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Paweł Walentynowicz 

Przerażacze. Kilka uwag o strachu, interfejsie i relacji gracza  

ze środowiskiem w grach wideo 

Ze wszystkich emocji i wrażeń, które są w stanie wywołać gry wideo, wielu 

najbardziej ceni sobie strach; lęk, poczucie zagrożenia i wynikający z nich dyskomfort 

psychiczny, polegający na długotrwałym (niektóre z nich, zwłaszcza survival horrory, 

mają swoje „bezpieczne przystanie”: punkty zapisu, uzupełnienia ekwipunku itp.), jeśli 

nie bezustannym poczuciu niepewności. Z każdym innym uczuciem wywoływanym 

przez  co lepsze produkcje można sobie w jakiś sposób poradzić. Wzruszenie, smutek, 

ekscytacja, przygnębienie itp. potrafią nami wstrząsnąć, poruszyć czy nas zainspirować. 

Zostają w pamięci na długo, wracamy do związanych z nimi historii oraz bohaterów, lecz 

robiąc to, coraz mocniej się wobec nich dystansujemy. Niektórym osobom łatwo jest 

przywyknąć do emocjonalnych, uczuciowych zagrywek czy suspensów, które raz na 

jakiś czas znajdują ujście w minipunktach kulminacyjnych. Łatwiej jest oswoić się 

z konwencją i klimatem, jeśli nie towarzyszy im zupełnie dojmująca atmosfera lub 

poczucie faktycznego zagrożenia.  

Strach funkcjonuje inaczej. Krótkofalowymi działaniami — chwilami niepokoju, 

zagraniami pokroju jumpscare'ów — stopniowo buduje konstrukcję o wiele wyższego 

rzędu. W grach, w których najważniejszy jest scenariusz; nawet jeśli mamy na niego 

znaczący wpływ (The Walking Dead, Heavy Rain), widzimy i odczuwamy wszystko przez 

pewien pryzmat. Pryzmat bohaterów: ich wzajemnych relacji, celów i wartości. Strach 

działa bezpośrednio, uderza prosto w nas. Podobnie rzecz ma się z atmosferą, zwłaszcza 

gdy gra skazuje nas na osamotnienie, ograniczenie perspektywy do punktu widzenia 

wyłącznie naszego bohatera oraz nieliczne lub zupełnie nieobecne postacie poboczne, 

z którymi można by nawiązać jakieś relacje. Kontrolowana przez gracza postać ma 

drugorzędne znaczenie, nawet kiedy w chwilach odczuwanej grozy dobitnie zaznacza 

swoją obecność. Jęki, zgrzytanie zębami, rozmaite efekty świadczące o przerażeniu — 



we wszystkich tych zagraniach najważniejsze jest spotęgowanie impresji i immersji 

u samego gracza. W kontekście bohatera gry są one zwyke źródłem ciekawostek 

i wniosków na jego temat, np. jednoznacznym dowodem, iż Daniel, protagonista 

pierwszej Amnezji, boi się ciemności. 

Warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów, które na różne 

sposoby realizowane są w grach z gatunku horroru  elementarnych i, tym samym,  

bardzo ważnych kwestiach, rozstrzyganych zwykle podczas wczesnych etapów 

projektowania, jeśli nie na drodze opracowywania podstawowych koncepcji danej 

produkcji. 

Bardzo ważną, nierzadko pomijaną w kontekście straszenia kwestią, jest 

zaimplementowany w większości gier interfejs. Towarzyszy nam od samego początku 

do końca i jest jednym z wyznaczników relacji, którą za pośrednictwem bohatera 

nawiązuje z nami gra. Zarządzenie ekwipunkiem, niektóre z form interakcji 

z otoczeniem gry, podstawowe wskaźniki, takie jak poziom zdrowia naszej postaci oraz 

ilości posiadanej przez nią amunicji itp. — wszystko to ma swoją rolę w ustanawianiu 

dystansu pomiędzy graczem a grą. To właśnie na bazie tego dystansu budowane są 

dalsze efekty i wywierane na odbiorcach wrażenia, w tym przypadku — m.in. uczucie 

strachu. Interfejs w horrorach może być barierą i przeszkodą na drodze do interakcji ze 

stworzonymi w nich światami, ale też rodzajem przepustki dającej nam do niego jak 

najlepszy dostęp. W większości starszych gier z gatunku np. survival horroru: odsłonach 

serii, takich jak Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame, widać już efekty prób zniesienia 

sztuczności niektórych interfejsów, odczuwane jako czysto funkcjonalny dodatek w 

postaci tabel, spisów i najbardziej oczywistych wskaźników. Wszystkie ze środków, 

które ów efekt osiągają, w miarę bezpiecznie podzielić można na dwie podstawowe 

grupy. Byłyby to kolejno: elementy interfejsu wynikające i niewynikające bezpośrednio 

ze świata gry, będące lub niebędące „przedłużeniem” tego świata . Najłatwiej wyjaśnić to 

na przykładach.  

Do tych pierwszych, tj. niewynikających wprost ze świata gry i jego elementów, 

zaliczyć można m.in.: informowanie o stanie zdrowia postaci gracza za pomocą 

budzących oczywiste skojarzenia kolorów (zielony – zdrowy, pomarańczowy – ranny, 

czerwony – krytycznie ranny) lub zmieniającą się wizualizacją ekranu monitora form 

życiowych (można do tego zaliczyć także zalewający się krwią ekran, informujący 

oczywiście o ponoszonych obrażeniach i/lub złym stanie zdrowia); wyświetlanie 



informacji o zmianach w środowisku otaczającym postać gracza (pojawiające się na 

ekranie komunikaty typu „z końca korytarza rozległ się dźwięk”, „brama stanęła 

otworem”), będące częstym sposobem poinformowania gracza o rozwiązaniu zagadki 

logicznej lub dokonania postępu w grze; referowanie o skutkach interakcji z otoczeniem 

zdaniami typu „w szafce nic nie ma”, „drzwi są zamknięte”, „podniosłeś przedmiot X”; 

informowanie o ilości załadowanej w broni bohatera amunicji zmieniającymi się cyframi 

umieszczonymi w ekranie ekwipunku lub na stanowiącym część ekranu głównego pasku 

czy wskaźniku.  

Wszystko to są to rozwiązania stosowane w wielu grach po dziś dzień — na czym 

polega ich niebezpośredniość? Wszystkie one są w jakiś sposób arbitralne i „dodane”: 

bohater gry nie myśli przecież o swoim ciele w kategoriach trzech instynktownie 

kojarzących się barw, raczej nie nosi też przy sobie monitora funkcji życiowych, za 

pomocą którego miałby po każdym niebezpiecznym starciu dokonywać autodiagnozy; 

informowanie o skutkach jego działań za pomocą przytaczanych komunikatów 

wprowadza do świata gry osobę pośrednika, quasi-narratora, który komunikuje się z 

graczem, mówiąc mu wprost o tym, czego bohater gry zdążył już doświadczyć. Wszelkie 

referowanie to przetworzenie akcji, które przecież widzimy za pośrednictwem 

kierowanej postaci, na inny język. To z kolei wydłuża płynący z owych zdarzeń 

komunikat, dopowiada go innymi środkami, czyniąc go mniej jednorodnym 

i skondensowanym. Zaskoczenie gracza jakimś nagłym odgłosem czy przekształcenie 

otoczenia na jego oczach (np. zawalenie się tunelu) i pozostawienie go z tym 

wydarzeniem sam na sam dalece bardziej skupia jego uwagę bez tekstowych 

dopowiedzeń wypowiadanych przez nie wiadomo kogo oraz występujących w tych 

chwilach siłą rzeczy pauz w przebiegu rozgrywki. Istnieje także rozwiązanie pośrednie 

— referowanie wydarzeń przypada wtedy kierowanej przez gracza postaci; każe się jej 

„głośno myśleć” i komentować otaczający ją świat z własnej perspektywy. 

Tego rodzaju kwestie mają też inne funkcje: określają charakter bohatera i nieraz 

służą samym graczom jako podpowiedź na temat tego, jak w danym momencie dokonać 

postępu w rozgrywce. W grze Condemned: Criminal Origins, w trakcie partii polegających 

na rozwiązywaniu zagadek, obok zupełnie arbitralnych komunikatów samouczka, 

graczowi towarzyszą także sugestie i pomysły samych bohaterów, będące nieraz bardzo 

praktycznymi poradami w mierzeniu się z daną zagadką.  



Sam temat relacji gracza z bohaterami „zaangażowanymi”: myślącymi 

i mówiącymi o kwestiach, z którymi mierzy się sam gracz, bohaterami okazującymi 

determinację w sprawach, na które faktyczny wpływ ma przecież ten, który nimi steruje, 

jest już materiałem na osobny tekst.  

Dla przeciwwagi warto podać teraz przykłady innych, stanowiących jakby 

naturalne przedłużenie elementów świata gry, rozwiązań w kwestii interfejsu 

i informowania gracza o różnych zdarzeniach i stanach w ogóle.  

Odczuwanym skutkiem utraty zdrowia w wielu grach jest zmiana percepcji 

słuchowej: nienaturalne wyciszenia, efekty echa i dziwnych modulacji, narastający pisk 

czy łoskot oraz odgłosy organizmu bohatera gry — przyspieszony oddech, jęki bólu przy 

poruszaniu się, oszalałe bicie serca. Rzeczy te obecne są m. in. w Amnesia: The Dark 

Descent i Alien: Isolation. Częste są także zmiany w wyglądzie i zachowaniu kierowanej 

postaci: widok posiniaczonego, kulącego się z bólu i utykającego bohatera; wynikające 

nieraz z tego ostatniego trudności ze sterowaniem (samo spowolnienie to dość znaczne 

zmniejszenie szans na przetrwanie) są o wiele bardziej naturalnymi i instynktownymi 

symptomami uszczerbku na zdrowiu. Mam tu jeszcze na myśli produkcje, w których 

zaimplementowano całościowy model uszkodzeń, tj. bez nazywanego zwykle 

„elementem rodem z gry RPG” podziału na poszczególne części ciała bohatera.  Na takie 

rozwiązanie zdecydowano się chociażby w Call of Cthulhu: Dark Corners of The Earth, 

gdzie w wyniku obrażeń uszkodzeniu mogła ulec np. jedynie pojedyncza kończyna lub 

głowa. Te znane m.in. jeszcze z serii Fallout rozwiązania dają graczowi o wiele większą 

szansę na utożsamienie się z kierowaną przez niego postacią, zwłaszcza jeśli 

poszczególne uszkodzenia przekładają się na jego percepcję (szum, błyski itp. próbujące 

oddać rozkojarzenie postaci) czy trudności w sterowaniu (spowolnienie, utrudnienia 

w celowaniu z broni palnej).  

Co do tej ostatniej, w grach ze swobodnym celowaniem oczywistą i bardzo łatwą 

do zauważenia tendencją jest rezygnowanie ze zwykłego celownika na rzecz 

konkretnych przyrządów (muszka i szczerbinka, celowniki optyczne, kolimatory itp.), 

osobnym tematem są jednak celowniki laserowe. To bardzo specyficzny rodzaj protezy 

klasycznego, umieszczonego na środku ekranu wskaźnika; to bardzo częsty zabieg 

starający się skrócić dystans między graczem a kierowaną przez niego postacią. 

Najczęściej zastępuje on staromodne, niemające bezpośredniego wyjaśnienia w świecie 

gry, celowniki — czyniąc te drugie zupełnie nieobecnymi (Resident Evil 4, Dead Space, 



Underhell, Chronicles of Riddick), choć np. w Hitman: Blood Money korzystanie ze 

wskaźnika laserowego jest w pełni opcjonalne, pozostawione do wyboru przez gracza, 

zależnie od jego preferencji. Odpowiednie zaprojektowanie takiego rozwiązania 

w kwestii celowania ma swoją niemałą rolę w budowaniu u osoby grającej całokształtu 

„relacji” z wirtualnym środowiskiem, w którym się porusza. Jest on (tj. ów celownik) 

tego środowiska integralną częścią, z którą zdarza mu się wchodzić w drobne interakcje: 

wiązka lasera potrafi zostać gwałtownie skrócona przy wychylaniu się zza rogu, rzucana 

przez nią kropka — stać się zupełnie niewidoczną przy próbie wycelowania w bardzo 

odległy obiekt; jej ruchy podczas samego strzelania uczą gracza zupełnie innych 

odruchów, niż czynią to zachowania zwyczajnych celowników: zwiększanie swego 

rozmiaru, objętości, kształtu czy koloru, zależnie od tego, w co zostanie wycelowany, lub  

— w co trafiają wystrzeliwane pociski. W grach, w których przychodzi nam używać 

broni palnej, umiejętnie zaprojektowane celowanie przy pomocy wskaźników 

laserowych potrafi zdziałać coś jeszcze. Każe ono porzucić instynktowne dla wielu 

graczy utożsamianie punktu wskazywanego przez celownik z punktem, który faktycznie 

może dosięgnąć wystrzelona kula. Zmienia to także ich podejście do dystansów: 

nieruchomość i stałość klasycznego, białego celownika czyni je „bezwzględnymi”, zaś 

sytuacje pokroju wspomnianego już skrócenia wiązki lasera przez jakiś obiekt wpływają 

na sposób odbierania przez nich odległości pomiędzy bohaterem gry a otaczającymi go 

obiektami.    

Pora przejść do konkretów — poszczególnych rozwiązań już stricte w temacie 

gier w konwencji horroru, całe powyższe „uposażenie” bowiem dotyczyć może 

w zasadzie każdej innej produkcji. Jest to baza do ustalania różnych nici porozumienia 

z graczem w ogóle, i choć budzenie w nim strachu, lęku i niepokoju jest od tych rzeczy 

w konieczny, elementarny sposób uzależnione, nie są to zabiegi dla tych celów 

charakterystyczne.  

Dobra gra w konwencji  horroru potrzebuje przerażających przeciwników. 

Czasem jest to tylko jedna, konkretna istota, kiedy indziej jest to jednak coś bardziej 

złożonego: jakiś byt współodpowiedzialny za odmienne od siebie typy przeciwników i 

stworzeń, będący ich podstawową przyczyną, motorem napędowym. Psychika bohatera, 

przetwarzająca rzeczywistość w zgodzie z jego cechami osobowości (seria Silent Hill, z 

naciskiem na cztery pierwsze odsłony cyklu,; manifestujący się pod różnymi postaciami 

wirus (m.in. Resident Evil 4) czy inne organizmy będące mutacją o wspólnym podłożu 



(Dead Space). Wiedza o pochodzeniu danego przeciwnika ma wpływ na jego odbiór i to, 

w jakim stopniu jest on przerażający. W zasługujący na wyróżnienie sposób wykonano 

to w drobnym DLC do gry Amnesia zatytułowanym Justine, w którym tożsamość 

poszczególnych monstrów, ścigających sterowaną przez gracza postać, dało się w dość 

łatwy sposób utożsamić z konkretnymi bohaterami opowiadanej w grze historii. Zdanie 

sobie sprawy z tego stanu rzeczy, zrozumienie, kto jest kim, prowadzi do zupełnie 

nowego spojrzenia nie tylko na fabułę, ale przede wszystkim — przeciwników w 

rzeczonym DLC, czyniąc ich dużo bardziej niepokojącymi. Chodzi o twórcze i przewrotne 

wykorzystanie zasady „niewiedza to błogosławieństwo” celem wywarcia na graczu 

jeszcze większego wrażenia w kontakcie i na samą myśl o jego przeciwnikach. 

Niezależne od formy komunikatów (dopowiedzenie lub nieodkryta tajemnica) z każdego 

sposobu rozwiązania kwestii genezy potworów — wrogów w ogóle — w horrorach 

wyzyskać można poszczególne efekty. 

Bezpośrednio z nimi właśnie wiążę się kolejna kwestia, którą uważam za 

niezwykle ważną w horrorach. Więcej — dla pewnego rodzaju graczy jest ona kluczowa, 

podstawowa dla określenia, czy dana produkcja będzie w stanie wywołać autentyczny 

strach i wrażenia strachowi bliskie. Próbując opowiedzieć komuś o danej grze, można 

mówić o różnych jej aspektach: o technikaliach, jej grafice, dźwięku/muzyce itp., o jej 

fabule i sposobie przedstawienia tejże, o klimacie, samej rozgrywce w ogóle, ale też o 

szczegółach mających największy związek z samym strachem: o momentach obliczonych 

tylko i wyłącznie na przerażanie graczy, rzeczach pokroju jumpscare'ów czy 

fragmentach, w których atmosfera produkcji wyjątkowo się zagęszcza. Ta jedna rzecz, 

którą mam na myśli, może nam jednak powiedzieć o konkretniej grze o wiele więcej. I to 

w o wiele oszczędniejszy sposób. Chodzi o to, co gracz może zrobić w związku ze 

spotykanymi na swej drodze przeciwnikami: czy jest w mocy ich zabić czy może jedynie 

przed nimi uciekać?  

Za dobry przykład mogą posłużyć doświadczenia niektórych graczy z pierwszą 

Penumbrą. Owi gracze, wprowadzeni w klimat przez dobre udźwiękowienie i dość 

długie, umiejętne trzymanie w niepewności oraz wzbudzanie autentycznego niepokoju 

o życie kierowanych przez nich postaci, przeżywali w pewnym momencie dosyć spore 

rozczarowanie. Działo się to w chwili, w której przy pomocy odpowiednio 

wykorzystanego elementu otoczenia (był to bodajże kamień) zabijali oni pierwszego 

napotykanego w grze przeciwnika. „Czar prysł” to może zbyt wiele powiedziane — 



zranienie wrogich istot w dalszym toku gry było już raczej nieosiągalne. Mimo to zabicie 

pierwszej z nich wciąż pamiętane jest przez niektórych jako moment czegoś 

z pogranicza zawodu i zażenowania: wszystko przez oczekiwanie, iż przed każdym 

potworem w Penumbrze można jedynie uciekać i używać na jego niekorzyść elementów 

otoczenia. W sensie innym, niż rzucanie w nich kamieniami.  

Przed przejściem do zupełnie krańcowych przypadków — tj. Outlast oraz 

następnej po sequelach Penumbry grze Frictional Games, jaką jest Amnesia: The Dark 

Descent — należałoby opowiedzieć o kilku rozwiązaniach pośrednich. O tym, jak w grach 

nastawionych na walkę i eliminację spotykanych potworów, wciąż zagrać można na 

naszych oczekiwaniach i zaimplementować rozwiązania rodem z horrorów, w których 

jedyną opcją w konfrontacji z potworem jest improwizowana ucieczka.  

W miarę postępu, niemal każdy survival horror uczy gracza pewnych reguł 

i zasad; przyzwyczaja go do charakterystycznych zachowań poszczególnych 

przeciwników, każąc instynktownie wypracowywać taktykę walki z każdym z nich; 

w podobny sposób wypracowuje u niego nawyki dotyczące działania każdej z broni, 

przedmiotów specjalnych itp. Wypracowawszy owe przyzwyczajenia, czasem robi się 

coś na przekór im - całemu zbiorowi reguł przetrwania, za którymi odruchowo podąża 

obeznany z daną produkcją gracz. Pierwsze bezpośrednie spotkanie z osławionym, 

będącym wręcz rodzajem ikony całej serii, Piramidogłowym w Silent Hill 2 jest 

przykładem takiej sytuacji. Ma ona miejsce względnie wcześnie i poprzedza ją raczej 

krótki kawałek rozgrywki, podczas którego gra zdaje się nas uczyć dwóch rzeczy: 

napotykanych przeciwników można zabić, a każdy pojedynczy atak w ich wykonaniu 

jest w stanie zabrać bohaterowi jedynie część punktów życia. Pierwsza „walka” 

z Piramidogłowym (będąca de facto testem przetrwania, w którym trzeba odpowiednio 

długo utrzymać się przy życiu) stawia gracza w zupełnie nowej sytuacji: 

Piramidogłowego nie można zranić ani zabić (wystrzelenie weń odpowiedniej liczby 

pocisków może go jedynie chwilowo spowolnić), a każdy z jego ataków jest śmiertelny.  

Podobna sytuacja ma miejsce w pierwszym spotkaniu z tzw. Hunterem w grze 

Dead Space. Co ważne, dzieje się to w podobnych okolicznościach, co przytoczony 

właśnie przypadek Piramidogłowego, tj. kiedy gracz został już nauczony kilku 

podstawowych nawyków i mechanik, które do tej pory pozwalały mu przetrwać starcia 

z innymi Nekromorfami (spośród których najważniejszą jest oczywiście konieczność 

odstrzeliwania części ciała potworów, co jest jedynym sposobem na ich trwałe 



zranienie). Zobaczywszy Huntera, zdecydowana większość graczy postąpiła pewnie 

w stosunku do niego zupełnie instynktownie, na podstawie wspomnianych, 

a wypracowanych wcześniej przyzwyczajeń: postanowiła odstrzelić mu kończyny, co 

zdawało się odnosić skutek. Przez chwilę, dopóki nie okazało się, że Hunter posiada 

zdolność regeneracji i — póki co — jedynym wyjściem jest ucieczka. Starcie to 

niejednemu przypominać może przypadek Regeneratora z Resident Evil 4, potwora, 

który po raz pierwszy pojawił się we względnie wczesnej fazie gry. Sama nazwa 

wskazuje na główną umiejętność owego przeciwnika, cechę, której nie posiadał żaden z 

wcześniej spotykanych wrogów. Jego przypadek jest jednak zasadniczo inny od Huntera: 

w Resident Evil 4 strzelanie w konkretne części ciała przeciwników rzadko jest 

konieczne,  zwykle służy „jedynie” jako sposób na zaoszczędzenie amunicji; obowiązuje 

tu bardziej typowy sposób eliminacji przeciwników (co nie znaczy, że nie zareagują oni 

w odpowiedni sposób na trafienie w rękę czy nogę). Zarówno w przypadku Huntera jak 

i Regeneratora, gracz zmuszony jest poczekać, aż gra podsunie mu sposób na faktyczne 

sobie z nimi poradzenie. Ciekawe jest to, że o ile pierwszego z nich da się, chwilowym 

pozbawieniem kończyn dolnych, dość skutecznie spowolnić, o tyle pozbawienie nóg 

Regeneratora sprawi, iż będzie on poruszał się szybciej niż dotychczas. 

Wypracowywanie u graczy wszelkiego rodzaju przyzwyczajeń, uczenie ich skuteczności 

obmyślanych przez nich strategii celem wprowadzenia, za pośrednictwem nowego 

przeciwnika, sytuacji, w której nagle okażą się one zupełnie bezużyteczne, to bardzo 

skuteczna metoda wywoływania strachu i uczucia bezsilności. Nawet w grach, w których 

ciężki arsenał i zapasy amunicji dają nam poczucie przewagi nad każdym, nieważne jak 

strasznym na pierwszy rzut oka przeciwnikiem.  

Mimo to, moim zdaniem tego rodzaju siłowa dominacja nad antagonistami 

w horrorach nadal osłabia ich potencjał straszenia i wywołania innego rodzaju strachu; 

nie tego, który wynika z obawy o skromny zapas amunicji i apteczek, ale czystego lęku, 

który motywuje do tego, by unikać jakiejkolwiek ewentualnej konfrontacji 

z przeciwnikiem, utwierdza w przekonaniu, że każda z nich skończyłaby się śmiercią 

bohatera gry.  

Kilka przemyśleń o bardzo doniosłym przykładzie takiej właśnie produkcji — 

Amnesia: The Dark Descent. Stawia ona gracza w bardzo niekorzystnej sytuacji: przed 

każdym z potworów można się jedynie schować lub uciekać przed nim, gdzie oczy 

poniosą. Zastosowanie tych dwu podstawowych sposobów na przeżycie jest ponadto, 



patrząc na charakter środowiska gry, (konkretniej zaś — udostępnionych za jej 

pośrednictwem odległości i przestrzeni), raczej niełatwe. Odległości są krótkie, 

przestrzenie — małe, czasem wręcz klaustrofobiczne. Co do wyjątków — nawet przy 

napotkaniu w grze jakiejś większej lokacji, pierwotne wrażenie otwartości i mnogości 

ewentualnych dróg ucieczki jest odpowiednio regulowane przez umiejętny projekt 

poziomów: blokowanie niektórych z mnogo rozmieszczonych drzwi, uniemożliwianie 

przejścia przez dany korytarz (warto zauważyć, że większość korytarzy 

i wypełniających je drzwi jest do siebie dość mocno podobnych, przez co trudno się 

czasem w nich zorientować). Pozornie duża przestrzeń sprowadzana jest w Amnesii do 

konstrukcji de facto tunelowych, co ma swoje wielkie uzasadnienie i odpowiednio 

(tj. większym natężeniem strachu) działa na konfrontacje z przeciwnikami, choć odbywa 

się nieraz za pomocą cudownych rozwiązań deus ex machina — pokroju nagłego 

zawalenia danego przejścia gruzami — typowych wymuszeń backtrackingu i 

eksplorowania nowych czy też pominiętych wcześniej obszarów.  Niemoc gracza wobec 

występujących w The Dark Descent monstrów, projekt ich samych oraz poziomów w 

grze (to ostatnie warto uzupełnić informacją, iż ilościowo mrok i ciemność 

zdecydowanie przeważają nad przestrzeniami choćby częściowo oświetlonymi) to 

podstawowe elementy generujące strach. Reszta jest rodzajem efektów, zjawisk 

„towarzyszących”, nie tyle drugorzędnych, co wymagających przytoczonej tu właśnie 

bazy, którą efekty te dopełniają i pomagają im w pełni działać na percepcję osoby 

grającej.  

 

 


