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Zimna wojna1 

Xenonauts to stosunkowo nowa, bo wydana w 2014 roku, gra strategiczna, silnie 

zainspirowana i czerpiąca z ponad 20-letniego już klasyka UFO: Enemy Unknown (znanego 

także jako X-COM: UFO Defense). Jej twórcy, studio Goldhawk Interactive, zastrzegali sobie 

jednak, by nie traktować ich dzieła jako remake – przy całym podobieństwie tematu i 

podstawowych założeń Xenonauts jest bardziej próbą nowego zrealizowania 

elementarnych koncepcji X-COM-a, rozbudowania i ulepszenia jego najważniejszych 

mechanik. Gra została ufundowana dzięki ogłoszonej w maju 2009, a zakończonej w 

czerwcu 2012 roku zbiórce na serwisie Kickstarter, dzięki której studio zebrało łącznie 

ponad 150 tysięcy dolarów. 

Akcja Xenonauts toczy się w 1979 roku, kiedy świat dzieliła jeszcze tak zwana że-

lazna kurtyna, a Stany Zjednoczone i ZSRR rywalizowały ze sobą o wpływy w poszcze-

gólnych regionach świata. To tło ciekawe samo w sobie i przy okazji sensowne uzasad-

nienie asymetrycznego charakteru rozgrywki: uzbrojenie i koncepcje prowadzenia walki 

z końca lat 70. stają się w końcu narzędziem oporu przed o wiele bardziej zaawan-

sowanym najeźdźcą, co daje temu drugiemu na starcie oczywistą przewagę. Zmusza to też 

samych Ziemian do wykonania gwałtownego technologicznego skoku naprzód: nie tylko 

przyspieszenia prac nad dotychczasowymi projektami, ale także szybkiego poznania 

technologii obcych i zaadaptowania jej dla własnych potrzeb. 

Punktem wyjścia do rozpoczęcia rozgrywki jest nic innego jak atak kosmitów na 

Ziemię. Po wybraniu lokalizacji i nazwaniu pierwszej bazy tytułowych ksenonautów, 

graczowi dana jest wolna ręka, a wraz z nią: wszelkie zasoby ludzkie, sprzętowe i finan-

sowe konieczne do odparcia inwazji. Pojawiają się pierwsze badania do opracowania, 

 
1 Recenzja gry Xenonauts, Goldhawk Interactive 2015. 
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a wraz z nimi – nowe uzbrojenie i sprzęt do wytworzenia w warsztatach; opcja zakładania 

nowych baz oraz pełnego zarządzania personelem i zasobami placówki startowej. Każda 

siedziba organizacji to potencjalne miejsce na wybudowanie radaru – im większy obszar 

znajduje się pod ich monitoringiem, tym częściej będziemy mogli interweniować w 

poszczególnych rejonach, zyskując tym samym przychylność państw fundujących naszą 

działalność. Rozbudowa infrastruktury wiąże się jednak z niebezpieczeństwem 

zadłużenia się i utraty środków finansowych na podstawowe działania; czynnik ekono-

miczny potrafi być w Xenonauts równie groźny, co działania samych kosmitów. Serwiso-

wanie maszyn, utrzymanie pracujących dla nas naukowców i inżynierów oraz miejsc, 

w których żyją – wszystko to kosztuje i brak rozważnego planowania w tej kwestii potrafi 

sparaliżować wręcz dalsze poczynania gracza. 

 

 

 

Inwazja zaczyna się dość niepozornie. Przez pewien czas działania obcych ogra-

niczają się do wysłania pojedynczego statku o niewielkim potencjale bojowym, łatwego 

do zestrzelenia z użyciem danych na starcie środków. Działania agresorów ulegają jednak 

szybko eskalacji, zwłaszcza, jeśli zdecydowaliśmy się na rozgrywkę na wyższym poziomie 

trudności. Nad Ziemią zaczyna krążyć coraz więcej wrogich maszyn, pojawiają się ich 

nowe typy, a dotychczasowe – coraz częściej podróżują w towarzystwie eskorty. Wkrótce 

przypuszczane są także ataki na ludzkie miasta, których obrona jest jednym z 



3 

 

ważniejszych zadań gracza; prędzej czy później dochodzi też do pierwszych szturmów na 

bazy Ksenonautów. Nieudana próba obrony ludności cywilnej i ocalenia miasta przed 

terrorem obcych skutkuje „tylko” pogorszeniem się stosunków z państwem, do którego 

ono należało, a tym samym – zmniejszeniem części dofinansowania naszej organizacji – 

jednak utrata wysoko rozwiniętej bazy wraz z przechowywanym w jej sprzętem potrafi 

być o wiele bardziej dotkliwa. 

 

 

 

Xenonauts to wysoce złożona produkcja, rozgrywająca się na trzech podstawo-

wych poziomach: zarządzania strategicznego (infrastruktura, badania naukowe i pro-

dukcja sprzętu, dysponowanie jednostkami lotniczymi, zarządzanie finansami, persone-

lem itp.), walki powietrznej i walki naziemnej. Pierwszy z nich jest nie do pominięcia, to 

narzędzie do wdrażania odpowiednich taktyk względem dwóch pozostałych aspektów 

rozgrywki. Każdy z nich jest w jakimś stopniu konieczny: do zdobycia materiałów ze sta-

tku obcych trzeba ten statek zestrzelić (część z nich można bowiem zdobyć nawet, jeśli 

zamiast bezpośredniej interwencji wojsk naziemnych zdecydujemy się zbombardować 

miejsce katastrofy UFO), zaś tylko na drodze kierowania pojedynczymi żołnierzami 

możemy m. in. schwytać potrzebnego do badań obcego żywcem. Mimo to kwestia, czy 

zdecydujemy się na strategię zrównoważonego rozwoju, czy też skupimy się bardziej na 

jednym z wymiarów starć z obcymi, pozostaje otwarta – nic nie stoi na przeszkodzie ku 
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temu, by inwestować większą ilość środków finansowych w rozwój lotnictwa, bombar-

dować większość rozbitych statków wroga i używać wojsk lądowych tylko w wyjątko-

wych sytuacjach. W Xenonauts jak w mało której grze można odczuć zalety i wady każdego 

z tych rozwiązań i znalezienie optymalnej opcji potrafi zająć nieco czasu. 

Walka lądowa to turowe sekwencje taktyczne rozgrywane na drodze osobistego 

kierowania każdym z żołnierzy czy pojazdów, które zabraliśmy na daną misję. Podsta-

wowym zasobem wszystkich jednostek są punkty akcji, wykorzystywane do poruszania i 

obracania się, atakowania, używania przedmiotów itp. Jednostki mają tu dość wąskie i 

ukierunkowane pole widzenia (90 stopni), co jest punktem wyjścia dla mechaniki walki – 

to gracz musi dbać o to, aby dany obszar mapy nie pozostał niepilnowany przez któregoś 

z członków oddziału. Pojedynczy piechur zwrócony na zachód jest w momencie 

zakończenia tury zupełnie bezradny wobec zagrożeń, które miałyby zaatakować go ze 

wschodu, i nie zareaguje nawet, jeśli ktoś podkradłby się do niego na odległość dwóch 

metrów. Jest tu także system dających się niszczyć osłon, dzielących się na trzy typy 

zależne od tego, w jakim stopniu przysłaniają one tor potencjalnego strzału.  

Starcia na powierzchni Ziemi to chyba najtrudniejszy segment rozgrywki: spora 

część naszego oddziału może zostać zdziesiątkowana w ciągu jednej tury obcych, nawet 

po obraniu niezwykle defensywnej taktyki. Zasięg widzenia przeciwników niejednokrot-

nie przewyższa ten naszych własnych żołnierzy, śmiertelne strzały padają nieraz z odle-

głych i nieodkrytych jeszcze fragmentów map, żołnierze potrafią nagle spanikować i uciec 

z pola bitwy lub stracić nad sobą kontrolę w zagrażającej życiu sytuacji; są oni ponadto 

narażeni na ataki psioniczne. Zagrożeń jest mnóstwo, a każde z nich staje się podwójnie 

niebezpieczne, jeśli dana misja rozgrywa się w nocy, jako że ogranicza ona zasięg 

widzenia ludzi, ale nie ma żadnego wpływu na obcych – nierzadko przyjdzie nam 

uzupełniać braki po poległych żołnierzach.  

Ma to też oczywistą dobrą stronę – każda wygrana misja, nieraz wręcz pojedyncze 

unieszkodliwienie czy choćby trafienie obcego przynosi wielką satysfakcję. Zdarzają się 

momenty, w których można poczuć się potraktowanym nie fair – w większości przy-

padków jednak odpowiednie posunięcia taktyczne są wynagradzane cieszącym jak mało 

gdzie sukcesem. Początki bez wątpienia są trudne – błędy i zaniedbania rozliczane są 

zwykle w najbardziej bolesny z możliwych sposobów, a dokonanie zadowalającego pos-

tępu na poziomie technologicznym zajmuje trochę czasu – tym większa jest jednak póź-

niejsza nagroda w postaci coraz częstszych zwycięstw.    
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Walce z obiektami latającymi kosmitów poświęcono już mniej uwagi, choć wciąż 

jest to dość rozbudowany aspekt gry. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów maszyn 

przechwytujących, wyposażenie których można modyfikować zależnie od tego, jaki typ 

celów mają one zwalczać. Przezbrojenie samolotów zajmuje jednak trochę czasu, większe 

zmiany w tym zakresie tuż przed wylotem nie wchodzą więc zwykle w grę – od momentu 

wykrycia UFO do chwili, w której zniknie ono z radarów, mamy stosunkowo niewiele 

czasu na decyzję. Starcia w powietrzu mogą zostać rozwiązywane automatycznie – na 

podstawie obliczeń statystyk maszyn jednej i drugiej strony – lub na drodze mini-gry, w 

której osobiście sterujemy każdym z pojazdów, decydując o ich prędkości poruszania się, 

momencie wykonywania uników i atakowania wroga. Co ważne, zestrzelone maszyny 

latające, w przeciwieństwie do ludzi i pojazdów naziemnych, nie są stracone na zawsze i 

wracają do bazy w celu dokonania długotrwałych napraw.  

Przed choćby próbami oceny trzeba powiedzieć o Xenonauts jedno – to bardzo 

wymagająca produkcja, wgryzienie się w którą potrafi zająć niemało czasu. Trudno oddać 

jej sprawiedliwość w niektórych kwestiach: rzeczy, które zdaniem jednych to ewidentne 

błędy i/lub oznaki zbyt wygórowanego poziomu trudności, dla innych są zaletami 

odpowiedzialnymi za czynienie rozgrywki jeszcze bardziej wygradzającą. W sieci mimo 

wszystko przeważają głosy tych drugich i ja także gotów jestem uznać Xenonauts za 
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zwyczajnie trudną, czasem może wręcz odrobinę nieuczciwą czy karzącą za nic, ale 

niezwykle wciągającą i czasożerną pozycję. Przyswojenie interfejsu, choć wydającego się 

dość skomplikowanym na pierwszy rzut oka, to kwestia minut, a skromna oprawa 

wizualna jest wystarczająca, by sama rozgrywka budziła wielkie emocje. To jedna z tych 

gier, w których dbamy o niemal każdą jednostkę i cieszymy się z każdego drobnego kroku 

na drodze do wygranej w tej złożonej i przeprowadzanej na wielką skalę kampanii. 

Zwłaszcza, jeśli decydujemy się na rozgrywkę w trybie Iron Man, tj. z wyłączeniem opcji 

zapisywania stanów gry, co czyni każdą decyzję i stratę nieodwracalną. Pomyślne 

doprowadzenie jej do końca jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń, 

jakie jakakolwiek produkcja może zaoferować graczom.     

 

Źródło ilustracji: materiały własne. 


