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Paweł Walentynowicz 

Doświadczenie narracyjne1 

W przypadku Zaginięciu Ethana Cartera o wiele właściwszym od prostej recenzji 

byłoby napisanie bardziej rozbudowanego, dłuższego tekstu — chociażby felietonu — 

poświęconego samej fabule, sposobie jej przedstawienia i związanych z tym znaczeń. A 

takich rozpraw o produkcji The Astronauts nie zabraknie: daje ona do myślenia i jest na 

tyle ambitna — w porównaniu do większości gier (nawet niektórych bardziej udanych 

produkcji indie) — by sobie na to zasłużyć.  

Położenie nacisku na historię jest naturalnym skutkiem minimalistycznej 

mechaniki i skromnej długości (przejście gry zajmuje ledwie parę godzin). Zawarto 

wiele różnych motywów i drobnych zapożyczeń, narrację zaś uczyniono dość 

interesującą, by sama w sobie stała się przedmiotem niejednego osobnego opracowania. 

Mimo to nie można zapominać o całej reszcie, naprawdę dobra gra bowiem nie ma do 

zaoferowania j e d y n i e  historii. Wrażenie, iż w tym przypadku jest ona najważniejsza; 

jakby instynktowne skupienie gracza przede wszystkim na fabule, wciąż prowokuje do 

zadania sobie pewnego pytania. Brzmi ono: czy odczucie rzeczonej historii jako 

najjaśniejszego punktu gry przemawia na niekorzyść, czy wręcz przeciwnie — jest 

przejawem dobrze wykonanej roboty — pozostałych jej elementów? Czy treść i sposób 

jej przedstawienia w Zaginięciu Ethana Cartera wychodzą na pierwszy plan dlatego, że 

reszta w jakiś sposób nie daje rady, czy właśnie dlatego, że oprawa, sprawy techniczne 

itp. wykonano na poziomie dość wysokim, by nie budziły wątpliwości? By można było 

skupić się właśnie na historii? Niektórzy uznaliby, że słuszną byłaby odpowiedź numer 

jeden.  

Łatwo znaleźć na nią bardzo prosty kontrargument — jeśli Zaginięcie Ethana 

Cartera w którymkolwiek punkcie budzi większe wątpliwości, jest to właśnie historia i 

jej aspekty formalne. Analogicznie można rozważać sytuację, gdy głośna powieść, w 

 
1 Recenzja gry:  Zaginięcie Ethana Cartera, The Astronauts, The Astronauts, 2014.  



której udało się zawrzeć konkretny przekaz, utrzymany i zapewniony przez bardzo 

dobry warsztat staje się przedmiotem krytyki właśnie ze względu na problematykę. Z 

 omawianą tutaj produkcją jest bardzo podobnie, co nie znaczy wciąż, że jej warstwie 

technicznej nie należy poświęcić kilku uwag. 

Z punktu widzenia recenzji trudno powiedzieć coś konkretnego o fabule 

Zaginięcia Ethana Cartera bez zdradzania istotnych szczegółów. W zasadzie sam tytuł 

gry mówi o niej wystarczająco wiele i na tym należałoby poprzestać: chłopiec znika 

w tajemniczych okolicznościach. Zadaniem gracza — sterowanego przezeń detektywa 

Paula Prospero — jest go odnaleźć. 

Jak już zostało wspomniane, mechanika gry jest bardzo prosta i ogranicza się do 

dwóch rzeczy: eksploracji oraz rozwiązywania zagadek. Część z nich polega na 

zastosowaniu jedynej specyficznej w całej grze mechaniki: układania chronologii 

zdarzeń na podstawie znalezionych wskazówek, celem odtworzenia ich właściwego 

przebiegu. Rzecz bardzo przyjemna, choć tylko w dwóch przypadkach wymagająca 

przynajmniej chwili zastanowienia — uporządkowanie pozostałych ciągów wydarzeń 

jest w zasadzie banałem, nie stosują one żadnych chronologicznych przestawek i nie 

starają się w żaden sposób zamącić swego faktycznego obrazu.  

Grafika przy pierwszym kontakcie z grą robi naprawdę wielkie wrażenie. 

Wrażenie żywości otoczenia, jego kolorystyka, stopień uszczegółowienia tworzących 

środowisko gry obiektów oraz wprawiające go w faktyczny ruch efekty — wszystko to, 

mimo drobiazgowości i pozornego fotorealizmu, ma swój własny, specyficzny styl, który 

na wspomnianym realizmie nie poprzestaje i pokazuje graczowi środowisko 

z prawdziwym charakterem. Sam sposób wykonania efektu wiatru (w warstwie stricte 

wizualnej) ma w tym swój niemały udział. Wszystko to zdobi odpowiednio 

zaprojektowane poziomy. Stanowią one przykład tego, co można nazwać dobrą 

tunelowością pozornie otwartego świata — osoba, która przed zagraniem w Zaginięcie... 

nie czytała na jego temat zbyt wielu informacji, może z początkiem rozgrywki ulec iluzji 

co do wielkości Red Creek Valley; poczuć się przytłoczona rozmiarami owej lokacji. W 

gruncie rzeczy ścieżek, którymi można się poruszać po tej przestrzeni, jest niewiele, a 

rozległy na pierwszy rzut oka las okazuje się ograniczony wieloma barierami. Dobro 

takiej tunelowości polega na tym, że sugerowanie graczowi dróg, którymi powinien się 

poruszać, jest tutaj dosyć subtelne. Jest on prowadzony do celu instynktownie, za 

sprawą wielu drobnych sztuczek dobrego level designu: m.in. nagłym kontrastem 



w kolorystyce nowego obszaru, wabieniem za pomocą charakterystycznego, dużego 

obiektu czy źródła światła znajdującego się w oddali. Instynktownie czuć, dokąd 

należałoby się skierować, a jednocześnie utrzymane jest przyjemne wrażenie otwartości 

przestrzeni. Zupełna, prawdziwa wolność i pokonywanie barier w eksploracji to jedno, 

uniknięcie wrażenia duszności przy konstrukcjach de facto tunelowych — to drugie. I 

właśnie to udało osiągnąć się projektantom z The Astronauts. Co do samych ścieżek, 

wytyczonych w świecie gry — niektóre z nich zdają się świadomie wodzić gracza za nos. 

Prowadzić go do zakamarków, które zapowiadają znalezienie czegoś interesującego — 

tylko po to, by okazały się one puste i nic nieznaczące. Świadome czy nie (może to być 

pozostałość po planach innego niż w wersji finalnej rozmieszczenia ważnych 

przedmiotów i skryptów), nie odbieram drobnego grania na oczekiwaniach osoby 

grającej za coś złego. Przeciwnie: czyni to grę mniej oczywistą i zachęca do dalszego 

zwiedzania.  

Nie można nie wspomnieć o niezwykłym udźwiękowieniu środowiska gry: 

odgłosach przyrody takich jak szum wody, wiatru, drobnej roślinności i drzew oraz 

żyjących w całym tym środowisku stworzeń. Wszystkie one, wraz ze spokojną, ale 

nastrojową muzyką, czynią piękne wizualnie Red Creek Valley miejscem tajemniczym i 

intrygującym. Zaledwie jeden detal przeszkadza w tym, by móc wczuć się weń w pełni — 

brak efektu czy to dźwiękowego, czy graficznego, przy przechodzeniu bohatera gry 

przez zarośla i krzewy, przez co te ostatnie wydają się pustą, iluzoryczną dekoracją.  

Zaginięcie Ethana Cartera to piękna wizualnie, dźwiękowo i muzycznie gra; 

krótka (co, biorąc pod uwagę jej sugerowaną cenę, trudno koniec końców uznać za 

mankament z prawdziwego zdarzenia), ale dopracowana w szczegółach, do tego bardzo 

przemyślana w tym, co chce powiedzieć graczom. Tym ostatnim daje też niemały kredyt 

zaufania — na samym początku obwieszcza, iż nie zamierza prowadzić ich za rączkę. 

W tym, całe szczęście, także pozostaje konsekwentną: nie popędza, prawie niczego nie 

sugeruje, z niczym się nie narzuca. Kontakt debiutem The Astronauts potrafi wzbudzić 

prawdziwe emocje i odczucia estetyczne, co samo w sobie jest już wielkim 

komplementem. Tak jak złożoność i sposób podania historii: przeważa sugestia, 

poszlaka i domysł, mało co jest wyjaśnione graczowi wprost. Na jej temat, m.in. w 

internecie, toczy się ożywiona dyskusja, w której próbuje się ów historię ująć i 

zrozumieć z różnych perspektyw, zwykle w sposób bardzo racjonalny: poprzez 

interpretację poszlak, zapisków i innych, zostawionych graczom znaków. W moim 



odbiorze ta nadal przyziemna, choćby nie wiadomo jak skomplikowana warstwa historii 

Zaginięcia Ethana Cartera, schodzi na dalszy plan — zepchnięta tam przez refleksję 

zupełnie innego, wyższego rzędu. Historia Ethana Cartera mówi o granicach wpływu 

oraz umowności historii i narracji w ogóle; próbuje różnych konwencji, sięga po 

różnorodne motywy, w każdym z tych przypadków jakby mocując się z zamiarem ich 

pełnego zrealizowania. Ta gra sama w sobie jest krótką, ale głęboką refleksją o swoim 

własnym — i innych gier — potencjale opowiadania opowieści. Słowem o ich ulotności, 

łatwości manipulowania poszczególnymi jej elementami.  

  


