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Homeworld* 

Od premiery Homeworlda minęło już ponad piętnaście lat. Wydana przez Sega 

Entertainment produkcja Relic zapewniła sobie stałe, nieusuwalne miejsce w historii nie 

tylko samych strategii, ale i gier w ogóle. To samo tyczy się świadomości graczy, nie 

tylko tych ze starszego pokolenia, którzy z Homeworldem zapoznali się zaraz po jego 

premierze, nie znając jeszcze wszystkich tych gier, w które my już graliśmy. Branża 

zmienia się w zastraszającym tempie: ci, dla których Homeworld był nowością 

wydawniczą, mieli inne oczekiwania, wymagania i postrzeganie gier wideo w ogóle.  

Produkcja, o której tu mowa, jest odbierana w bardzo podobny sposób także 

przez wielu z dzisiejszych, nowych graczy, choć niektórzy z nich mają problem, by po nią 

sięgnąć — a to ze względu na oprawę graficzną. Jej niegdysiejsza świetność ma tu i teraz 

drugorzędne, jeśli nie żadne, znaczenie — ważne, że dziś potrafi sobą niektórych 

odstraszyć. Nie wiem, czy jest sens wprost i dosadnie odpowiadać na pytanie, ile jest 

słuszności w takim podejściu u nowych graczy. Należałoby ją wyważyć gdzieś pomiędzy 

dwiema skrajnościami: obozem „grafika jest najważniejsza” a tymi, którzy uważają ją za 

marginalną; wierzących nawinie, że skoro kilkanaście lat temu najgłośniejsze gry nie 

wyglądały tak, jak najnowsze z nich robią to dzisiaj, to oprawa wizualna nie była z 

punktu widzenia twórców ważnym dążeniem. Była. 

Mowa o, jak zostało już wspomniane, ponad piętnastoletniej produkcji, 

wypadałoby więc mieć na uwadze kategorię nostalgii, która — zdaniem niektórych — w 

przypadku gier wideo pojawia się częściej niż gdziekolwiek indziej, prowokując i 

podtrzymując przy życiu niejedną kuriozalną, bezsensowną dyskusję.  

Nostalgii idealizującej, upiększającej, sugerującej podświadomie, iż coś było 

lepsze niż w rzeczywistości tylko dlatego, że minęło kilka lub kilkanaście lat. W dużym 

skrócie, nie chcę czynić z jej jednoznacznie złej maszkary. Sama w sobie — w kontekście 
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gier, rzecz jasna — zasługuje na osobny tekst. W tej chwili wspomnienie jej ma służyć 

jednej konkretnej rzeczy: zaznaczeniu, iż Homeworld i kolejne pozycje z Retrogralni 

będą podkreślały wartość danych tytułów z perspektywy dnia obecnego. Tu i teraz.  

Kosmiczna strategia od Relic Entertainment wyróżnia się — jest to bardzo cenna 

rzecz w grach w ogóle, a w przypadku strategii, już zupełna rzadkość — zdolnością do 

wywoływania prawdziwych odczuć estetycznych. Opowiedziana przez Homeworlda 

historia angażuje i ciekawi. Przedstawiony w nim świat, mimo swej skali, budzi emocje 

charakterystyczne dla zupełnie innego rodzaju opowieści: takich, gdzie liczą się 

pojedyncze osobowości i ich wzajemne relacje, a większe zbiorowości i grupy społeczne, 

których widzimy zwykle jedynie niewielki fragment — są reprezentowane właśnie za 

pośrednictwem wspomnianych indywiduów. Tutaj głównym reprezentantem 

poszczególnych grup są właśnie statki: ogromne, zamieszkiwane przez setki tysięcy 

przedstawicieli danej społeczności obiekty, będące nieraz domem i schronieniem dla 

ostatnich z nich, co w znacznym stopniu wpływa na obecny w całej grze ładunek 

emocjonalny. Opowiadana tu historia ma wielką, niemal statystyczną skalę — niełatwo 

jest grać na emocjach, mając do dyspozycji wielkie liczby składające się z anonimowych 

mas, z którymi nie ma się bezpośredniej styczności (w tym wymiarze nawet nieliczne 

indywidualności są tutaj prawie że nieobecne). W Homeworldzie udało się to osiągnąć. 

Skala wszystkich wydarzeń, których jest się świadkiem, sprawia że nasze aangażowanie 

rośnie: ma się wrażenie odczuwania emocji każdej z osób, o których jest w danej chwili 

mowa; współodczuwa się strach, lęk, ból i szczęście tych niezliczonych, wielkich 

populacji — tak, a nawet bardziej intensywnie, jak gdyby miano do czynienia z garstką 

rozwijanych skrupulatnie i przez bardzo długi czas bohaterów. W relacji gracza z 

wymyślonym tutaj światem odczucia są inne niż przy obcowaniu z klasycznymi 

bohaterami pierwszoplanowymi — są za to motywy, cele i dążenia żyjących obok siebie 

wielkich zbiorowości.  

W warstwie mechaniki Homeworld oferuje przede wszystkim prawdziwie 

trójwymiarowe środowisko. Wszystkie jednostki i obiekty obecne w przestrzeni 

kosmicznej — środowisku gry — mogą poruszać się w trzech płaszczyznach, co w 

porównaniu do większości strategii czasu rzeczywistego, daje ogrom możliwości w 

planowaniu, dysponowaniu siłami itp. W skrócie — opcji planowania swoich poczynań 

jest tu mnóstwo, fakt trójwymiarowości wszystkich plansz oferuje zupełnie inny rodzaj 

rozgrywki. Za pierwszy, bardziej oczywisty przykład, może posłużyć tu kwestia detekcji 



i wykrywania wrogich jednostek: w przestrzeniach dwuwymiarowych, gdzie jednostki 

poruszają się tylko w poziomie (ewentualnie pokonują drobne elewacje i przeszkody 

terenowe), zwiad także ogranicza się do działań o kierunkach horyzontalnych. Naświetla 

i odkrywa się — czy to za pomocą samych jednostek czy osobnych urządzeń takich jak 

skaner w Starcrafcie II — tereny płaskie. W Homewordzie skanowanie i dokonywanie 

zwiadu są jak próby wypełnienia wielkiej kuli — reprezentującej tu środowisko gry — 

przy pomocy dość ograniczonych środków. Odkrywanie płaszczyzny już tu nie 

wystarczy, trzeba wypełniać przestrzeń. Podstawowym urządzeniem skanującym jest 

sonda, zasięg detekcji, której reprezentowany jest sferą. Każda sonda może poruszyć się 

tylko raz: po dotarciu na wyznaczone jej miejsce, traci ona swoją mobilność. 

Zabezpieczanie obszarów odbywa się więc poprzez w miarę równomierne krycie 

trójwymiarowego obszaru; aby było ono skuteczne, konieczne jest myślenie 

przestrzenne.   Jestono odpowiedzialne także za szereg rozwiązań w sprawie formacji, w 

których poruszają się statki kosmiczne: ogromnego znaczenia nabiera pułap każdej z 

nich oraz całościowy kształt formacji.  

Reszta elementów rozrywki w Homeworldzie opiera się — z drobnymi wyjątkami 

— na dość standardowych, typowych dla tego gatunku gier mechanikach. Wydobywa się 

jeden podstawowy zasób, za który opłaca się m.in. budowę nowych statków i większych 

obiektów takich jak stocznia; opracowuje się nowe technologie (odblokowywanie 

nowych jednostek, ulepszenia poszczególnych podzespołów) itp. Co tyczy się samej 

walki: niemal każda z jednostek ma swojego arcy-wroga, swoje nemezis; obowiązuje tu 

bardzo typowy układ sił, wymuszający na osobie grającej indywidualne podejście i 

opracowanie osobnej strategii przy każdym starciu. Z działania w inny, bardziej 

instynktowny i mniej przemyślany sposób, jest się zwykle brutalnie rozliczanym — mam 

wrażenie, że w Homeworldzie szczególnie dotkliwie karze się gracza za ufność w tylko 

i wyłącznie przewagę liczebną swoich sił.  

Homeworld to wciąż godna polecenia, niezwykła gra; a nawet rodzaj dzieła, które 

się przeżywa, i to w zupełnej harmonii treści z bardzo dobrą, nie tak oczywistą — choć 

wciąż w intuicyjną — mechaniką. Kampania jest tutaj zbiorem mniej i bardziej 

poruszających momentów, oddzielonych od siebie dłuższymi partiami gameplayu — nie 

na tyle długimi jednak, by zdążyć zapomnieć o ostatnim ważnym wydarzeniu 

fabularnym. Będąc w miarę skupionym na rozgrywce, nie da się zapomnieć o 

opowiadanej przez nią historii; wrażenie oczekiwania na jej dalszy rozwój, całościowe w 



nią zaangażowanie, jest przez cały czas odczuwane. Kluczową rolę ma tu muzyka Paula 

Ruskaya, budująca odpowiedni klimat w trakcie gry oraz stanowiąca idealny podkład do 

obecnych w grze cut-scenek. O tych z kolei można by pisać naprawdę wiele: dość rzec, że 

jedna z nich (dla sprecyzowania i jednocześnie uniknięcia zdradzenia części fabuły — jej 

podkład muzyczny to utwór Tears of Karan), dosłownie wryła się w masową 

świadomość graczy i krytyków; jest z rozrzewnieniem wspominana tam, gdzie tylko 

pada tytuł Homeworld lub przytoczonego właśnie utworu muzycznego — w historii 

wszelkich poruszających scen z gier wideo, jest to sekwencja kultowa, małe dzieło same 

w sobie.  

Osoby, które może zniechęcić przestarzała oprawa graficzna pierwszego 

Homeworlda, zachęcam do śledzenia informacji na temat przygotowywanej od jakiegoś 

czasu przez obecnego właściciela marki, Gearbox Software, oficjalnej wersję Remastered. 

Jej autorzy zapowiadają m.in.: tekstury wyższej rozdzielczości, lepsze efekty graficzne 

i optymalizację; wyższą jakość dźwięku i muzyki; modyfikację kodu celem lepszej 

współpracy gry z nowszym sprzętem i systemami operacyjnymi oraz scentralizowana 

usługa dla trybu wieloosobowego.  

 


