem oraz zamieszkującymi 

go bohaterami, czasami również kształtowanie fabuły i podejmowanie decyzji, które będą 

owocować różnymi zakończeniami. Immersja w literaturze ergodycznej będzie zatem 

wyróżniać się stopniem aktywności oraz zindywidualizowania. 

Pomimo zawężenia tematu zainteresowania do immersji występującej w mediach 

ergodycznych takich jak gry komputerowe, jej znaczenie w szeroko pojmowanych bada-

niach gier również nie jest jednoznacznie określone. Jak zauważa Calleja, definicje immer-

sji wahają się od określania jej mianem zwykłego zaangażowania do specyficznego spo-

sobu postrzegania rzeczywistości, uzależnienia, „zawieszenia niewiary” (suspension of di-

sbelief) czy identyfikacji z bohaterami4. 

Stosunkowo precyzyjne rozumienie immersji zaproponowali Emily Brown oraz 

Paul Cairns w referacie A Grounded Investigation of Immersion in Games. Rozumieją oni 

 

3 Espen Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, Londyn: Wydawnictwo Johns Hopkins 1997, 
s. 2. Tekst tłumaczony antykwą [In ergodic literature, nontrivial effort is required to allow the reader to trav-
erse the text … nonergodic literature, where the effort to traverse the text is trivial, with no extranoematic 
responsibilities placed on the reader except (for example) eye mdvement and the periodic or arbitrary turning 
of pages.] 
4 Gordon Calleja, In-Game from Immersion to Incorporation, dz. cyt., s. 25. 
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immersję jako trzystopniowy proces, na który składają się następujące fazy: zaangażowa-

nie (engagement), zaabsorbowanie (engrossment) oraz całkowita immersja (total immer-

sion). W fazie pierwszej immersyjność jest zależna od przezwyciężenia „trudności” w po-

staci dostępności tytułu, poziomu skomplikowania, sterowania, czasu, jaki gracz musi po-

święcić na dany tytuł, oraz wysiłku wymaganego do otrzymania wynagrodzenia za ukoń-

czenie gry. Kiedy użytkownik jest w stanie przezwyciężyć wyżej wymienione bariery, 

staje się zaangażowany5. W fazie drugiej do procesu doświadczania rozgrywki dochodzi 

element emocjonalny; gracze zawieszają niewiarę w świat wirtualny i zaczynają stawać 

się coraz bardziej zaabsorbowani wydarzeniami, do których dochodzi na ekranie. Nie-

rzadko podczas sesji gracze gaszą światła i zwiększają poziom natężenia dźwięku, co po-

zwala na oderwanie się od rzeczywistości, a przynajmniej tymczasowe zapomnienie6. 

Uczucie zaabsorbowania otwiera drogę do całkowitej immersji, czyli stanu zakotwiczenia 

w świecie gry. Na tym etapie gracze odcinają się w pełni od świata rzeczywistego. W mo-

mencie osiągnięcia pełnej immersji jedynym stymulantem uczuć i myśli użytkownika 

staje się środowisko gry. Gracz dokonuje przeniesienia i staje się „obecny” w wirtualnym 

świecie. Jego doświadczenia potęgowane są dodatkowo przez empatię oraz atmosferę, 

które podtrzymują proces oderwania od rzeczywistości7. 

Należy jednak wspomnieć, że nie każdy rodzaj gry będzie w stanie doprowadzić 

gracza do stanu całkowitej immersji. Niektóre gatunki będą wymagały jedynie powierzch-

niowego zaangażowania, podczas gdy inne będą zachęcały do zainteresowania wykracza-

jącego poza obszar świata gry, dlatego warto zasygnalizować pewne rozgraniczenie. 

Niektóre gatunki gier będą pozwalały jedynie na osiągnięcie pierwszego poziomu 

immersji według podziału Brown i Cairnsa. Produkcje te nie będą posiadały żadnej struk-

tury narracyjnej, stąd nie będą mogły wywołać u gracza empatii ani potrzeby identyfikacji 

z bohaterem, którego będzie kontrolował. Dobrym przykładem będą tytuły logiczne, opie-

rające się bardziej na swojej mechanice i prezentujące świat w całości przed oczami gra-

cza. W kontekście gier pozwalających jedynie na zaangażowanie warto wspomnieć rów-

nież o całej gamie produkcji sportowych, wyścigowych czy symulatorów. Z drugiej strony, 

rynkowa dostępność pewnych urządzeń – gogle VR, kierownice, joysticki stylizowane na 

 

5 Emily Brown, Paul Cairns, A Grounded Investigation of Game Immersion, w: AMC Digital Library, 
http://www-users.cs.york.ac.uk/~pcairns/papers [dostęp 17 lutego 2015]. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
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drążki, jakie można znaleźć w kokpitach – pozwoli na pogłębienie immersji podczas gra-

nia w wyżej wymienione gatunki, jednakże w dalszym ciągu nie pozwoli osiągnąć emocjo-

nalnego zaangażowania. 

Z kolei gry kładące nacisk na tryb wieloosobowy będą pozwalały nie tylko na osią-

gnięcie całkowitej immersji w świecie gry, ale również poza jej obrębem. Chodzi tutaj 

przede wszystkim o tytuły tworzące sceny e-sportowe, udział w których wymaga jedynie 

znajomości zasad, a niekoniecznie nieustannego grania. Natomiast specjalne miejsce – ze 

względu na możliwość występowania w obrębie społeczności gier zarówno jedno-, jak i 

wieloosobowych – zajmować będą wydarzenia pokroju konwentów czy zjawisk takich jak 

cosplay i fanfiction. Jednakże ze względu na swoją odrębność, immersja wynikająca z par-

tycypacji i działalności w tych pochodnych zjawiskach społecznościowych powinna być 

omawiana niezależnie. W kontekście gier wieloosobowych warto również wspomnieć o 

tytułach hybrydowych, w których kampania dla jednego gracza jest równie istotna, co 

tryb wieloosobowy. Tytuły tego typu pozwalają nie tylko na współzawodnictwo, ale rów-

nież na emocjonalne zaangażowanie w historię umiejscowioną w wirtualnym świecie . 

Z punktu widzenia poniższego artykułu, najistotniejsze będą gry kładące nacisk na 

narracje oraz kampanie jednoosobowe. W tej samej kategorii można umieścić również gry 

wieloosobowe oddzielające tryby dla jednego i wielu graczy – dobrym przykładem jest 

pierwsza część Guild Wars (NCsoft, 2005), która wprowadziła wyraźny podział na sferę 

wieloosobową i indywidualną, pozwalając na naruszenie tej drugiej tylko na wyraźne ży-

czenie samego użytkownika. Gry opierające się na aspekcie narracyjnym nawiązują pew-

nego rodzaju kontrakt z graczem, w którym honorowanie zasad gry będzie skutkować 

całkowitą immersją. Poprzez honorowanie zasad gry należy rozumieć przede wszystkim 

powstrzymanie się od prób złamania reguł za pomocą kodów, błędów obecnych w grze, 

programów wspomagających rozgrywkę lub zachowania nieprzewidzianego przez pro-

gramistów. Wszystkie powyższe będą skutkowały naruszeniem równowagi rozgrywki. 

Zbudowanie barykady w Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010) pozwoli na 

powstrzymanie naszego prześladowcy i obnażenie ograniczeń sztucznej inteligencji, w re-

zultacie uczucie grozy i bezsilności zniknie. Z kolei tymczasowa nieśmiertelność, uzy-

skana za pomocą kodu, pozwoli z łatwością przebrnąć przez niebezpieczny fragment roz-

grywki, tym samym eliminując napięcie i potrzebę skupienia. Uszanowanie życzeń twór-

ców pozwoli na osiągnięcie całkowitej immersji, która dodatkowo będzie wspierana 
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przez zestaw wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Czynniki te będą zarówno narzę-

dziami mającymi doprowadzić do immersji, jak i zabezpieczeniami, które poprzez przy-

kucie uwagi graczy mają powstrzymać ich przed próbą złamania zasad.  

Warto zaznaczyć, że proces immersji zostaje zainicjowany jeszcze przed rozpoczę-

ciem samej rozgrywki, w momencie zainicjowania kampanii reklamowej. Standardowo 

wydawcy inkorporują tradycyjne metody promocji pokroju wywiadów, zapowiedzi, ma-

teriałów wideo czy nawet książek i komiksów. Najistotniejsze, w kontekście generowania 

immersji, jest jednak użycie marketingu wirusowego (z ang. viral marketing). Dobrym 

przykładem wydaje się kampania reklamowa Deus Ex Human Revolution (Square-Enix, 

2011), której towarzyszyła strona internetowa Sarif Industries, prezentująca historię 

oraz ofertę handlową korporacji, która zatrudnia bohatera gry. Jako przeciwwagę, produ-

cent wydał po niej materiał wideo, promujący grupę Purity First, która w grze walczy z 

popularyzacją cybernetycznych protez, będących głównym produktem Sarif Industries. 

Zarówno strona internetowa, jak i krótki film w prosty i przejrzysty sposób zaprezento-

wały pokrótce konflikt ideologiczny, jaki będzie miał miejsce w tle wydarzeń gry, i przed 

rozpoczęciem samej rozgrywki zaprosiły graczy do spekulacji na temat fabuły, świata 

oraz możliwych wyborów, przed którymi stanie gracz. Co również istotne, zarówno 

strona, jak i wideo zadbały o przedstawienie atmosfery oraz stylu gry, wywołując po-

wszechne zainteresowanie i stanowiąc pośrednie wprowadzenie do świata Deus Ex Hu-

man Revolution.  

Podobny zabieg zastosowało studio Irrational Games podczas promocji Bioshock 

Infinite (2K Games, 2013). Materiał zatytułowany Truth from Legend, zaprezentowany w 

formie pseudo-dokumentu, wprowadził graczy w historię Columbii, latającego miasta, w 

którym toczy się rozgrywka. Po raz kolejny, stosując reklamę wirusową, twórcy wywołali 

zainteresowanie i zaprosili graczy do poszukiwania informacji na stronie internetowej 

gry. Materiały tego typu zgodnie ze swoim przeznaczeniem zachęcają potencjalnych 

klientów do promocji. Co jest jednak najistotniejsze z perspektywy immersji, marketing 

wirusowy wprowadza, na etapie oczekiwania na premierę tytułu, atmosferę, świat i 

szczątki fabuły, zachęcając tym samym do poszukiwań i zaangażowania na długo przed 

wejściem do wirtualnego świata.8 

 

8 Justin Kirby, Paul Marsden, Connected Marketing: The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution, Londyn: 
Elsevier 2006.,s. 89. 
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W momencie wydania gry uprzednio uwarunkowany gracz zostaje natychmia-

stowo wrzucony do świata, którego zależności i pewne ideologiczne problemy są mu już 

znane. Co więcej, inkorporacja kolejnych czynników, czyli: dźwięku, grafiki, narracji i roz-

grywki, wprowadza zaangażowanie emocjonalne, empatię i doświadczenie „obecności”, 

które ostatecznie doprowadzają gracza do stanu całkowitej immersji i wpływu na po-

strzeganie własnej podmiotowości. 

Jak słusznie zauważa Karen Collins, udźwiękowienie, odgłosy przedmiotów, 

dźwięki tła, interfejsu, muzyka czy dialogi mają ogromne znaczenie dla immersyjności i 

identyfikacji z bohaterem9. W momencie całkowitej immersji, gdy kontroler staje się prze-

dłużeniem ciała gracza, a on odcina się od rzeczywistości, dźwięki wydawane przez boha-

tera zostają uznane za dźwięki wytwarzane przez niego samego. Ze względu na fakt, że 

gracze otrzymują natychmiastową informację zwrotną w postaci słyszalnej reakcji boha-

tera, dźwięki, które wydają, stają się częścią siebie, „the self”. W tym rozumieniu dźwięk 

pozwala graczom stać się bohaterem, a właściwie to bohater staje się częścią ich jaźni10. 

Uczucie to jest dodatkowo potęgowane przez ścieżkę dźwiękową, która nierzadko będzie 

dostosowana do emocjonalnego stanu bohaterów bądź wydarzeń na ekranie, tym samym 

prowokując gracza do reakcji. Na podobnej zasadzie będą oparte dialogi, w których boha-

terowie będą zdradzali pewne stany emocjonalne i tym samym wpływali na postrzeganie 

ich przez graczy. Jak słusznie zauważa Andrew Boyd, dźwięk ma przewagę na grafiką, po-

nieważ z natury wychodzi poza obszar świata gry i staje się obecny w sferze gracza11, tym 

samym potęgując uczucie obecności i istnienia w świecie gry. 

Aspekt wizualny jest nie mniej istotny, gdyż konstytuuje on nie tylko świat gry, ale 

również tworzy atmosferę i formę rozgrywki.12 Perspektywa pierwszoosobowa, trzecio-

osobowa czy izometryczna w dwóch lub trzech wymiarach będzie w znacznym stopniu 

wpływać na stopień zaangażowania i identyfikacji z wydarzeniami na ekranie. Znacznie 

łatwiej odnaleźć w sobie uczucie empatii w stosunku do bohatera, którego gracz zna, ani-

żeli w stosunku do bezimiennych mas, które użytkownicy będą posyłać na śmierć, testując 

nowe taktyki w grach strategicznych. Z kolei sama prezentacja wizualna będzie kluczowa 

 

9 Karen Collins, Playing with Sound, Londyn: Wydawnictwo MIT 2013, s. 44. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, Susana Pajares Tosca, Understanding Video Games. Nowy 
Jork: Routledge,2008, s.105. 
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w tworzeniu atmosfery i wiarygodnego świata. Fotorealizm wydaje się istotny, ale równie 

ważny pozostaje specyficzny styl artystyczny, który ma wywołać przekonanie o obecności 

w iluzorycznym świecie przedstawionym na ekranie13. Im większy wpływ gracza na oto-

czenie, im łatwiejsza jest eksploracja oraz im bardziej przekonujący i koherentny jest styl 

wizualny, tym bardziej potęguje się uczucie immersji w świecie gry. Wizualność oraz pre-

zentowany świat w naturalny sposób żerują na ludzkiej tendencji do poznawania niezna-

nego14, a tym samym zaangażowania gracza w rozgrywkę. Nie należy również zapominać 

o fabularnym potencjale świata przedstawionego. Na co słusznie zwraca uwagę Henry 

Jenkins, opowiadanie historii poprzez środowisko gry przyczynia się do tworzenia im-

mersyjnego doświadczenia, środowisko bowiem zapewnia scenę, na której dochodzi do 

wydarzeń, dostarcza informacji o samej narracji, zapewnia źródła, z których scenarzyści 

mogą narrację konstruować oraz w niektórych przypadkach wywoływać uczucie identy-

fikacji z wydarzeniami15. 

Partycypacja w opowiadanej historii jest również kluczowa dla procesu immersji. 

Podobnie jak w przypadku udźwiękowienia czy wizualności, celem jest wywołanie uczu-

cia obecności i oderwania od rzeczywistości. Jedną z najistotniejszych funkcji fabuły bę-

dzie utrzymanie zaangażowania poprzez odpowiednie tempo (z ang. pacing). Tempo będą 

warunkować między innymi zwroty akcji, częstotliwość przerywników filmowych (z ang. 

cut-scene), ilość dialogów na ekranie oraz długość poszczególnych sekcji16. Przykładowo, 

duża ilość dialogów połączona z niewielką ilością eksploracji doprowadzi do nudy, a na-

stępnie wycofania ze świata gry. Podobnie zakończy się nadmiar walki i eksploracji, które 

będą pozbawione kontekstu oraz odniesień do fabuły i motywacji bohaterów, czego naj-

lepszym przykładem jest Xenosaga II (Namco, 2005), w której pojawiły się oba problemy, 

nierzadko doprowadzając do złamania immersji wśród graczy. Niemniej istotne dla utrzy-

mania zaangażowania jest również nakreślanie tła dla przedstawionych wydarzeń. Tło, 

przekazywane zazwyczaj przez interakcję z mieszkańcami świata lub książki, nagrania, a 

 

13 Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, Susana Pajares Tosca, Understanding Video Games, dz. cyt., 
s.123. 
14 Gordon Calleja, In-Game from Immersion to Incorporation. dz. cyt., s.73. 
15 Henry Jenkins, Game Design as Narrative Architecture, w: USC: CInematic Arts, http://interac-
tive.usc.edu/blog-old/wp-content/uploads/2011/01/Jenkins_Narrative_Architecture.pdf [dostęp 17 
lutego 2015]. 
16 Josiah Lebowitz, Chris Klug, Interactive Storytelling for Video Games: A Player-Centered Approach to Cre-
ating Memorable Characters and Stories, Londyn: Elsevier 2011, s.76. 
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nawet pocztę elektroniczną, dostarcza niezbędnych informacji o świecie, kulturze czy hi-

storii, zapewniając kontekst, w którym twórcy mogą budować fabułę, zadania dodatkowe 

czy historie kluczowych dla fabuły postaci17. Nierzadko tło także zachęci graczy do eks-

ploracji świata; przykładowo, historia Rapture czy Columbii z serii Bioshock pozostanie 

dla gracza niekompletna bez odsłuchania wszystkich nagrań rozrzuconych po świecie gry. 

Ważny dla immersji jest również rozwój bohatera, nie tylko ten wynikający z mechaniki 

rozgrywki, ale również ten istniejący na poziomie fabularnym. Kształtowanie relacji z in-

nymi postaciami, możliwość dokonywania moralnych wyborów, stosowanie własnych 

etycznych przekonań lub ich łamanie, a także wiarygodność zachowań bohaterów urze-

kają i zachęcają do pozostania w świecie gry18. 

Sama rozgrywka również odgrywa fundamentalną rolę. Gracze nie są pasywnymi 

uczestnikami wydarzeń na ekranie, jak czytelnicy mediów nieergodycznych, lecz biorą 

aktywny udział w kształtowaniu świata. Sposób poruszania się, interakcji, przemieszcza-

nia, możliwość stworzenia – przynajmniej w niektórych tytułach – własnego awatara, 

który może przypominać gracza i w końcu obecność pewnych rozwiązań wynikających z 

natury gatunku bądź świata gry, a przekładających się na rozgrywkę, dodatkowo przyczy-

nia się do wspomnianego wcześniej zakotwiczenia w świecie gry i zapomnienia o rzeczy-

wistości. Jak pisze Gareth Schott, gracze pragną władzy nad wydarzeniami, do których 

dochodzi na ekranie, a mechanika rozgrywki im to umożliwia19. 

Podsumowując, całkowita immersja, uzyskana za pomocą połączenia narracji, gra-

fiki, dźwięku i rozgrywki, wprowadza użytkownika w stan obecności w świecie gry. Wy-

daje się, że poprzez użycie aparatu kognitywnego, gracz rekonstruuje się w świecie wir-

tualnym, traktując swoją postać jako przedłużenie własnej świadomości. Warto zwrócić 

jednak uwagę na fakt, że nie jest to zjawisko nietypowe. Jak zauważa Thomas Metzinger, 

jest to naturalna cecha ludzkiego umysłu, będąca wynikiem ewolucji i objawiająca się w 

życiu codziennym20. Nie sposób jednak wysunąć ostatecznych wniosków związanych z 

wpływem immersji na podmiotowość graczy. Problemem są z jednej strony ograniczenia 

 

17 Josiah Lebowitz, Chris Klug, Interactive Storytelling for Video Games: A Player-Centered Approach to Cre-
ating Memorable Characters and Stories, dz. cyt., s. 97. 
18 Tamże. 
19 Gordon Calleja, In-Game from Immersion to Incorporation. dz. cyt., s.55. 
20 Thomas Metzinger, Being No One: The Self-Model and Theory of Subjectivity. dz. cyt., s. 547-58. 
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współczesnych gier, które pozwalają na tworzenie stosunkowo ubogich immersyjnie śro-

dowisk, a z drugiej potrzeba przeprowadzenia szerzej zakrojonych badań dotyczących 

tego zjawiska. Z pewnością rosnąca na powrót popularność urządzeń VR będzie kluczowa 

dla pogłębienia uczucia obecności w światach wirtualnych i jednocześnie kolejnym powo-

dem, by powracać do tego problemu. 

Na chwilę obecną immersja jest doświadczeniem ściśle zindywidualizowanym i za-

leżnym od kontraktu między grą a użytkownikiem. Tylko poprzez unifikację wizualności, 

mechaniki rozgrywki, zaangażowanie oraz dobrowolne powstrzymanie niewiary gracz 

jest w stanie zakotwiczyć się w wirtualnym świecie. Wydaje się, że podczas całkowitej 

immersji, w niektórych przypadkach, gracz w pełni identyfikuje się z bohaterem na ekra-

nie, nie traktuje go jako „obcego”, ale jako „ja”, które doświadcza i odczuwa w sposób z 

nim identyczny. Czy immersję możemy w takim razie potraktować jako proces przenie-

sienia, w którym gracz podświadomie traktuje wirtualne „ja” jako przedłużenie własnej 

jaźni (czego efektem będzie uczucie obecności w wirtualnym świecie)? Czy być może jest 

to wynik tymczasowego zawieszenia własnej niewiary i rodzaj kontraktu podejmowa-

nego dobrowolnie w celach wyłącznie rozrywkowych? 

 

 

Bibliografia 

 

1. Emily Brown, Paul Cairns, A Grounded Investigation of Game Immersion, w: AMC 

Digital Library, http://www-users.cs.york.ac.uk/~pcairns/papers [dostęp 17 lutego 

2015]. 

2. Espen Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, Londyn: Wydawnictwo 

Johns Hopkins 1997. 

3. Gordon Calleja, In-Game from Immersion to Incorporation, Londyn: Wydawnictwo 

MIT 2011. 

4. Henry Jenkins, Game Design as Narrative Architecture, USC: Cinematic Arts, 

http://interactive.usc.edu/blog-old/wp-content/uploads/2011/01/Jenkins_Narra-

tive_Architecture.pdf [dostęp 17 lutego 2015]. 

5. Josiah Lebowitz, Chris Klug, Interactive Storytelling for Video Games: A Player-Cen-

tered Approach to Creating Memorable Characters and Stories, Londyn: Elsevier 

2011. 



10 
 

6. Justin Kirby, Paul Marsden, Connected Marketing: The Viral, Buzz and Word of 

Mouth Revolution, Londyn: Elsevier 2006. 

7. Karen Collins, Playing with Sound, Londyn: Wydawnictwo MIT 2013. 

8. Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, Susana Pajares Tosca, Understanding 

Video Games. Nowy Jork: Routledge, 2008. 

9. Thomas Metzinger, Being No One: The Self-Model and Theory of Subjectivity, Lon-

dyn: Wydawnictwo MIT 2003. 


