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Brak sensu istnienia* 

Dyrektorem studia, które stworzyło The Witness, jest Jonathan Blow, uznawany za 

jednego z najlepszych game designerów w środowisku gier niezależnych. W 2008 roku 

zadebiutował produkcją Braid, która odniosła wielki sukces. Dla jej twórcy było to po-

stawienie wszystkiego na jedną kartę, bowiem w wyniku wieloletniej produkcji Blow 

wpadł w długi sięgające ponad 40 000 dolarów. Jak wspomina na swoim blogu, nie mógł 

uwierzyć, gdy po premierze Braida spojrzał na stan swojego konta, wskazującego sumę 

sięgającą kilku zer1. The Witness w pierwszym tygodniu po premierze sprzedało się w 100 

000 kopiach, co przekłada się na 5 milionów dolarów dochodu2. Co dokładnie stoi za jego 

sukcesem? 

Na pierwszy rzut oka gra przypomina inne znane z rozwiązywania zagadek tytuły 

(seria Portal czy The Talos Principle), w których interakcja z otoczeniem polega przede 

wszystkim właśnie na radzeniu sobie z łamigłówkami. Niestety, The Witness nie udało mi 

się nawet skończyć. Wysoki poziom trudności zagadek i chaotycznego (choć pięknego) 

designu sprawia, że gra jest niegrywalna. O ile taki Super Meat Boy doprowadza nieraz do 

furii, to wciąż potrafi zmotywować do podjęcia kolejnej próby przejścia poziomu – jednak 

The Witness udaje się tylko to pierwsze.  

Świat przedstawiony w grze jest barwny, otwarty i intrygująco zaprojektowany. 

Niezanurzona część wyspy doskonale odbija się w tafli wiecznie niezmąconej wody, two-

rząc przy tym sylwetkę modlącej się osoby. Narracja jest szczątkowa i ogranicza się do 

kilku niezwiązanych ze sobą audiologów (nagrań wypowiedzi), które w żaden sposób nie 

 
* Recenzja gry: The Witness, Thekla 2016. 

1 Jonathan Blow, The Most Dangerous Gamer, w: http://www.theatlantic.com/magazine/archi-

ve/2012/05/the-most-dangerous-gamer/308928/(dostęp: 04.04.2016). 
2 Jonathan Blow, Fun Sales Fakts, w: http://the-witness.net/news/2016/02/fun-sales-fakts/ (dostęp: 

04.04.2016). 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/05/the-most-dangerous-gamer/308928/
http://the-witness.net/news/2016/02/fun-sales-fakts/
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pomagają w ukończeniu gry. Gra ani razu nie mówi graczowi, aby ten cokolwiek robił. 

Czasem otoczenie udziela pewnych wskazówek, pomocnych w rozwiązaniu zagadek, co 

nie zmienia faktu, że jakikolwiek postęp możliwy jest tylko na drodze metody prób 

i błędów. Rozwiązując zagadkę, gracz stawia pewną hipotezę i w zależności od tego, czy 

okaże się ona prawdziwa, czy fałszywa, analizuje wszystkie zebrane dane dotyczące 

struktury danej łamigłówki i jej środowiska. Na ogół wymaga to eksploracji, bowiem w 

miarę postępu gry odbiorca odkrywa, że niemalże żaden element otoczenia znajduje się 

tutaj przypadkowo.  Jeśli gracz nie jest w stanie sobie poradzić, zawsze może się przenieść 

do innej sekcji, oferującej kolejny zestaw wyzwań.  

Kierowanej przez niego postaci nie może się przytrafić nic niebezpiecznego. Nie 

może ani spaść z klifu, ani pływać (a więc, przynajmniej potencjalnie, utonąć) w wodzie. 

Pod tym względem gra oferuje prosty i z pozoru przyjemny design. Mobilność i sprawność 

pozostawiają za to wiele do życzenia, niemożliwym jest bowiem chociażby przejście nad 

garstką kamieni.  

 

 

 

Niemożność pokonania drobnych przeszkód terenowych i konieczność ich obcho-

dzenia jest krępująca. Podobnie jak wąskie labirynty, nierównomiernie rosnący poziom 

zagadek i brak możliwości ucieczki przed nimi. Wyspa, na której znajduje się gracz, jest 
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więzieniem pełnym logicznych trudności. Rozwiązanie każdej z nich nie zaspokaja po-

trzeb umysłowych i nie niesie ze sobą wzmocnienia pozytywnego. Nagrodą jest kara w 

postaci kolejnych zagadek, zwykle niegrywalnie wprost trudnych. 

Targetem tej gry nie są zwyczajni gracze – ich ocena znacznie się różni od oceny 

krytyków3. Jak wynika z danych SteamSpy, najwięcej osób (4.25% wszystkich graczy) 

skończyło rozgrywkę już po 20 minutach4. Osoby trenujące swój umysł w rozwiązywaniu 

najróżniejszych łamigłówek może rozwiążą zagadki zawarte w grze bez konieczności po-

siłkowania się Internetem, ale zapłacą za to wielką cenę. Wielokrotnie gracz ma styczność 

z serią łamigłówek, których sposób rozwiązania jest niejasny. The Witness nie uczy, w jaki 

sposób je rozwikłać, więc jeśli jesteśmy zmęczeni mozolną eksploracją, to pora na strzał 

na chybił trafił. Za setną próbą prawdopodobnie się uda. Gdy przechodzimy dalej, okazuje 

się, że sposób rozwiązania kolejnej również jest niejasny i najlepszą opcją wciąż pozostaje 

metoda brute force, polegająca na próbowaniu najróżniejszych kombinacji aż do skutku. 

Niestety, druga zagadka połączona jest z pierwszą. Z każdą pomyłką gracz zmuszony jest 

do rozpoczęcia od pierwszej zagadki i ponownego rozwiązania całej sekwencji. 

 

 

 

 
3 Metacritic.com, http://www.metacritic.com/game/pc/the-witness, (dostęp: 04.04.2016). 
4 Steamspy.com, http://steamspy.com/app/210970 (dostęp: 04.04.2016). 

http://www.metacritic.com/game/pc/the-witness
http://steamspy.com/app/210970
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Fabuła gry podobno jest znakomita, a świat – pełen symboliki i metafizyki. Jeśli 

jednak naprawdę chcemy zrozumieć fabułę, to wątpię, żeby katorga w postaci rozwiąza-

nia wszystkich zagadek, znalezienia wszystkich nagrań i dokładnego analizowania 

każdego z wielokątów, z których zbudowany jest świat, nam w tym pomogła. Ewentualny 

przekaz zawarty w treści jest do tego stopnia zniekształcony przez formę, że fabuła nie 

ma jak się bronić, bo trudno uzyskać do niej dostęp. Grając w tę grę, nie jesteśmy w stanie 

zrozumieć, o czym ona jest. 

Z tego właśnie powodu, że The Witness nie daje graczowi szansy na jej zrozumienie 

i nic się w niej nie broni samo przez się, uznaję ją za growy pamflet. Jestem przekonany, 

że klimat zen, szczątkowa linia melodyczna i niemożliwy do przejścia labirynt pod koniec 

gry wywołują paranoję w każdym graczu, który wszedł w posiadanie gry, aby po prostu 

w nią pograć. Po kilku godzinach zmuszania się do gameplayu mam wrażenie, że gra nie-

nawidzi mnie tak samo, jak ja jej. The Witness wyśmiewa wszystkie osoby próbujące do-

szukać się w niej pewnej symboliki, głębszego znaczenia w nieistniejącej prawie narracji, 

składaniu przypadkowych dialogów znanych osób (A. Einstein, R. Feynman) w jedną his-

torię. Awangarda artystyczna również jest elementem, który drwi z bezmyślności odbior-

ców. Podobnie jak w życiu, efekty wizualne automatycznie uruchamiają tzw. efekt halo, 

na ogół aktywowany atrakcyjnymi cechami fizycznymi konkretnej osoby. Publiczność 

uważa, że skoro gra jest ładna, to jej treść też musi być atrakcyjna. Nawet, jeśli niezrozu-

miała. Gracz w miarę postępu uważa się za coraz mądrzejszego – przecież rozwiązuje 

względnie coraz trudniejsze zagadki. W rzeczywistości świat w systemie drzwi-klucz to 

nie prawdziwe miejsce, a pułapka na pseudointeligentne osoby.  
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Gra wyśmiewa płytki cynizm, który przejawia się we współczesnej branży gier wi-

deo. Jest to szereg mechanizmów, zachowań akcja-reakcja, bez głębszego sensu. Gracz 

staje się świadkiem (ang. the witness) bezsilnej polemiki pomiędzy komfortowymi grami 

prowadzącymi bezmyślnego użytkownika za rękę a twórcami. Jedyną wartością w grze 

jest zdehumanizowany, abstrakcyjny koncept rozwiązywania niekończących się łamigłó-

wek. Cena gry to 40 dolarów, odpowiednia dla premier AAA, a nie debiutu niezależnego 

studia. Wszystkie osoby, które kompensują sobie ten wydatek, nie będą pisały negatywnie 

o grze tylko dlatego, że jej nie zrozumiały. Zagadki są sarkastyczne. Niektóre z nich są tak 

bardzo do siebie podobne, że wymagają wyłącznie innego rozwiązania, jakby gra składała 

się z jednej zagadki przedstawionej w kilkuset wariacjach. Twórcy nie oferują niczego, co 

ma jakąś rzeczywistą wartość dla gracza. Świat szybko przestaje być ciekawy, a sam 

gameplay jest mizerny i nazbyt powtarzalny. 

 

 

 

 

 
Źródło ilustracji: materiały własne. 


