
Nie tylko słowa
Czyli narracja dla programistów



Narracja vs Fabuła
❖ Fabuła

➢ To układ zdarzeń w świecie przedstawionym

❖ Narracja
➢ (I) zbiór wszystkich elementów składających się na 

fabułę oraz reguł i zasad według których jest ona 
prowadzona

■ Pojęcie to pochodzi z Poetyki Arystotelesa
➢ (II) sposób w jakim przedstawiane w tekście zdarzenia 

są językowo ujmowane
■ To pojęcie dotyczy wyłącznie tekstów pisanych



Writer vs Narrative Designer
❖ Writer

➢ Zajmuje się tworzeniem fabuły
➢ Zajmuje się pisaniem dialogów oraz 

tekstów wewnątrz growych
➢ Dba o nagranie i implementację 

dialogów

❖ Narrative Designer
➢ Współtworzy fabułę
➢ Zajmuje się tworzeniem narracji
➢ Dba o implementację narracji na 

każdym poziomie



Święty Graal narracji

http://www.youtube.com/watch?v=G203e1HhixY&t=108


Design
❖ Quest Design

➢ Najściślej współpracują z zespołem 
narracyjnym

➢ Współtworzą narrację na poziomie 
minute-to-minute



Level Design
❖ Level Design

➢ To w ich rękach jest przekazanie 
narracji za pomocą ścieżki gracza 
oraz układu poziomów

➢ Ściśle współpracują z Level Artem 
by nadać lokacjom odpowiedni 
charakter



Game Design
❖ Game Design

➢ Projektują systemy wewnątrz gry, które 
powinny współdziałać z jej ogólną 
narracją

■ System walki
■ Broń
■ Przeciwnicy

➢ Współpracują z gameplay 
programeramistami oraz animatorami 
dbając by rozgrywka współgrała z 
narracją

http://www.youtube.com/watch?v=zG6pkJHEdEA&t=25


Animatorzy
● Animatorzy rozgrywki

○ Dbają by doświadczenie ruchu na każdym 
etapie gry było spójne i przekazywało 
narracyjną intencję gry

○ Dotyczy to tak przeciwników
○ Jak i postaci graczy

● Animatorzy cutscenes
○ Dbają o zgodność intencji narracyjnych z 

przerywnikami filmowymi w grze
○ Odpowiadają za to by przekazać graczowi 

fantazję narracji gry

http://www.youtube.com/watch?v=5hwx1HI8qmA&t=24


Environmental Artist
● Environmental concept artists 

○ Ich zadaniem jest nadanie odpowiedniego 
tonu świata przedstawionego

○ To oni odpowiadają za propozycję tego jak 
przekazać narrację gry graczowi

● Level artists
○ Zajmują się wprowadzaniem wizji gry w 

życie
○ Przy współpracy z environmental concept 

artistami budują świat przedstawiony
○ Oświetlenie nadaje ton całej scenie
○ Environmental storytelling

http://www.youtube.com/watch?v=j0YomAKAwDM&t=1


Character Artists
● Character concept 

artists 
○ Dbają by postaci 

wpisywały się w narrację 
gry

○ Dbają o to by wygląd 
przeciwników budował 
narrację

● Character 3d artists
○ To oni sprawiają, że 

postacie w grze budują 
narrację swoją własną i 
świata



UI
❖ Programiści i artyści UI

➢ Wygląd UI musi wspierać narrację 
całej gry

➢ Wszelkie wskaźniki naekranowe 
muszą współgrać z narracją gry

➢ Wszelkie efekty UI muszą 
wspierać narrację gry

http://www.youtube.com/watch?v=uN7dsxjS1W4&t=211


Dźwięk
❖ Muzycy

➢ Muzyka jak mało co buduje klimat świata
➢ Dobrze złożona ścieżka dźwiękowa 

potrafi zbudować narrację świata

❖  SFX
➢ Odgłosy świata przedstawionego 

sprawiają, że odbieramy go w konkretny 
sposób

■ Jako rzeczywisty
■ Jako absolutnie fikcyjny

➢ Odgłosy budują atmosferę lokacji i 
świata przedstawionego

http://www.youtube.com/watch?v=O3b0ifpRsOs&t=8


Programiści AI
❖ Gamplay programer

➢ To oni współpracują z designerami by 
mechaniki gry przekazywały i 
podkreślały narrację

➢ To oni dbają by interakcje ze światem 
wspierały świat przedstawiony

❖ AI programer
➢ To oni dbają by postacie i przeciwnicy 

w grze swoim zachowaniem 
przekazywały narrację gry 

http://www.youtube.com/watch?v=Nt1XmiDwxhY&t=13


Pytania

Wszystko co chcieliście wiedzieć o narracji, ale do tej pory 
baliście się zapytać.

Nie ma się czego bać.

Śmiało!



Koniec
Dziękuję za uwagę!


