
Kiedy gracz jest autorem,
czyli jak znaleźć drogę przez labirynt interaktywnych opowieści



Moje doświadczenia

Projektant fabuły i projektant gier  
(z wykształcenia analityk danych)


• Different Tales


• 11 bit studios


• ATGames


• CD Projekt RED


• Politechnika Łódzka



Kwestia wyboru

Kluczowy moment Gwiezdnych Wojen 
"Będziemy rządzić galaktyką jako ojciec i syn!" 

• Luke nie chciał. Zdecydowanie nie chciał. 

• Dlatego to dobry film. 

• Czy gdyby chciał to wciąż byłby dobry film? 

• Czy byłaby to dobra gra?



Gry są medium interaktywnym

• Możliwość podjęcia decyzji wyróżnia je na tle innych opowieści 

• Ma to daleko idące konsekwencje



Efekt Kuleszowa

• sami składamy sobie historie z 
dowolnych sekwencji obrazków, 
zdań, sytuacji 

• to cecha naszego mózgu 

• kolejność podania informacji tworzy 
sens, kontekst, emocje



Dzięki opowieściom nasz mózg  
porządkuje rzeczywistość  

i nadaje jej sens



Każda opowieść ma ten sam kształt

Początek coś 
niespodziewanego Środek coś 

niespodziewanego Koniecnic 
ciekawego

nic 
ciekawego



Poziom napięcia
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wezwanie pierwszy sukces punkt zwrotny źle się dzieje zwycięstwo / porażka



Pięć Aktów

1. ekspozycja - postaci dramatu, zapowiedź konfliktu  

2. rozwój akcji - intrygi, konflikt interesów 

3. punkt kulminacyjny  - bohater na rozdrożu 

4. rozwiązanie - konsekwencje, fałszywe nadzieje/obawy  

5. finał - katastrofa i upadek / zwycięstwo i przemiana



Przemiany

Maska / Natura 

Żądza / Potrzeba 

Przeciwności / Bohater 

Bohater / Przeciwności (tragedie) 

Ignorancja / Wiedza
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Podróż bohatera

wiem (?) i działam! 

Akt 3

Akt 1 
nie wiem.

Akt 2 
mam wątpliwości…

Akt 4 
mam wątpliwości…

Akt 5 
rozumiem.



Bohater to działanie

• Najważniejszy moment w historii przypada w środku (midpoint) 

• Bohater/ka poznaje kluczową informację i decyduje się działać! 

• Decyzja odsłania prawdziwe oblicze postaci 

• Konsekwencje decyzji tworzą morał opowieści



Każda opowieść jest o nauce

reakcja 

Antyteza

Teza 
problem

Synteza 
rozwiązanie



Siła decyzji

• W grach punkt zwrotny może być nasz! 

• Możemy być bohaterami, nie obserwatorami 

• Nasza decyzja = nasze własne konsekwencje = nasz własny morał



Aby opanować grę nasz mózg musi 
uporządkować nową rzeczywistość  

i nadać jej sens



Cykl rozgrywki

reakcja 

Wyzwanie

Cel 
problem

Nagroda 
rozwiązanie



Książki / Filmy

• obserwujemy bohaterów  

• kibicujemy im 

• odkrywamy ich motywacje  

• poznajmy ich wybory 

• oceniamy je



Media Interaktywne

• wcielamy się w bohaterów 

• kierujemy nimi 

• przeżywamy ich motywacje 

• decydujemy za nich 

• stawiamy czoła konsekwencjom



Kwestia współautorstwa

• gra dostarcza mechanizmów,  
gracz z nich korzysta (na swoim poziomie umiejętności) 

• gra dostarcza informacji,  
gracz je odkrywa (lub nie)  

• gra tworzy okazje do decyzji, 
gracz je podejmuje (czasem nieświadomie) 

• gra dostarcza świata, celu i wyzwań, 
gracz swoimi decyzjami kształtuje bohatera i opowieść



Fabuła Schroedingera 

• wiemy jaka może być 

• nie wiemy jaka jest,  
póki ktoś w nią nie zagra



Cele projektanta fabuły

Stworzyć ekosystem,  
w którym decyzje satysfakcjonujące graczy  

tworzą dobre historie



Ekosystem: rozgrywka i kontekst
• zasady gry (do nauki) 

• cele (do osiągnięcia) 

• wyzwania (do pokonania) 

• świat (do odkrycia) 

• informacje (do zdobycia) 

• postacie (do poznania) 

• decyzje (do podjęcia)



Trzy kryteria decyzji
• bohater chce osiągnąć cel  

• ma motywację - decyzja zbliża go do celu 

• rozumie sytuację - ma wszystkie potrzebne informacje 

• nie działa wbrew sobie - dostępne opcje są psychologicznie wiarygodne  

• gracz chce wygrać grę  

• ma motywację - decyzja mu się opłaca 

• ma plan - rozumie warunki, koszta i zyski 

• ma swoją godność - chce szczerości i zasłużonego uznania  

• twórca chce dobrej opowieści  

• decyzja jest potrzebna - popycha do przodu historię, charakteryzuje postaci  

• decyzja jest istotna - tworzy dylemat, budzi emocje 

• decyzja coś wnosi - bohater i gracz czegoś się uczą 



Horyzont możliwości
• Co się może stać, gdy podejmiemy decyzję? 

• Konsekwencje 

• muszą być istotne 

• mogą być zaskakujące 

• nie mogą być niezrozumiałe 

• Dostępne opcje 

• za mało = nuda 

• zbyt wiele = zagubienie



Unikać za wszelką cenę

• Syndrom auto-play: tylko jedna opcja się opłaca — to nie decyzja 

• Syndrom rzutu monetą: nie mogę przewidzieć następstw — to nie decyzja



Dwa wymiary decyzji

• Decyzja: wybieramy z dostępnych opcji, w konkretnym kontekście 

• Możemy dodawać / zmieniać opcje 

• Możemy zmieniać kontekst 

• Kuleszow nam pomoże!











Wybory w dialogach

• Dwie opcje budują opozycję, w której gracz może się nie odnaleźć 

• Trzy opcje zwykle wystarczą by znaleść coś dla siebie 

• Dobry, zły, śmieszny 

• Zgoda, niezgoda, dygresja



Delikatne odbieranie wyboru

• Zacznij opowieść po momencie decyzji 

• Zrzuć odpowiedzialność na kogoś innego 

• Decyzja tworzy kontekst i wyjaśnia motywację 

• Jak to robisz? 

• Dlaczego to robisz? 

• Jak się z tym czujesz?



Retoryka systemów

• Gdy się uczymy to poznajemy mechanizmy działania świata… 

• w grach świat nie istnieje, jest tworem designerów…  

• systemem modelującym wiedzę i przekonania konkretnych osób… 

• każdy system jest narzędziem retorycznym



Każda gra jest polityczna













Jak z tego nauka?

Każda opowieść i każda gra jest o szukaniu sensu we wszechświecie: 

1. zadajemy pytanie 

2. testujemy je w otaczającym świecie 

3. przyswajamy zdobytą wiedzę



Narrative Game Design

Jak hakować mechanizmy poznawcze mózgu i robić lepsze gry? 

1. Pierwsze pytanie wyznacza motyw przewodni historii (designer) 

2. Decyzje kształtują bohatera i przebieg opowieści (gracz) 

3. Konsekwencje tworzą morał (retoryka systemów, designer + gracz)



Uniwersalna opowieść

• Każda historia jest opowieścią o nauce 

• Każdy system jest narzędziem retorycznym 

• Najważniejsze rzeczy dzieją się w połowie historii



Czas na morał

• Struktura ≠ znaczenie 

• Przede wszystkim musimy mieć coś ciekawego do powiedzenia.



Polecane lektury

• John Yorke, "Into the Woods, How Stories Work and Why We Tell Them" 

• Blog Emily Short, emshort.blog  

• Blog Jona Ingolda na gamasutrze, gamasutra.com

http://emshort.blog
http://gamasutra.com/blogs/author/JonIngold/922062/


artur@differenttales.com

mailto:artur@differenttales.com?subject=Prezentacja%20na%20DD%20Academy

