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Zaprosić intruza 

W zamykającym album One Beat utworze Sympathy, zespół Sleater-Kinney maluje 

obraz, który zawsze sprawia, że czuję się niezręcznie. Corin Tucker śpiewa w nim o pani-

cznym strachu, który opanował ją po przedwczesnych narodzinach jej syna Marshalla. 

Wokalistka bez owijania w bawełnę opowiada, jak desperacko modli się do Boga o jego 

zdrowie, choć w zasadzie nie jest wierząca, czy też jak bardzo chciałaby uderzyć lekarza, 

którego wyraz twarzy nie daje rodzicom żadnej nadziei. W refrenie z kolei padają potężne, 

pełne poczucia winy słowa – z tym, że z ust gitarzystki Carrie Brownstein, zupełnie, jakby 

chciała wyręczyć swoją umęczoną koleżankę: „Mam taką klątwę w dłoniach, mam taką 

klątwę w dłoniach / Wszystko, co dotknę, zanika / Zmienia się w pył, zmienia się w piach 

[I’ve got this curse in my hands, I’ve got this curse in my hands / All I touch fades to black / 

Turns to dust, turns to sand]”. Słuchając „Sympathy” czuję się, jakbym podglądał coś, czego 

nie powinienem widzieć; jakbym nie zasłużył na to, by poznać tak intymny dramat. 

Oczywiście, to Tucker zaprasza słuchaczy i chce zostać wysłuchana, kontroluje to, co 

usłyszy odbiorca – dalej jednak czuję się niczym intruz. 

That Dragon, Cancer to nie tyle owoc pracy, co cierpienia. Jej twórcy, Amy i Ryan 

Green, opowiadają w niej o krótkim życiu ich syna Joela – rok po narodzeniu wykryto u 

niego nowotwór, który zabrał jego życie trzy lata później. Gracz eksploruje w tytule 

kilkanaście scen, mniej lub bardziej abstrakcyjnych, w których udokumentowano życie 

małego chłopca i jego rodziny. Zastanawiać może przy tej okazji forma gry wideo. O ile 

filmów i książek o podobnej tematyce powstało wiele – Polacy mieli chociaż nominowaną 

do Oscara Naszą klątwę, również Greenowie napisali o swojej batalii ilustrowaną książkę 

He’s Not Dead Yet oraz wyprodukowali krótki dokument Thank You For Playing – tak 
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podobnych gier w zasadzie nie ma. Nie chodzi nawet o raka, choć to ciężki temat. Powstaje 

jednak coraz więcej tytułów, które unikają epickich konfliktów na rzecz portretowania 

codziennej banalności i zwyczajniejszych dramatów, jak chociażby Firewatch, Gone Home 

czy Life Is Strange. Brakuje z kolei gier autobiograficznych – na myśl przychodzi w 

zasadzie tylko Dys4ia Anny Anthropy, opowiadająca o procesie zmiany płci autorki. 

Pomysł na wykorzystanie interaktywnego medium do opowiedzenia tej historii 

ponownie wziął się z życia: pewnego razu, Ryan Green nie potrafił uśpić płaczącego Joela. 

Zwrócił uwagę na to, że każdy rodzic zdaje się wypracować proces, który za każdym 

razem powstrzymuje dziecięcy płacz – za każdym razem, tylko nie tej konkretnej nocy. 

Pomogła dopiero modlitwa do Boga. Zupełnie jak w jakiejś grze, która tłumaczy graczowi 

szereg mechanik tylko po to, żeby później je całkiem wyłączyć. Zostaje tylko wierzganie i 

czekanie, aż twórca się w końcu zlituje i pozwoli pójść dalej. 

 

 

 

Sama gra podąża drogą tzw. „symulatorów chodzenia”, choć wprowadza kilka inte-

resujących zwrotów do tej formuły. Ciekawym zabiegiem jest jeszcze większe ogranicze-

nie ruchów gracza, niż w innych grach tego nurtu – gracz nie może poruszać się swobod-

nie, mogąc jedynie „kliknąć” do następnej sceny, co kojarzy się ze starymi przygodówkami 

Cryo Interactive pokroju Atlantis. Na początku może to irytować, ale autorzy wykorzystu-

ją to ograniczenie m. in. do modyfikowania otoczenia – przejścia pomiędzy scenami zmie-
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niają kolory, grę świateł, ułożenie przedmiotów, perspektywę; często również gra zmie-

nia coś za naszymi plecami, aktywując kolejną scenę dopiero, gdy spojrzymy w konkretne 

miejsce. Chociaż męczy czasami szukanie kolejnego punktu, w którym dojdzie do 

jakiejkolwiek interakcji, ograniczenie to jest ewidentną decyzją artystyczną – i to dość 

udaną. 

Co ciekawe, That Dragon, Cancer potrafi być zaskakująco „growa”. Nie tylko wtedy, 

gdy wymaga się od gracza nieco bardziej abstrakcyjnej interakcji, by popchnąć akcję do 

przodu (np. w świetnej scenie, w której Greenowie dowiadują się o tym, że nie ma już 

szans na uratowanie syna). Pojawiają się tu również proste, klasyczne w formie mini-

gierki, które w abstrakcyjny sposób próbują przedstawić problemy i mentalność, jakie 

tworzy rak. Muszę to bardzo pochwalić – bardzo łatwo byłoby sprowadzić całą koncepcję 

do łażenia, klikania i słuchania smutnych historii i nawet ciężko byłoby o to winić twór-

ców; ci jednak postawili sobie poprzeczkę trochę wyżej, pokazując, że faktycznie nie dało 

się pewnych rzeczy opowiedzieć bez interaktywnego medium. Byłoby jeszcze lepiej, gdy-

by wspomniane minigierki stały na równym poziomie, a z tym jest, niestety, bardzo róż-

nie. Sympatyczna i klarowna jest ta, w której mały Joel unika gigantycznych nowotworów 

– sterowanie jest niewygodne, perspektywa męcząca, a samej sekwencji w zasadzie nie 

da się wygrać. Prosta rzecz, wyjaśniająca bez słów, jak kompletnie szalonym zadaniem 

jest dla małego dziecka walka z rakiem. Moim zdaniem w porządku wypada również 

kontrowersyjna scenka, w której tytuł zmienia się na chwilę w grę wyścigową – Amy i Joel 

robią w niej samotnie trzy okrążenia przez szpitalny korytarz, jadąc w wózeczku. Na pa-

pierze brzmi to komicznie, jeśli nie wręcz niesmacznie, ale sekwencja dobrze oddaje, jak 

nienormalne potrafi być takie życie i w jak dziwacznych sytuacjach trzeba szukać ucieczki. 

Nawet, jeśli sam wyścig można było zrobić lepiej. 

Znacznie gorzej jest z sekwencją, w której pojawia się tytułowy smok. Po pierwsze, 

wykonana jest doprawdy paskudnie. Ograniczona animacja i brzydkie, dwuwymiarowe 

grafiki sprawiają wrażenie, że sekwencja powstawała na kolanie, w ostatniej chwili – gra 

prezentuje ten segment jako bajkę na dobranoc opowiadaną przez rodziców, ale to śre-

dnie uzasadnienie. That Dragon, Cancer to ładna gra o nieco naiwnym, dziecinnym, baś-

niowym klimacie, który zawdzięcza prostej, trójwymiarowej grafice; nie chce mi się więc 

wierzyć, że autorzy nie potrafili zrobić tej sekwencji nieco lepiej. Po drugie, problema-

tyczny jest tutaj sam smok. To metafora, która przychodzi na myśl dość naturalnie – to 
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racjonalizacja, próba nadania czemuś bezsensownemu formy, w dodatku takiej, którą mo-

żna pokonać. Rzecz w tym, że jest tutaj kompletnie niepotrzebna i odgrywa się ona jakby 

z boku, oddzielona od całej reszty. Twórcy radzą sobie doskonale opowiadając za pomocą 

abstrakcyjnych scenek, używając wspomnianych minigier i rozbrajająco szczerej narracji. 

Przez większość gry mówią o nowotworze wprost – więc gdy decydują się na język baśni 

i ukrywanie raka pod smoczą skórą, That Dragon, Cancer traci sporo na efektywności. 

 

 

 

Uczucie bycia „intruzem”, które czuję podczas słuchania Sympathy, That Dragon, 

Cancer wywołuje u mnie ze zwiększoną siłą. Tematyka sama w sobie jest trudna i intymna, 

ale Greenowie pozwalają graczowi naprawdę wejść do ich głów, poprzez rozsianie po grze 

archiwalnych nagrań, notatek i narrację. Ciężko słucha się Ryana, gdy ten opowiada, jak 

mały Joel nazywał różne rzeczy i gdy próbuje wytłumaczyć nieco starszemu synowi, dla-

czego jego brat mówi znacznie słabiej od innych dzieciaków w jego wieku. Przerażają 

zmartwienia Amy, która boi się przyznać rodzinie i znajomym, że jest w ciąży; mogą 

w końcu pomyśleć, że próbuje zastąpić Joela. Rozlegający się od czasu do czasu śmiech i 

płacz zmarłego dziecka również wprowadza dość ciężki klimat. That Dragon, Cancer to 

jednak grą pełna nadziei – do samego końca pozostaje celebracją krótkiego życia. 

Najbardziej w tych wszystkich wspomnieniach poruszyło mnie to, jak często w no-

tatkach i narracji pojawia się Bóg. Greenowie nie ukrywają, że wiara jest dla nich tarczą, 

zwłaszcza dla Amy – gra poświęca praktycznie cały rozdział na jej religijność w obliczu 
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śmierci Joela. W znajdywanych listach i notatkach opisuje to, jak obwinia się za nie dość 

gorliwą modlitwę, jak zostawia los syna w rękach Boga i że im bliżej mu do śmierci, tym 

bardziej jest pewna, że stanie się cud. Stwórca jest w tych tekstach wielki i miłosierny, a 

myśl o zwątpieniu w Niego jest niedopuszczalna. Wywołało to wszystko u mnie 

prawdziwy szok. To mocny akcent i cieszę się, że Greenowie nie chowają się ze swoją 

religijnością, jakkolwiek jest ona dla mnie niezrozumiała – bo to właśnie w tym momencie 

faktycznie dotarło do mnie, że gra portretuje prawdziwych ludzi. Zapraszają do świata, 

którego wielu i tak nie zrozumie, bo bez podobnych przeżyć po prostu się nie da i nie 

próbują tego w żaden sposób ułatwić. Dzięki temu, ani razu nie popadają w klisze. 

 

 

 

Jeden z najbardziej imponujących momentów That Dragon, Cancer następuje 

w segmencie, w którym gracz przemierza szpitalne skrzydło, w którym znajduje się mały 

Joel. Cały korytarz jest pokryty kartkami, w których można przeczytać dobre słowo 

i wspomnienia przesłane rodzinie Greenów przez ludzi o podobnych doświadczeniach. 

Jest ich tyle, że ciężko znaleźć siły, by przeczytać je wszystkie. W tym fragmencie, gra 

w naprawdę prosty sposób wykorzystuje swoją interaktywność by pokazać, jak przy-

tłaczającą sprawą jest rak – że opowieść Greenów to tylko jedna z wielu takich tragedii. 

Właśnie dzięki tej scenie i jej podobnym wybaczam grze pewne błędy i niedopracowania; 

nie mam bowiem wątpliwości, że opowiedzenie tej historii w sposób, jaki chcieli twórcy 

byłoby niemożliwe w innym medium. 
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W That Dragon, Cancer trudno grać, jeszcze trudniej ocenić. Koncepcja na tytuł jest 

ambitna i gra czasem się pod tymi ambicjami ugina, również technicznie. Ale to coś, czego 

w świecie rozrywki interaktywnej po prostu nie ma – to dokument życia, który przybrał 

formę gry wideo. To portret osobisty, taki, którego wady i problemy można równie dobrze 

przypisać charakterom ludzi, którzy go namalowali. Obcowanie z nim sprawia, że znowu 

czuję się jak intruz – niegodny, żeby oglądać tę tragedię. Tak jak przy Sympathy, nie mam 

wątpliwości, że mam do czynienia z czymś prawdziwym, szczerym. Nieważne, jak nie-

komfortowo można się przy tym poczuć. 

 

 

 

Źródło ilustracji: materiały prasowe dystrybutora. 


