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Z polskim dubbingiem mu do twarzy* 

 

 Brian Fargo nie jest w branży gier postacią anonimową. To człowiek odpowiada-

jący chociażby za obie części Wasteland czy Fallouta. Jednak jego koronnym dziełem jest 

seria Bard’s Tale, której w tym roku przypada trzydziesta rocznica premiery. I choć naj-

większe sukcesy marka święciła w drugiej połowie lat 80., to polskiemu odbiorcy naj-

bliższa jest gra z 2004 roku. Tytuł, niezwiązany bezpośrednio z resztą serii, po latach 

miał być odświeżeniem marki i podbić niezaznajomione z nim wcześniej rynki, w tym 

polski. I choć gra nie okazała się oszałamiającym sukcesem, to do dziś uchodzi za koron-

ny przykład mistrzostwa rodzimej sztuki dubbingu gier. Dlatego też, jedenaście lat po 

premierze, warto przyjrzeć się jej bliżej. 

Są takie gry, w które nie gra się dla rozgrywki czy klimatu. Gra się dla dialogów, 

piosenek, humoru. Właśnie taką produkcją są Opowieści Barda, których akcja rozpoczy-

na się niedaleko miasta Skara Brae. Nasz bohater, bezimienny bard, choć przystojny 

(zwłaszcza we własnym mniemaniu), to do bardów znanych z innych gier osadzonych 

w realiach fantasy nie należy. Przede wszystkim myśli o napełnieniu sakiewki, brzucha 

oraz o tym, by pobaraszkować z ładnymi dziewczętami. Na swoje nieszczęście wplątuje 

się w wielką aferę, w której musi pomóc uwięzionej księżniczce Caleigh. Warto dodać, że 

bohatera nie skusiła sława i chwała, ale przede wszystkim dekolt niewiasty, w który 

wpatrywał się długo, rozmawiając z jej duchem. W trakcie rozgrywki okazuje się, że nie 

chodzi tylko o księżniczkę, ale także o celtyckie legendy, kultystów, druidów, porządek 

wszechrzeczy oraz istnienie świata w ogóle. Tym samym nasz chciwy i nieco tchórzliwy 

bard okazuje się wybrańcem, który musi stawić czoło wszystkiemu, co złe, również ta-

bunowi wrogów. Na szczęście ma swoją lutnię, za pomocą której, wygrywając kolejne 

melodie, może przywoływać pomocne mu istoty.  
 

* Recenzja gry Bard’s Tale: Opowieść Barda, prod. InXile Entertainment, wyd. Vivendi Universal Games 
2004. 
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Dużą wadą produkcji jest grafika, która nawet jak na 2004 rok nie zachwyca. Ko-

lejnym problemem może wydać się powtarzalność zadań, monotonna walka, co prowa-

dzi do wniosku, iż cała rozgrywka nie powala na kolana. Ale nie musi, bo sensem tej gry 

jest coś zupełnie innego. Mamy tutaj do czynienia z nieliniową fabułą, co w 2004 roku 

nie było jeszcze tak popularne. Olbrzymia ilość dialogów, nierzadko humorystycznych, 

sprawiła, że Bard przeszedł do historii, zwłaszcza w polskim światku miłośników gier. 

Bo oto mamy narratora – w tej roli najlepszy z najlepszych, który zawsze przypomina, że 

„przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”: Piotr Fronczewski – opowiadający 

nam historię świata gry ze swadą, humorem i ironią. Ale kiedy przychodzi mu komento-

wać i pomagać Bardowi – tu świetnie pasujący Borys Szyc – sytuacja nabiera kolorów. 

Obaj panowie się nie znoszą, psioczą jeden na drugiego, obrzucając przy tym interesują-

cymi epitetami i jednocześnie podważając swoje kompetencje: kolejno narratora i boha-

tera. Z takiej mieszanki musiało wyjść coś wspaniałego i tak też się stało. Polski wydaw-

ca, Cenega, dołożył wszelkich starań, by polonizacja była pełna i profesjonalna. 

W efekcie okazuje się, że rodzima wersja językowa jest dużo zabawniejsza od oryginału.  

Jednakże produkcja Briana Fargo to nie tylko zabawne dialogi, ale też piosenki1. 

To właśnie muzyczna strona gry zaskakuje najbardziej, zwłaszcza w polskiej wersji. 

Utwór Piwo, piwo, piwo należy do najpopularniejszych w rodzimym środowisku graczy. 

Z kolei piosenki z serii Pech, które w poszczególnych momentach gry komentują sytuację 

głównego bohatera (nielicho go przy tym obrażając i wyzywając od „nudziarzy, krety-

nów, tępaków” itd.), w rzeczywistości stanowią satyrę nie tylko na bohatera, ale i na całą 

konwencję RPG czy nawet fantasy. Ta niezwykle zabawna i humorystyczna produkcja 

stanowi pewien paradoks – nie czeka się na kolejne momenty rozgrywki, a na piosenki i 

dialogi, okraszone mądrościami typu „gdy twoje życie jest amokiem, sam się stajesz pu-

stym ćwokiem”.  

Opowieści Barda okazały się przykładem wzorowego polskiego dubbingu, ale tak-

że interesującym egzemplarzem humoru rodem z gier, którego wbrew pozorom nie ma 

wcale wiele. Dlatego też gra jest ciekawa nawet po 11 latach od premiery. Zwłaszcza te-

raz, gdy możemy cieszyć się nią także na urządzeniach przenośnych. Choć, niestety, tam 

już polonizacji nie ma. A bez niej tytuł traci wiele, zwłaszcza przy okazji piosenek gobli-

 
1 Wszystkie utwory przesłuchać tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=74FMetHFiMs&list=PLfHR3-
HAZ3nG-AAFlpvEW2DmYouvfGZE1d&index=1 
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nów. Dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam produkcję studia InXile Entertain-

ment, zwłaszcza tym, którzy nie są nastawieni na grafikę ani na typowe walki i questy. 

To produkcja dla tych, którzy gier poznali już wiele i potrafią docenić, jak ktoś kpi z utar-

tych schematów, a przy okazji nic sobie nie robi z formalnych zasad tworzenia historii z 

wszechwiedzącym, a tutaj bardzo stronniczym i zjadliwym narratorem na czele.  

 

  

 


