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Utknąć we własnym dziele* 

 
The fact that you think I am 

frustrated or broken says more 

about you than about me. 

Coda, The Beginner’s Guide 

 

 

Omawiana gra nie jest drugą częścią The Stanley Parable, ale poniekąd stanowi 

jego kontynuację. Twórcą obu gier jest studio Galactic Cafe, w skład którego wchodzą 

dwie osoby – Davey Wreden, pomysłodawca, oraz William Pugh, odpowiedzialny za 

modelowanie w silniku Source.  

Początkowo The Stanley Parable było jedynie modyfikacją do Half Life 2, napisaną 

całkowicie przez Davey'a Wredena. Gra w 2012 roku dostała „zielone światło” na 

platformie Steam, jednak oficjalnie do sprzedaży została dopuszczona 17 października 

2013 roku. W grze nie zastosowano systemu walki, bowiem nie występują w niej 

przeciwnicy. Jedyna możliwość interakcji z otoczeniem to przełączanie przycisków. 

Protagonista prowadzony jest na każdym kroku przez przyjemny głos narratora. Na 

różnych etapach rozgrywki gracz ma skończoną liczbę możliwych wyborów. Pierwsza 

scena to swego rodzaju dychotomiczny topos – możemy przejść przez jedne z dwojga 

drzwi. Każdy dokonany przez gracza wybór komentowany jest przez narratora i w 

zależności od podjętej przez gracza decyzji narrator dopasowuje swój komentarz. 

Graczowi, który do tej pory nie zetknął się z żadną grą studia Galactic Cafe, ale na 

przykład grał w inną grę z gatunku „symulator chodzenia” (Life is Strange, The Vanishing 

of Ethan Carter) może wydawać się, że gry tego typu co jakiś czas pojawiają się na rynku. 

 
* Recenzja gry: The Beginner’s Guide, Galactic Cafe 2015 
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Nic bardziej mylnego. Wreden, tworząc grę, zwrócił uwagę na to, w jaki sposób budowane 

są zasady w innych tytułach, a potem stworzył narrację i logikę całkowicie im przeczącą. 

Odrzucił podstawowe cele i możliwości odniesienia zwycięstwa lub przegranej. Bohater, 

w którego się wcielamy, jest uosobieniem celów życiowych tak zwanych „białych 

kołnierzyków”. Takie umiejscowienie bohatera w grze skłania do dyskusji nad naturą 

wolnego wyboru. The Beginner’s Guide, czyli „podręcznik początkującego”, posiada 

większość cech swojego poprzednika. Tym razem w rolę narratora wciela się sam Davey 

Wreden, twórca i pomysłodawca projektu. Opowiada nam o grach swojego przyjaciela, 

Cody, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Wreden przytacza słowa Cody, mówiąc 

nam, że ten każdą swoją grę przenosił do kosza, który to nazywał nawet „folderem na gry”. 

Coda nigdy ich nie publikował. 

W trakcie grania poznajemy ich historię z perspektywy Wredena, a właściwie jego 

ekscytację osobą Cody, która w miarę rozwoju ich znajomości przerodziła się w obsesję. 

Wreden widział w grach swojego przyjaciela wielki potencjał. Na przekór woli developera 

Davey starał się ulepszyć jego dzieła, naruszając przy tym wizję artystyczną Cody. Tak 

poprawione gry publikował bez zgody autora.  

Początkowe poziomy są krótkie. Coda tworzył różne wersje danego poziomu do 

momentu uznania, że stworzył to, czego szukał. Nie tworzył dla innych, ale nie tworzył też 

dla siebie. Tworzył, aby urzeczywistnić objawioną mu ideę, wizję. Nawet, jeśli była 

skrajnie abstrakcyjna. Był artystą.  

Poziomy poznajemy w trakcie grania i z biegiem czasu te wcześniejsze nabierają 

coraz większego znaczenia. Na początku rozgrywamy poziom na statku kosmicznym, z 

bronią, którą nie możemy wyrządzić żadnych szkód. Po wystrzeleniu wszystkich naboi 

nie jesteśmy w stanie jej przeładować. Niektóre drzwi się otwierają, by po chwili się 

zamknąć, nie dając nam wcześniej możliwości przejścia do znajdującego się za nimi 

pomieszczenia. Te i inne cechy wskazują na to, że poziom jest niedokończony. Na jego 

mecie stajemy przed możliwością poświęcenia życia na wiązce lasera, który związany jest 

bezpośrednio z funkcjonowaniem tajemniczego Whisper Machine. Poświęcając życie, 

sprawiamy, że maszyna przestaje działać i giniemy, ratując ludzkość. Tak wygląda wersja 

Wredena. Coda, po skompilowaniu gry, otrzymał błąd. Postać, zamiast ginąć, zaczynała 

się unosić w górę, bezwładnie przelatując przez sufit. Twórca gry postanowił nie 

naprawiać tego błędu. Jak informuje nas Wreden, twórca zrobił to, bowiem można odczuć, 

że jest w tym coś ludzkiego, co pokazuje, jak niewielki jest człowiek w stosunku do Układu 
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Słonecznego. Innym wytłumaczeniem może być alegoria życia po życiu. Ten i inne 

poziomy zostały zmienione przez Wredena. Jeden z nich jest ukazaniem paradoksu 

Achillesa i żółwia w działaniu. Gracz, idąc po schodach w kierunku znajdujących się u ich 

szczytu drzwi, zwalnia tym bardziej, im więcej stopni pokonał; im bliżej znajduje się celu, 

tym mniejszą ma szansę na dojście do niego. Wreden oddaje nam pełną prędkość 

poruszania po wciśnięciu przez gracza symbolicznego przycisku „Enter”. W późniejszym 

momencie gry trafiamy do monumentalnego więzienia. Narrator tłumaczy nam, że Coda 

napisał poziom w ten sposób, by drzwi celi otwierały się dopiero po spędzeniu w niej 

pełnej godziny. Zdaniem Wredena taka gra byłaby niegrywalna. Zmienił więc dla niego 

kod, sprawiając że drzwi celi otwierają się po kilku sekundach. Podobnie sytuacja wygląda 

w innym poziomie. Gdy chcemy uciec z więzienia stylizowanego na wysokiej klasy 

apartament, poznajemy na metapoziomie tego poziomu sekwencję dotknięcia mebli, aby 

być w stanie się z niego wydostać. Dotknięcie stołu stanowi początek sekwencji klucza. Po 

przeniesieniu do więzienia okazuje się, że Coda usunął z poziomu stół, w wyniku czego 

nie jesteśmy w stanie zainicjować procesu ucieczki.  

Gra pełna jest symboliki. Latarnia, ustawiana przez Codę w ostatnim etapie 

poziomów, staje się jedyną stałą pośród większości map. Zdaniem Wredena została 

dodana, aby gracz posiadał pewien punkt odniesienia. Konkretny, jasny cel, do którego 

zmierza, przeciwieństwo zawiłości i abstrakcyjności kolejnych poziomów. Davey mówi, 

że sam nie wie, dlaczego autor popadł w fiksację związaną z tą lampą. Jak się jednak 
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okazuje, jest to element obsesji Wredena na punkcie poprawiania gier swojego przyjaciela 

– pod koniec The Stanley Parable Coda prosi, aby ten przestał zmieniać jego gry i dodawać 

do nich latarnie. 

 

Narrator wbrew pozorom nie symbolizuje developera, ale kogoś, kto na siłę up-

rawia nadinterpretację gier. Stara się zrozumieć autora gry poprzez jego dzieło lub su-

geruje ulepszanie czegoś, co, zdaniem samego twórcy, nie wymaga już żadnych poprawek. 

Coda w grze symbolizuje Wredena, w wyniku czego twórca gry, z perspektywy narratora, 

opowiada historię o samym sobie. Opowieść przedstawiona w grze to historia zmagań 

związanych z sukcesem The Stanley Parable. Wreden nie spodziewał się, że rozwój 

niewielkiej modyfikacji da mu w przyszłości tytuł gry roku. Wyjątkowa fabuła The Stanley 

Parable spotkała się z licznymi próbami nadinterpretacji. W ten sam sposób Davey 

zakładał maskę i odpowiadał na pytania dziennikarzy, w jaki robi to gracz w roli 

protagonisty po nieudanej próbie zniszczenia „maszyny twórczości”. 

Na blogu Davey pisał o swojej depresji spowodowanej premierą The Stanley 

Parable1. Wynikała ona stąd, że autor nie spodziewał się, jak wiele uwagi przyniesie to 

jego osobie, jak wiele stresu kosztuje przebrnięcie przez maile pełne nienawiści lub 

 
1 Davey Wreden, Game of the Year, w:http://www.galactic-cafe.com/2014/02/game-of-the-year/ , dostęp: 

grudzień 2015 
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wiadomości z podziękowaniami za odmienienie czyjegoś życia. Pisze również, że pomimo 

bardzo pozytywnego odbioru swojej produkcji, na jakiś (kilka miesięcy) czas postanowił 

zrezygnować z kontaktu z ludźmi. W wyniku odłączenia od świata czuł się samotny. Po 

powrocie jego stan samopoczucia poprawił się, jednak niedługo potem The Stanley 

Parable otrzymało tytuł gry roku, co spowodowało nawrót i pogłębienie jego 

wyobcowania. Davey chciał pokazać całemu światu co odczuwał w danym momencie, a 

The Beginner’s Guide jest dziełem urzeczywistniającym jego ówczesne stany emocjonalne.   

 

 W jednym z poziomów rozmawiamy z samym sobą z przeszłości, będącym we 

wcześniej wspomnianym więzieniu ucharakteryzowanym na domostwo. Tłumaczymy 

przez telefon wcześniejszemu self , że uda nam się uciec z więzienia poprzez mówienie do 

słuchawki o tym, jak czujemy się w danej chwili; szczera rozmowa (ze sobą) ma pozwolić 

nam wydostać się na wolność. Prawdopodobnie symbolizuje ona samotność Davey’a, od 

której autor nie potrafił znaleźć ucieczki, dopóki sam nie uporał się ze swoimi demonami. 

Poprzez grę poznajemy wieloletnie zmagania z depresją głównego developera. Opowiada 

nam o swoich nadziejach i trwogach. Można zauważyć, że nawet charakterystyczny level 

design w pewien sposób odzwierciedla jego osobowość, ale czy autor gry nie próbuje nas 

odwieść od takiej właśnie nadinterpretacji? 

 

Źródło ilustracji: materiały własne. 


