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Lidia Prokopowicz 

Polski syndrom psa ogrodnika?  

Wokół najnowszej ekranizacji Wiedźmina 

Emocje związane z kolejnymi wiadomościami dotyczącymi ekranizacji wiedźmiń-

skiej sagi sięgnęły zenitu na początku listopada, gdy na stronie Platige Film ukazała się 

szczegółowa informacja  dotycząca najnowszej produkcji.  

Ustalmy fakty 

W oficjalnym oświadczeniu czytamy między innymi:  

Renomowana, amerykańska firma produkcyjna Sean Daniel Company [SDC] – znana z takich pro-

dukcji jak seria Mumia, a także przygotowywanej właśnie nowej wersji filmu Ben-Hur czy serialu 

The Expanse – została oficjalnym partnerem Platige Films w przygotowaniach do produkcji peł-

nometrażowego filmu aktorskiego o wiedźminie Geralcie, bohaterze książek Andrzeja Sapkow-

skiego1.  

Jest to jednoznaczne potwierdzenie wiadomości z sierpnia 2014 roku, zamiesz-

czonej na fanpage’u Platige Image, i pozwala wierzyć, iż projekt jest w fazie wystarczają-

co zaawansowanej, by wzbudzić burzę emocji wśród fanów prozy.  

Studio podtrzymuje stanowisko, że reżyserią zajmie się nie kto inny jak Tomasz 

Bagiński – nominowany do Oskara za Katedrę. Zaś scenariuszem zajmie się Thania St. 

John, współtwórczyni takich obrazów jak Grimm, Chicago Fire czy Buffy: Postrach wam-

pirów. Podstawę fabularną dla filmu stanowić mają dwa opowiadania Andrzeja Sapkow-

skiego: Wiedźmin oraz Mniejsze zło z tomu Ostatnie życzenie. Co ciekawe (i bardzo od-

ważne) ekranizacja ta ma być niejako preludium dla kolejnych zapowiadanych części: 

„przygotowywany film będzie stanowić wprowadzenie do świata Wiedźmina i jest pla-

nowany jako początek serii”. Co więcej w oświadczeniu pada wzmianka o kontynuacji 

 

1 Wszystkie cytaty pochodzą ze strony: http://platige.com/pl [dostęp 05.12.2015]. 
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„filmowej i telewizyjnej” – co oznacza, że Wiedźmin ma szansę ponownie zagościć na 

małych ekranach w formie serialu. 

Kij w mrowisko 

Ta garść informacji wystarczyła, by w środowisku fanów prozy Andrzeja Sap-

kowskiego oraz produkcji CD Projektu zagotowało. Wątpliwości jest aż nazbyt wiele. 

Począwszy od wysokości budżetu, na doborze aktorów skończywszy. Ogólną krytykę 

wzbudza także nazwisko Thanii St. John zajmującej się scenariuszem i jej wywołującego 

konsternację dorobku. Nawet reżyseria niewątpliwie wybitnego Tomasza Bagińskiego 

zastanawia w kontekście informacji, iż powstała produkcja będzie „pełnometrażowym 

filmem aktorskim”, a nie, jak się wielu spodziewało, kolejną animacją.  

Plotki głoszą jednak, że Bagiński darzy dozgonną wiernością i obsesyjną miłością 

prozę Sapkowskiego i będzie jej strażnikiem za oceanem. I oby w tym wypadku było w 

nich znacznie więcej niż prawdy, niż się na ogół spodziewamy. 

Abstrahując jednak od zarzutów skierowanych w stronę twórców i ich dotych-

czasowego dorobku, w moim mniemaniu istotną kwestią pozostaje dobór aktorów, a 

przede wszystkim decyzja o tym, w jakim języku będą porozumiewać się grane przez 

nich postaci. Nie ma wątpliwość, że proza Andrzeja Sapkowskiego jest niezwykle głębo-

ko osadzona w polskiej mowie, to właśnie wszelkiego rodzaju gry słowne i stylizacje 

nadają jej niepowtarzalny charakter. Tym samym obawiam się, że będziemy świadkami 

powstawania przeznaczonej do dystrybucji światowej anglojęzycznej wydmuszki – po-

zbawionej jakiegokolwiek językowego klimatu. Niemniej jednak nie wyobrażam sobie 

zaangażowania polskich aktorów, którzy są po prostu za mało rozpoznawalni, by zaist-

nieć na rynku światowym. Decyzja, kto zostanie obsadzony w roli Geralta z Rivii, będzie 

tym samym najważniejszą decyzją w historii tej produkcji. Typów jest wiele, wystarczy 

prześledzić wątki na forach związanych z filmem. Nieważne jednak, kto zostanie zaanga-

żowany – ze strony polskich fanów i tak posypią się słowa krytyki. Bowiem ci, którzy 

obeznani są z prozą Sapkowskiego, już dawno, dawno temu wypracowali sobie swoje 

prywatne zdanie na temat wyglądu i sposobu zachowywania się postaci. A jak wiadomo, 

wszystkim nie dogodzisz.  

Mroczne (polskie) baśnie 
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Twórcy ekranizacji niejako znaleźli się między młotem a kowadłem. Z góry leci na 

nich okrutna krytyka polskiego środowiska, od dołu twardy opór stawia mentalność 

innych narodów. Jak bardzo będzie trzeba nagiąć prozę Sapkowskiego, by przypodobać 

się światowym (amerykańskim?) gustom? Co sądzą o świecie Wiedźmina zagraniczni 

odbiorcy, mieliśmy okazję dowiedzieć się dzięki komentarzom do gry Wiedźmin 3: Dziki 

gon. Rasizm i seksizm to najczęściej padające zarzuty. Co prawda nie przeszkodziło to 

produkcji odnieść światowego sukcesu, jednak dało twórcom wyraźny sygnał co do 

obranych strategii.  

Scenariusz powstającego filmu ma się opierać na dwóch opowiadaniach: Wiedź-

min oraz Mniejsze zło, bowiem zostały one uznane (przez kogo?) za idealne, by wprowa-

dzić widza w świat Geralta. Dziwny to wybór. O ile pierwszy z tekstów nie budzi we 

mnie większych wątpliwości, to drugi stanowczo bym odradzała. Mam przeczucie, iż 

wiernie oddany, będzie on dla światowego widza niezrozumiały, w formie uproszczonej 

natomiast – nie ma racji bytu. Czy nie lepiej byłoby sięgnąć po Ziarno Prawdy, tak ha-

niebnie przez wszystkich pomijane? Właściwszym byłoby ukazanie zagranicznym od-

biorcom stopniowo najpierw skomplikowanego, na poły baśniowego uniwersum, w któ-

rym nic nie jest czarne i białe. A dopiero w kolejnej części wprowadzenie postaci Dzierz-

by i, przecież to oczywiste, innych księżniczek o niejednoznacznym pochodzeniu. Mam 

głęboką nadzieję, że twórcy ekranizacji uświadomią sobie dość szybko, iż bez Ziarna 

Prawdy ich wizja będzie po prostu niekompletna. Należy także pamiętać, że to właśnie 

baśniowe historie w zupełnie nowych, mrocznych odsłonach przyciągają do kin rzesze 

widzów.  

Ostatni walc? 

Dlaczego celowo rezygnować z możliwości dawanych przez ową pomijaną część 

prozy Andrzeja Sapkowskiego na rzecz skomplikowanych, filozoficznych fabuł? Odpo-

wiedź zdaje się być prosta. Bagiński boi się, że będzie to jego pierwszy i ostatni film o 

losach wiedźmina Geralta i pragnie przedstawić nam to niewątpliwie ważne opowiada-

nie, nim hollywoodzki czar pryśnie. Miejmy nadzieję jednak, że żadna z moich obaw się 

nie ziści, a polscy fani zamiast krytykować na każdym kroku poczynania ekipy, będą stali 

murem za tym odważnym i bardzo istotnym dla naszej kultury projektem. 
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