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Gry wideo można opisywać z wykorzystaniem wielu parametrów – zwykle 
zresztą zmieniających się dość szybko wraz z doskonaleniem technologii 
wykorzystywanych do ich tworzenia. Jednym z nich jest bez wątpienia prze-
strzeń. Badacze gier często sięgają po analogie do fi lmu – do pewnego stop-
nia słusznie, gdyż współczesne realizacje nierzadko imitują kino i na różne 
sposoby starają się ufi lmowić doświadczenie gracza. Mamy w tym wypadku 
do czynienia z przestrzenią znarratywizowaną, która w pewnym zakresie 
jest derywatem kina. Czasem stanowi ona po prostu kolejne utrudnienie, jak 
w Grand Th eft Auto 4 (2009), gdzie doświadczenie użytkownika jest do pew-
nego stopnia rozszczepione – jednocześnie prowadzi on wirtualny samochód 
i jest widzem budowanego przez siebie spektaklu, który ukazywany jest z kil-
ku wirtualnych kamer w sposób do złudzenia przypominający rozwiązania 
fi lmowego montażu. Kiedy indziej znarratywizowana parafi lmowa przestrzeń 
ma pogłębiać immersję i wprowadzać element rzadko występujący w grach, 
to znaczy empatyczne emocje towarzyszące identyfi kacji z bohaterami – tak 
dzieje się np. w Heavy Rain (2010).

Należy jednak pamiętać, że gra nigdy nie oferuje doświadczenia przestrze-
ni tożsamego z tym, które daje nam fi lm. W kinie przestrzeń odnosi się do 
przedstawienia, a także relacji z widzem, jaką buduje dyskurs fi lmowy. Ten 
ostatni parametr jest jednak zwykle w pełni ustalony i niezmienny, chyba że 
mamy do czynienia z utworem w sposób celowy dekonstruującym klasyczne 
formy artykulacji przestrzeni1. Gra natomiast dodaje do tego możliwość po-
ruszania się w przestrzeni, a czasem również możliwość zmiany perspektywy, 
z jakiej oglądamy rezultaty naszych działań. Nie oznacza to oczywiście, że 
kino nie zostawia marginesu dla aktywności odbiorcy. Innymi słowy – fi lm 

1  Przykładem takiego dzieła jest np. Timecode (2000) Mike’a Figgisa, w którym 
tradycyjny montaż został zastąpiony podzielonym na cztery części ekranem. Widz ogląda 
pozbawione cięć obrazy, z których sam musi „zmontować” swoją wersję fi lmu, przenosząc 
uwagę z jednego obszaru do innego. 
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jest ustalonym bytem, w którym istnieje coś, co można nazwać przestrzenią 
sjużetu, ale też inspiracją do zbudowania przestrzeni fabuły2 – rekonstru-
owanej z wykorzystywaniem wiedzy i kompetencji widza. Co więcej – na-
wet w wypadku tak zwanej przestrzeni nieznarratywizowanej3 – aktywność 
widza ma znaczenie. Film od samego początku swojego istnienia opiera się 
na różnych artykulacjach braku wynikających z ograniczenia obszaru kadru, 
a ponadto – już w okresie kina dźwiękowego – z użycia dźwięku pozakadro-
wego. Gry wnoszą tu jednak coś fundamentalnie nowego – pozwalają one 
bowiem na uruchomienie aktywności innej niż tylko mentalna. Widz kinowy 
może dokonywać rekonstrukcji tych obszarów, które nie zostały ukazane na 
ekranie, nie może natomiast wpływać na fi zyczny kształt zawartości kadru. 
Gracz uruchamia aktywność fi zyczną i w sposób rzeczywisty wpływa na to, 
co pojawi się na ekranie. 

Michael Nitsche4 w swej rozbudowanej analizie przestrzennego wymiaru 
gier wideo wskazuje trzy obszary, które powinny stać się tematem refl eksji 
badacza interaktywnej rozrywki. Przestrzenność gry wynika jego zdaniem 
już ze struktury, w której określane są zasady, sposoby interakcji graczy, kon-
teksty narracyjne rozgrywki. We współczesnych realizacjach istotne znaczenie 
ma prezentacja (choć może w niektórych wypadkach – na zasadzie analogii 
z fi lmoznawstwem – należałoby nadal posługiwać się terminem „reprezen-
tacja”). Gra bowiem nie tylko zaspokaja potrzeby ludyczne, ale jest również 
spektaklem, w którym coraz istotniejsze znaczenie ma wysokiej jakości obraz, 
zbliżający się często do kinowego, i dźwięk – już teraz spełniający takie same 
standardy jak ścieżki dźwiękowe hollywoodzkich fi lmów. Trzecim obszarem 
badania winna być natomiast architektura gry – oczywiście w jej wymiarze 
przestrzennym. Musimy bowiem pamiętać, że we współczesnych grach mamy 
do czynienia z przestrzenią trójwymiarową. Nie przypomina ona przy tym 
ani wczesnych gier 3D, w których do płaskiej i widzianej z jednej tylko pozy-
cji planszy dodawano elementy iluzjonistycznej perspektywy, ani też fi lmów 
oglądanych np. w kinach IMAX, gdzie trójwymiarowość jest w istocie jedynie 
dodaniem efektu głębi, wynikającym z rozdzielenia informacji przeznaczo-
nej dla lewego i prawego oka. Gry wideo przeprowadzają faktyczne operacje 
na trzech wymiarach – dla gracza/widza dostępny jest w danym momencie 
dwuwymiarowy rendering operujący jedynie przestrzenią iluzyjną (zbliżoną 

2  Pisze o tym Elżbieta Ostrowska, Przestrzeń fi lmowa, Rabid, Kraków 2000, s. 33.
3   Elżbieta Ostrowska odnajduje ten rodzaj przestrzeni w kinie do 1907 roku 

(nie rozwinęły się jeszcze wtedy elementy narracyjne, dlatego kino przede wszystkim 
pokazywało, a nie opowiadało), ale także w eksperymentalnych fi lmach Siergieja 
Eisensteina czy musicalach Busby’ego Berkeleya, w których wykorzystywano taneczne 
wstawki nienależące do przestrzeni opowiadania. Por. Elżbieta Ostrowska, dz. cyt.,
s. 43–130.

4  Michael Nitsche, Video Game Spaces. Image, Play, and Structure in 3D Worlds, MIT 
Press, Cambridge 2008.
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do kinowej). Wszystkie obiekty są jednak opisane jako trójwymiarowe bryły 
– dlatego też z punktu widzenia matematycznego są w istocie przestrzenne 
i w każdej chwili mogą zostać zademonstrowane z dowolnie wybranej per-
spektywy. 

Klasyfi kacja Nitschego uświadamia, jak rozległy i wielowymiarowy jest ów 
problem. Omówiona przez niego w drugiej części książki kwestia prezentacji 
przestrzeni nie jest tu być może najważniejsza, choć – z drugiej strony – nie-
jako najbardziej oczywista. Użytkownicy gier nie zawsze posiadają wiedzę 
z zakresu ludologii czy projektowania mechaniki gier, co sprawia, że pewne 
aspekty funkcjonowania software’u, którym się posługują, mogą być dla nich 
nie do końca jasne. To, co widać gołym okiem, dostępne jest natomiast każ-
demu.

Rzut oka na historię gier wideo pozwala przekonać się, że dążenie do 
przedstawienia przestrzeni w możliwie doskonały sposób było od począt-
ku ambicją projektantów i programistów5. Nawet tam, gdzie spotykali się 
z ograniczeniami natury technologicznej, często wprowadzali rozwiązania 
sprawiające, iż gracz w sposób bardziej skuteczny „przenosił się”6 w odrębną 
przestrzeń gry. Widoczne jest to już w dwóch pierwszych grach wideo, mają-
cych status „zabytków” interaktywnej rozrywki.

Ciekawe, że zarówno Tennis for Two (1958), jak i Pong (1972) czerpały 
inspirację z tej samej gry sportowej, choć rozwiązania zastosowane przez 
twórców znacząco się różniły. W pionierskiej grze Williama A. Higinbotha-
ma rozgrywka odbywała się na ekranie oscyloskopu, a gracze widzieli „kort” 
z boku – tak jak widzowie prawdziwego tenisowego meczu. Już w tak prostej 
grze widoczne jest zatem dążenie do zrekonstruowania rzeczywistej sytuacji. 
Nieco inaczej jest w Pong fi rmy Atari, która stała się pierwszą dostępną ko-
mercyjnie grą konsolową. Tu oglądamy wirtualny kort z góry i nie mamy moż-
liwości śledzenia fi zyki poruszającej się piłki. Jedynym zadaniem jest odbija-
nie jej tak, by skutecznie pokonać przeciwnika. W obydwu grach przestrzeń 
ma charakter wysoce symboliczny, a użytkownik rekonstruuje ją, ponieważ 
zachowanie kierowanych przez niego „bohaterów”7 jest zgodne z podstawo-

5  W tekście tym omawiam tylko gry wideo wykorzystujące grafi czne przedstawienia, 
pomijając gry o charakterze tekstowym.

6  Badacz gier i zabaw Roger Caillois wyróżniał następujące podstawowe komponenty 
gry: dobrowolność, wyodrębnienie czasu i przestrzeni, element niepewności, 
bezproduktywność, obecność reguł i norm, fi kcjonalność. Ważnym założeniem jego 
koncepcji było przekonanie, iż gra jest wyłączona z codziennego porządku przestrzennego 
i czasowego. Por. Roger Caillois, Żywioł i ład, przeł. Anna Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 
1973.

7  Gry te nie posiadają bohaterów z prawdziwego zdarzenia, ale reprezentowani przez 
rakiety gracze mogą być uznani za prymitywne awatary grających. O typach postaci piszą 
np. Flint Dille i John Zuur Platten, Th e Ultimate Guide to Video Game Writing and Design, 
Skip Press, New York 2007, s. 65–68.
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wymi zasadami gry w prawdziwego tenisa (dotyczy to np. punktacji, zasad 
serwowania, reguł prawidłowego uderzenia etc. – oczywiście zwykle w wersji 
uproszczonej).

W latach 70. pojawiły się gry, w których do głosu doszło pragnienie zbudo-
wania bardziej iluzyjnej przestrzeni, a za pionierską realizację tego typu uwa-
żana jest Asteroids (1979), wyprodukowana przez koncern Atari. Podobnie jak 
w Pongu przyjmujemy perspektywę przypominającą rzut oka na planszę, na 
której znajdują się proste obiekty wektorowe reprezentujące poruszany przez 
gracza statek kosmiczny i zbliżające się doń ze wszystkich stron asteroidy. 
Wektorową grafi kę wykorzystano również w późniejszej o rok realizacji tego 
samego producenta zatytułowanej Battlezone. Dla zwiększenia immersji użyt-
kownik tego symulatora czołgu zakładał gogle wprowadzające element kolo-
ru dzięki wykorzystaniu zabarwionych na zielono i czerwono szkieł. Mimo 
bardzo umownej grafi ki gra była niewątpliwie realizacją przełomową – wpro-
wadzała faktyczną symulację 3D, a jednocześnie pozwalała graczowi przyjąć 
perspektywę, która w następnej dekadzie zyska sobie ogromną popularność. 
Twórcy nie wprowadzili tu jakiegokolwiek awataru grającego, ale jednocześnie 
dali mu możliwość eksplorowania przestrzeni w sposób imitujący rzeczywi-
ste doświadczenie kierującego czołgiem. Osiągnęli w ten sposób potencjalnie 
większy stopień immersji. 

W tym czasie na rynku pojawiła się gra, która dała początek innej formule 
i odmiennemu podejściu do kwestii przestrzeni. W 1980 roku premierę miał 
Pac-Man – zręcznościowa gra autorstwa Tōru Iwataniego przygotowana dla 
fi rmy Namco. Początkowo przeznaczona była na automaty do gier, później 
jednak dokonano jej adaptacji na niemal wszystkie dostępne platformy, łącz-
nie z iPadem. W grze tej po raz pierwszy pojawia się kierowana przez gracza 
postać – sprowadzona do przypominającej napoczętą pizzę żółtej kulki, której 
zadaniem jest pożeranie kropek i unikanie czyhających na jej życie duchów. 
W przeciwieństwie do gier fi rmy Atari w realizacji Namco postawiono na 
całkowitą umowność przestrzeni – rozgrywka toczy się na 255 planszach 
i pozbawiona jest elementu narratywizacji przestrzeni. Celem jest zachowanie 
życia i zgromadzenie możliwie dużej liczby punktów. Jednak Pac-Man okazał 
się ogromnym sukcesem, potwierdzając, że czynnikiem gwarantującym zaan-
gażowanie gracza jest zbudowanie sytuacji, w której odniesie on wrażenie, że 
to on sam eksploruje wirtualną przestrzeń gry. 

Zasada ta powróciła w wielu grach platformowych, w których postać 
bohatera mogła być ukazywana na wiele sposobów – początkowo w trybie 
dwuwymiarowym, nieco później w pseudo-3D (dzięki zastosowaniu rzutu 
i perspektywy), a w końcu w pełnym trójwymiarze, pozwalającym już nie 
tylko kontrolować ruchy postaci, ale również zmieniać perspektywę widze-
nia wirtualnej kamery. Klasykiem w tej kategorii jest wyprodukowana przez 
Nintendo gra Super Mario Bros. Jej pierwsza wersja została wprowadzona na 
rynek w 1985 roku, ale liczne sequele i warianty, często bardzo odległe od 
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oryginału pod względem gatunkowym, produkowane są do dzisiaj. W Super 
Mario Bros. zaangażowanie budowane jest na dwa sposoby – poprzez eksplo-
rację przestrzeni poszczególnych plansz i poziomów, a także dzięki narraty-
wizacji. O ile bowiem poczynania Pac-Mana nie miały jasno sprecyzowanego 
celu, o tyle słynny hydraulik zmierza do niego w sposób jednoznaczny. Gra 
bowiem kończy się wraz z uratowaniem uwięzionej księżniczki.

Super Mario Bros. ma charakter linearny – gracz porusza się w prawo i tyl-
ko czasami ma możliwość wariantowego manewrowania awatarem. Jednak 
równolegle podejmowane były pierwsze próby stworzenia innego rodzaju 
wirtualnej przestrzeni, określanej mianem open space lub sandbox. Formuła 
ta upowszechniła się wprawdzie dopiero w ostatnich latach, bowiem realizacja 
gier tego typu wymaga zwykle sporych zasobów obliczeniowych, a ponadto 
zastosowania technik sztucznej inteligencji, ale sama idea doczekała się pry-
mitywnych realizacji już niemal 30 lat temu. 

W 1984 roku premierę miała gra Elite przygotowana przez niezależną 
fi rmę Acornsoft. Niektórzy autorzy8 uważają ją za pierwszą realizację zapo-
wiadającą dzisiejsze niezwykle rozbudowane sandboxy w rodzaju Dragon Age 
(2010) czy Fallout 3 (2009). Była ona nowatorska z dwóch powodów – po 
pierwsze, używała techniki grafi ki wektorowej 3D w bardziej nowoczesny 
sposób. W przeciwieństwie do Battlezone zastosowano tu technikę usuwania 
niewidocznych linii, co przyczyniło się do bardziej realistycznego obrazowania 
obiektów. Jeszcze większą innowacją było jednak otwarcie przestrzeni. Gracz, 
wcielający się w kapitana kosmicznego statku Cobra Mark III, może eksplo-
rować osiem galaktyk składających się z 256 planet każda, co dawało ogrom-
ną, jak na tamte czasy, wariantowość doświadczania przestrzeni gry. By móc 
podróżować do odległych zakątków wszechświata, należało stale doskonalić 
statek i zdobywać zasoby. Oczywiście gra miała pewne ograniczenia wynika-
jące z możliwości ośmiobitowego komputera, twórcy jednak w innowacyjny 
sposób posłużyli się technologią proceduralnego generowania wyobrażonych 
światów, które nie były wstępnie zaprogramowane, ale powstawały podczas 
rozgrywki na skutek uruchomienia defi niujących je algorytmów. Rozwiąza-
nia zawarte w Elite były przynajmniej w ograniczonym zakresie stosowane 
już nieco wcześniej, m.in. w grach Bosconian (1981) czy Time Pilot (1982), 
a także w nieco późniejszej Turbo Esprit (1986), w której gracz miał moż-
liwość względnie swobodnego poruszania się samochodem po wirtualnym 
mieście – w sposób prefi gurujący rozwiązania serii GTA i podobnych. W grze 
tej w największym stopniu doszło do głosu zainteresowanie przestrzenią 
jako taką, która stawała się poniekąd jednym z bohaterów rozgrywki. Pozo-
stałe z wymienionych tu wczesnych sandboxów to jednak przede wszystkim

8  Por. np. Ed Byrne, Elite. Living Space, [w:] Friedrich von Borries, Steff en P. Walz, 
Matthias Böttger (red.), Space Time Play. Computer Games, Architecture and Urbanism: Th e 
Next Level, Birkhäuser, Basel–Boston–Berlin 2007, s. 104. 
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shootery, w których przyjemność gry tylko w ograniczonym zakresie wynika 
z eksplorowania przestrzeni. Co ciekawe, to właśnie wtedy powstała również 
słynna układankowa gra Tetris (1985) napisana przez radzieckiego matema-
tyka Aleksieja Pajitnowa – będąca nie tylko ciekawym przykładem realizacji, 
w której sensem rozgrywki jest zagospodarowanie przestrzeni (zadaniem 
gracza jest układanie spadających klocków), ale jednocześnie największym 
przebojem rynku gier w ogóle. Jest ona dziś dostępna na wszystkie możliwe 
platformy, a sprzedaż gry w wersji dla telefonów komórkowych przekroczyła 
już 100 milionów kopii9.

Zagospodarowywanie przestrzeni – choć w zdecydowanie innym znacze-
niu – jest też sensem innej ważniej gry opracowanej w latach 80. – Sim-
City (1989). Dała ona początek całej linii gier symulacyjnych polegających 
na budowaniu miast, a nawet całych cywilizacji, czy wreszcie społeczeństw. 
Wprowadzona do sprzedaży w 2000 roku gra Sims, która ogromny sukces za-
wdzięcza zainteresowaniu ze strony tzw. casuals, czyli osób grających jedynie 
okazjonalnie, jest w istocie rozwinięciem idei SimCity. Obydwie produkcje są 
zresztą dziełem tego samego autora – Willa Wrighta, który konsekwentnie 
rozbudowuje pomysły SimCity. W jego pierwszej szerzej znanej realizacji10 
możemy budować miasto, zapewniając jego mieszkańcom możliwości rozwoju 
i realizowania potrzeb. Obywatele SimCity nie są jednak wyeksponowani na 
plan pierwszy i nie posiadają cech indywidualnych. To dopiero w serii Sims, 
obudowanej zresztą licznymi dodatkami, widzimy ich niejako w zbliżeniu. 
Stąd zaś już zaledwie krok do realizacji gier, w których nie tylko kreujemy wir-
tualne postaci, ale również spotykamy bohaterów stworzonych przez innych 
użytkowników. Taką „radykalną” wersją Sims jest bez wątpienia internetowe 
Second Life powołane do życia w 2003 roku, w którym możliwości rozbudo-
wywania przestrzeni oraz generowania bohaterów są w istocie nieograniczone 
dzięki wykorzystaniu bardzo dobrych i łatwych w użyciu narzędzi modelo-
wania 3D, a także bardzo wydajnego języka skryptów. 

O ile w latach 80. poszukiwano przede wszystkim możliwości otwarcia 
przestrzeni, o tyle w następnej dekadzie zwracają uwagę realizacje wprowa-
dzające i rozwijające grafi kę trójwymiarową. Za pionierską realizację wykorzy-
stującą wypełnione poligony uważana jest gra fi rmy Lucasfi lm Games Rescue 
on Fractalus!, która zaskakująco dobrze wykorzystywała możliwości Atari 800 
już w roku 1984, ale na najbardziej przełomowe tytuły należało poczekać nie-
mal kolejne 10 lat. Pierwszą jaskółką rewolucji stał się Wolfenstein 3D (1992) 
– trójwymiarowy shooter wykorzystujący perspektywę pierwszoosobową, a już 
wkrótce pojawili się następcy – Quake (1992) czy przygotowany przez samych 

9      Por. Bobbie Johnson, How Tetris Conquered the World, Block by Block, „Th e Guardian”, 
2 June 2009.

10  Pierwszą grą tego autora była Raid on Bungeling Bay (1984), przeznaczona dla 
komputerów Commodore 64, która nie odniosła jednak znaczącego sukcesu. 



  25

Miejsca zabawy. O przedstawieniach przestrzeni w grach wideo 

graczy Counter-Strike (1999), będący w istocie rozbudowanym modem Half 
Life (1998). Wolfenstein, którego akcja toczy się w czasie drugiej wojny świato-
wej w tytułowym zamku, wprowadził co najmniej kilka innowacji związanych 
z przestrzenią. Gracz wcielający się w amerykańskiego żołnierza strzelającego 
do nazistów, wściekłych psów, a nawet samego Adolfa Hitlera nie tylko mógł 
przemieszczać się w trójwymiarowym środowisku. Efekt realizmu wzmac-
niały również ciała zabitych antagonistów, które nie znikały – jak to miało 
miejsce we wcześniejszych produkcjach – ale zachowywały pewne cechy fi zyki 
obiektów. Dodatkowo gra pozwalała na wprowadzanie pewnych modyfi kacji 
przez samych graczy – była ona oferowana jako shareware, a struktura plików 
zezwalała na wymianę np. dźwięków przez mniej doświadczonych użytkow-
ników komputerów. Te nowe rozwiązania zostały udoskonalone w podobnej 
pod względem mechaniki grze wydanej przez id Software – Doom (1993), 
gdzie postać bohatera uzyskiwała nowe możliwości poruszania się, a kory-
tarze pełne agresywnych przeciwników uzyskały realistyczne oświetlenie, 
zmieniające się w zależności od pozycji awataru w przestrzeni. 

Tendencja zapoczątkowana przez Wolfensteina była silnie obecna w grach 
lat 90., ale jednocześnie nie należy zapominać, iż inni twórcy poszukiwali 
odmiennych sposobów budowania immersyjnej przestrzeni. Krańcowo róż-
nym podejściem charakteryzuje się na przykład Myst (1993) – gra, w której 
zastosowano statyczne fotografi czne obrazy i krótkie sekwencje fi lmowe, nie-
pozwalające jednak graczowi na bezpośrednią interakcję. Realizacja ta była 
jedną z prób wykorzystania estetyki kina, wywiedzionej z kolei z fotografi i, 
w sposób rozszerzający możliwości tych mediów o element interakcji. Myst 
jest w istocie rozgrywającym się w powolnym tempie pokazem slajdów zrea-
lizowanym w technice point and click, zapewniającej nielinearny i wariantowy 
przebieg rozgrywki polegającej na rozwiązywaniu szeregu zagadek. 

Ambitniejszym i zapewne bardziej spektakularnym przedsięwzięciem 
była produkcja fi rmy Sierra Online, w której zdecydowano się na wykorzy-
stanie awatarów graczy odtwarzanych przez żywych aktorów sfi lmowanych 
w specjalnie zbudowanych dekoracjach. Phantasmagoria wykorzystywała upo-
wszechniający się nośnik CD-ROM, który – choć wynaleziony w 1985 roku 
jako wariant płyty CD-Audio – przez kilka lat nie znajdował szerszego zasto-
sowania, przede wszystkim z uwagi na stosunkowo wysoką cenę nośników, 
jak i samych napędów. By zagrać w ten survival horror, należało posiadać 
i stację CD, i cierpliwość, by w trakcie rozgrywki zmieniać płyty, których jest 
w zestawie aż siedem. 

Tak rozbudowany nośnik mógł pomieścić długie godziny sekwencji wi-
deo, spełniając tym samym marzenie wielu fi lmowców o stworzeniu inter-
aktywnego kina. Gra uwalniała potencjał tkwiący w zbliżeniu się do fi lmu, 
co zaowocowało sporym zainteresowaniem ze strony graczy okazjonalnych, 
ale jednocześnie negowała możliwości wypracowane w grach już wcześniej. 
Parafi lmowy charakter świata przedstawionego sprawiał, że doświadczenie 
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przestrzeni paradoksalnie ulegało redukcji – użytkownik programu miał bo-
wiem w istocie niewielkie możliwości manipulowania perspektywą, a jego rola 
sprowadzała się w pewnym stopniu do pozycji „montażysty” układającego 
w oryginalny sposób poszczególne ujęcia i sekwencje. 

Choć technika fi lmowa w takim rozumieniu została już prawie całkowicie 
zapomniana przez twórców interaktywnej rozrywki, w następnej dekadzie na-
stąpiło dalsze zbliżenie obydwu mediów. Zwiększające się możliwości kompu-
terów pozwoliły bowiem na bardziej efektywną digitalizację różnego rodzaju 
obiektów. Stąd też – zwłaszcza w grach nakierowanych na wykorzystywanie 
parafi lmowych rozwiązań – standardem stało się sięganie po motion capture. 
Technika ta – stosowana w dość prymitywnej wersji przez fi rmę Atari już 
w połowie lat 90. – polega na rejestrowaniu ruchów aktorów, do których 
ciał przyczepione były specjalne znaczniki, pozwalające potem przenieść ruch 
postaci do programu animacyjnego. W niektórych wypadkach motion capture 
dotyczy także twarzy, dlatego też możemy bez wahania powiedzieć, że Pascal 
Langdale – znany wcześniej jedynie z kilku ról serialowych i epizodycznych 
kreacji fi lmowych – naprawdę zagrał Ethana Marsa w Heavy Rain. Choć postać 
kierowana przez gracza jest w pełni cyfrowa, jej wygląd, sposób poruszania 
się, mimika i oczywiście głos należą do Langdale’a. 

Filmowość gier przełomu XX i XXI wieku polegała nie tylko na dość po-
wszechnym wykorzystaniu techniki motion capture. Była ona najczęściej 
wynikiem wielu elementów, np. rozbudowania strategii sandboxowych czy 
wprowadzenia empatii gracza-widza – jak w przełomowych Ico (2001) i Sha-
dow of the Colossus (2005) studia Team Ico (nawiasem mówiąc, modelowo 
wykorzystujących przestrzeń zamkniętą – w pierwszym wypadku i otwartą 
– w drugim). Twórcy gier wyraźnie zmierzają do hybrydyzacji swoich projek-
tów, niejednokrotnie konfrontując z sobą różne doświadczenia przestrzeni 
przypisane wcześniej do poszczególnych gatunków. I niejednokrotnie od-
noszą sukces – jak w wypadku Diablo (1997), będącej skrzyżowaniem RPG 
z grą akcji, w której wydarzenia mogą rozgrywać się w czasie rzeczywistym. 
Skrajnym przykładem rozszerzania doświadczenia spacjalnego jest Majestic 
(2001) – gra, w której granice między światem wirtualnym i rzeczywistym 
zacierają się. Rozwiązując zagadkę w stylu serialu Z archiwum X, nie tylko 
korzystamy ze śladów dostępnych w komputerze. Posiadacze abonamentu 
mogą otrzymywać wskazówki również za pomocą listów, telefonów czy fak-
sów. To już jednak obszar wykraczający poza ramy ściśle rozumianych gier 
wideo i związany raczej ze sferą tzw. pervasive games11. 

Nawet krótki i – w sposób oczywisty – niekompletny przegląd historii 
przestrzeni w grach wideo pokazuje, że parametr ten był od początku ich ist-
nienia jednym z najciekawszych dla historyka, krytyka czy projektanta inter-

11  Problem ten porusza Anna Nacher w tekście zamieszczonym w niniejszym tomie.
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aktywnej rozrywki. Oczywiście ogromny postęp technologiczny widoczny jest 
w wielu sferach, ale chyba to właśnie przestrzeń uległa największej ewolucji. 

Espen Aarseth – jeden z niekwestionowanych autorytetów w zakresie 
cyberkultury – podkreśla, że spacjalność jest defi niującym elementem gier 
wideo12. Z drugiej jednak strony zastrzega, że przestrzeń gry jest zjawiskiem 
samoistnym, a nie tylko np. kopią czy rozwinięciem przestrzeni fi lmowej:

Nawet gdy gry wideo opierają się na technikach reprezentacyjnych (symulacja kraj-
obrazu), reprezentacja nie jest ich najważniejszym parametrem, ponieważ przede 
wszystkim służy ona rozgrywce. Projektowanie świata przedstawionego musi być 
podporządkowane projektowaniu gameplayu, tak jak w dramacie scenografi a ustę-
puje miejsca dialogowi. (...) Gry komputerowe są alegoriami przestrzeni: udają, że 
portretują przestrzeń w coraz doskonalszy sposób, lecz w istocie one tylko czerpią 
z rzeczywistości, by iluzja, którą tworzą, była bardziej grywalna13. 

12  Espen Aarseth, Allegories of Space. Th e Question of Spatiality in Computer Games, 
[w:] Friedrich von Borries, Steff en P. Walz, Matthias Böttger, dz. cyt., s. 44.

13  Tamże, s. 47.




