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Spec Ops: The Line to kolejny przykład utworu, o której lepiej byłoby napisać 

artykuł krytyczny czy felieton; trudno w inny sposób powiedzieć przynajmniej o części z 

rzeczy, które czynią tę grę tak wyjątkową. Na pierwszy rzut oka jest to produkcja raczej 

niepozorna — ot, kolejny militarystyczny shooter, z widokiem z trzeciej osoby i znanym 

wszystkim, kojarzonym zwykle z Gears of War, systemem osłon. Strzelanina zrobiona 

głównie z myślą o przechodzeniu jej w pojedynkę — twórcy pluli sobie w brodę za 

spędzenie czasu na implementowanie trybu wieloosobowego — i, co za tym idzie, nacisk 

położono w niej przede wszystkim na fabułę.  

Głównym bohaterem Spec Ops jest kapitan Martin Walker, operator z jednostki 

Delta Force, wysłany do odciętego od świata przez burzę piaskową Dubaju. Jego misję 

zainicjowano w odpowiedzi na komunikat radiowy o nieudanej próbie ewakuacji, na-

dany przez pułkownika Johna Conrada, któremu powierzono uratowanie mieszkańców 

zniszczonego miasta. Celem trzyosobowego oddziału Walkera — towarzyszą mu sier-

żant John Lugo i porucznik Alphonso Adams — jest nawiązanie kontaktu z pozostałymi 

ocalałymi i asysta przy ponownej próbie opuszczenia Dubaju. Tyle, że pominięciem 

pewnych detali, o wiele ważniejszych dla całości historii, można dowiedzieć się w ciągu 

pierwszych kilku minut po rozpoczęciu gry. 

Sama rozgrywka jest stosunkowo prosta i pozbawiona wielkich innowacji. Zdecy-

dowaną większość czasu w Spec Ops spędza się na prowadzeniu wymiany ognia z roz-

maitymi przeciwnikami, będącymi odzwierciedleniem najbardziej podstawowych rodza-

jów wrogów występujących w podobnych produkcjach. Są tu standardowi mobilni żoł-

nierze uzbrojeni w karabiny, strzelby oraz granaty; statyczni snajperzy, wieżyczki i ope-

ratorzy wyrzutni pocisków; klasyczni heavy (grubo opancerzeni, powolni przeciwnicy 

uzbrojeni w broń ciężką) oraz szybcy, unikający strzałów gracza nożownicy, z którymi 

 
* Recenzja gry:  Spec Ops: The Line, Yager Development, 2K Games, 2012.  



starcie wręcz oznacza z reguły pewną śmierć. Jest tu wszystko, czego potrzeba do roz-

sądnego urozmaicenia rozgrywki i wymuszenia stosowania różnych taktyk zależnie od 

tego, z kim ma w danej chwili do czynienia. Kilkakrotnie możliwe jest wykorzystanie 

elementów otoczenia: zniszczenie zapory podtrzymującej wielkie masy piachu, stłu-

czenie szyby, na której znajduje się przeciwnik itp.  

 

 
 

Dzieje się to w bardzo konkretnych momentach i nie ma tu miejsca na 

prawdziwie twórczą improwizację — wciąż jest to jednak umiejętne przeniesienie cechy 

środowiska gry w warstwę mechaniki. Okazjonalnie da się także uniknąć lub 

przynajmniej opóźnić uczestniczenie w obustronnej wymianie ognia: niektóre z etapów 

przewidują fragmenty, gdzie progres możliwy jest na drodze skradania się i cichej 

eliminacji przeciwników, lecz zdarza się to stosunkowo rzadko — gra nastawiona jest 

przede wszystkim na otwarte, głośne starcia. Podkomendnym Walkera — Lugo i 

Adamsowi —  można wydawać proste rozkazy, ograniczające się do skupienia ich ognia 

na wybranym przez gracza celu, przeprowadzenia reanimacji towarzysza (nie ma to 

zastosowania wobec samego Walkera) lub, co ma miejsce naprawdę rzadko i dostępne 

jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, użycia granatu ogłuszającego. W toku całej gry 

Adams i Lugo, patrząc na nich z punktu widzenia mechaniki, są całkiem solidnym 

wsparciem dla gracza — co prawda zdarza im się czasem zrobić coś naprawdę głupiego, 

daleko im jednak do bycia kulą u nogi.  



 

 

Od strony technicznej warto skupić się na dwóch kwestiach: kolorystyce oprawy 

wizualnej oraz muzyce. Ta pierwsza jest wyjątkowo żywa i intensywna; uzupełniona 

wieloma rozmaitymi filtrami, co mocno podkreśla klimat większości z lokacji. „Tylko” 

większości, gdyż niektóre z obszarów i towarzyszące im palety barw dość szybko stają 

się monotonne i neutralne (wciąż nie męczące) w kontakcie z nimi. Tym lepiej dla po-

zostałych lokacji — zwłaszcza ekskluzywnych, zachowanych w stosunkowo dobrym sta-

nie budowli zasypanego Dubaju, wprowadzających mocno odmienną, głównie ze wzglę-

du na stosowane barwy, psychodeliczną i surrealistyczną atmosferę. Ta wiele zawdzię-

cza także muzyce: starym, klasycznym utworom bardzo świadomie i w konkretnych 

celach nawiązującym do klimatu lat 60. i 70. — ery hippisów i wojny Wietnamie: pio-

senkami Jefferson Airplane, Martha and the Vandellas, Jimiego Hendrixa, Deep Purple.  

Główną wartością Spec Ops jest jej treść: a napisanie, że chodzi tylko o samą 

historię, byłoby niedopowiedzeniem. Chodzi o coś więcej — o bycie niespotykanie 

kompleksowym i przemyślanym w jej opowiadaniu. Zawarte w niej motywy i tropy 

można by przedstawić w wielu różnych konwencjach i za pośrednictwem odmiennych 

mediów — sam fakt niejednokrotnego nawiązywania scenarzystów do Jądra ciemności 

Conrada i Czasu apokalipsy Coppoli świadczy o ich elastyczności — a fakt, że wybór padł 

na shooter w militarnych klimatach, jest bardzo często i zmyślnie uzasadniany. Twórcy 

pokazali dużą świadomość względem specyfiki środków wyrazu charakterystycznych 

dla gier, przetwarzając je na swoją modłę: operując gdzieniegdzie metajęzykiem, 



kierując komunikaty skierowane do samego gracza i modyfikując konwencję typowej, 

bezrefleksyjnej strzelaniny. Uczynienie samego zabijania — niczego nie robi się tutaj tak 

często, jak pociąga za spust wycelowanej w kogoś broni — mniej bezmyślnym, bardziej 

wielowymiarowym i refleksyjnym, jest rzeczą godną podziwu. Panujący w grze klimat 

jest bardzo ekspansywny: przenosi się na wiadomości ekranów ładowania, zmieniają-

cego się zależnie od progresu w fabule menu głównego itp. Drobiazgowość w przekazy-

waniu tego, co Spec Ops: The Line ma do powiedzenia, jest (pozytywnie) przytłaczająca.  
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