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Każda dziedzina ma swoje abecadło. Coś, co każdy powinien znać. To samo doty-

czy literatury, filmów czy gier. Jednak w wypadku tych ostatnich od pewnego czasu cięż-

ko znaleźć tytuły, które śmiało można by dołączyć do jakiegokolwiek kanonu. Produkcja 

„Creative Assembly” z impetem wchodzi w skład kanonu gier o tematyce science fiction 

oraz wszelkiej maści survival horrorów. Co więcej, ta gra sama może uchodzić za taką, 

która wyznacza standardy.  

Czy po takiej laurce można powiedzieć coś jeszcze? Podobne pytanie zadawałem 

sobie po obejrzeniu pierwszych zwiastunów. Od samego początku było widać, że mamy 

do czynienia z czymś wyjątkowym. Z tytułem, który przywraca wiarę w multimedialne 

adaptacje uniwersum najbardziej znanego ksenomorfa na Ziemi. Jednak osobiste spo-

tkanie z Izolacją przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Przede wszystkim mamy do 

czynienia z wiernym kontynuatorem klimatu Obcego: ósmego pasażera Nostromo, co 

widać po niedoświetlonych lokacjach, muzyce czy stacji kosmicznej Sewastopol, która 

staje się areną naszych zmagań z Alienem. Ponadto bezpośrednim nawiązaniem do fil-

mowego pierwowzoru jest osoba Amandy Ripley, w którą się wcielamy. Dorosła już cór-

ka (akcja rozgrywa się 15 lat po pierwszej części tetralogii) Ellen przez cały czas szuka 

odpowiedzi , chce poznać swoją przeszłość, dowiedzieć się czegoś o matce. Dlatego też 

jej życiowa droga do złudzenia przypomina tę, którą przeszła grana przez Sigourney 

Weaver bohaterka. To nawiązanie do filmu ma swój urok, ale przede wszystkim bezbo-

leśnie umiejscawia grę w uniwersum Obcego, nie zaburzając przy tym ani chronologii 

ani kanonu wydarzeń.  

Kolejną kwestią jest to, że mamy do czynienia z survival horrorem, który NA-

PRAWDĘ nastawiony jest na przetrwanie. Owszem, możemy próbować walczyć z kse-

 
 Recenzja gry:  Alien: Isolation, Creative Assembly, SEGA 2014.  
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nomorfem, ale to walka z wiatrakami. Poza tym – zupełnie szczerze – szkoda amunicji. 

Bestia jest naprawdę trudnym wyzwaniem, w dodatku jest nieoskryptowana, czyli za 

każdym razem zachowuje się i reaguje inaczej. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Mia-

nowicie jeszcze w żadnej z gier nasz ksenomorf nie był tak… irytujący, wredny, nachal-

ny, wścibski, nieoczekiwany czy po prostu straszny.  

 

 

 

Wzorowany w zupełności na wizerunku stworzonym przez Hansa Rudolfa Gigera 

potwór potrafi nam uprzykrzyć życie. W praktyce okazuje się zatem, że lepiej poruszać 

się w kucki, czasem najlepiej schować się w szafie i nie wychodzić z niej przez dłuższy 

czas (najdłużej wysiedziałem tam półtorej godziny, po czym Obcy mnie zaatakował i… 

no, sami wiecie). Co więcej, monstrum jest piekielnie inteligentne, bystre, szybkie 

i wyjątkowo spostrzegawcze (ma wyostrzone zmysły słuchu, węchu i wzroku). Wszel-

kiego rodzaju hałasy powodują, że zaczyna biec szybciej w naszą stronę i wtedy możemy 

liczyć albo na łut szczęścia, albo na własny refleks. Z reguły jednak zawodzi jedno i dru-

gie. Oprócz tego nasz prześladowca potrafi wynurzyć się z kanału wentylacyjnego bądź 

zaskoczyć nas w trakcie zapisywania gry (i nie ma wtedy dla nas szans). W dodatku, 

przemykając zaciemnionymi korytarzami i kanałami wentylacyjnymi Sewastopola, co 

chwilę mamy wrażenie, że każdy następny krok będzie ostatnim. Trochę pomaga znany 

z filmów wykrywacz ruchu, ale nawet to nie zmienia faktu, że Obcy: Izolacja to jeden z 

najtrudniejszych survival horrorów ostatnich lat.  
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Skoncentrowana na oddaniu klimatu gra charakteryzuje się przede wszystkim 

olbrzymim szacunkiem do filmowych pierwowzorów. Twórcy od samego początku pod-

kreślali, że to produkcja od fanów serii dla fanów serii. Nawiązania do filmu, podobna 

scenografia, itd. to gratka dla prawdziwych miłośników Obcego, ale też scenografia two-

rząca fascynujący klimat (ukłony dla grafików za cudowne odwzorowanie future retro!), 

od którego – mimo niesamowicie trudnych i z czasem nużących (ile razy można wy-

trzymać bycie pożeranym?) momentów – ciężko się oderwać. To przyjemna odmiana po 

wpadce, jaką był Alien: colonial marines. Nie ma tutaj także mowy o masowym zabijaniu 

(nie, masakra ksenomorfów nie wchodzi w grę). Wszystko oddane jest na tyle wiernie, 

że śmiało mogę powiedzieć: gra wbija w fotel i trzyma w niesamowitym napięciu od po-

czątku do końca. Potęguje to fakt, iż Obcy nie ma powtarzalnego schematu zachowań. Co 

prawda boi się ognia, ale często nie zda nam się to na wiele. Wszystko dlatego – i to jest 

prawdziwe novum – że nasz milusiński posiada szereg tajemnych korytarzy i przejść 

dostępnych tylko jemu. Skutkuje to nieustannym poczuciem strachu, które intensyfiko-

wane jest pikaniem wspominanego wykrywacza ruchu. Niby proste środki, ale efekt pio-

runujący, działający na wyobraźnie wyjątkowo sugestywnie. Podobnie rzecz ma się 

z ludźmi i androidami, których spotykamy w trakcie gry. Nikomu nie można ufać, musi-

my być ciągle czujni. Relacje interpersonalne w chwili zagrożenia ze strony ksenomorfa 

stają się naprawdę interesującym studium psychologicznym, potęgującym (o ile to jesz-

cze możliwe) uczucie strachu.  
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Czy w takim wypadku ta gra może mieć jakieś wady? Dla wielu może być zbyt 

długa – to ewidentnie blisko 30 godzin strachu. Ponadto nie rozkręca się zbyt szybko. 

Napięcie budowane jest powoli, co niektórych może irytować. W dodatku fabuła ma 

drugie dno odkrywane w strzępach rozmów, różnych zapiskach itd. Dzięki nim dowia-

dujemy się, analogicznie jak w filmie, kto naprawdę jest bestią. I wierzcie mi, nieko-

niecznie musi to być Alien.  

Jeśli miałbym jednym zdaniem określić Alien: Isolation, powiedziałbym, że to gra, 

która zmienia dotychczasowe pojęcie o horrorze i może być traktowana na równi z fil-

mową tetralogią. Ale nawet to nie odda ani krzty tego, co produkt „Creative Assembly” 

(nominalnie twórca strategii, tym większe brawa!) niesie ze sobą. 

 

Źródło fotografii: materiały prasowe. 

 

 

 


