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Adam Flamma  

Co tkwi w Dzikim Gonie?

 

Premiera trzeciej części przygód Geralta z Rivii urosła do miana swoistego wyda-

rzenia socjologicznego. Dzikim Gonem emocjonowali się (i robią to nadal!) gracze na ca-

łym świecie, a dzięki specjalistom od marketingu informacje o tytule trafiły do mediów i 

do ludzi, którzy na co dzień z multimedialną rozrywką nie mają wiele wspólnego. Innymi 

słowy, o produkcji usłyszeli wszyscy; rozentuzjazmowani fani gromadzili się w sklepach 

i pod paczkomatami, by odebrać swoje egzemplarze i ruszyć na podbój otwartego świata 

gry Wiedźmin: Dziki Gon.  

Ponieważ od premiery minęły już ponad dwa miesiące, poniżej zamiast recenzo-

wać, postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest najnowsza produkcja 

CD Projekt RED i co można w niej znaleźć ciekawego. I chociaż za Dzikim Gonem ugania 

się już wielu graczy na całym świecie, to wciąż jest wielu takich, którzy najnowszą przy-

godę Geralta mają dopiero przed sobą.  

Dlatego też taka forma artykułu wydaje mi się bardziej uzasadniona. Przede 

wszystkim Wiedźmin: Dziki Gon to ogromny świat do eksplorowania. Nie jest do końca 

otwarty, co może razić, choć producenci w sposób humorystyczny wybrnęli z tego kło-

potu, racząc nas kultowym cytatem z jednej z gier. Mimo to Geralt będzie przemierzał 

m.in. ogromne przestrzenie Velen, czyli Ziem Niczyich, zawita do Oxenfurtu, odwiedzi 

kilkadziesiąt mniejszych lub większych wiosek, będzie włóczył się ulicami ogromnego 

miasta Novigrad, a także - jako pan i władca mórz -  przemierzy archipelag wysp Skelige. 

Co ważne, każde z miejsc ma swój specyficzny charakter. I tak każda wioska w Velen bę-

dzie miała charakterystyczne problemy (które często jedynie zabójca potworów może 

rozwikłać), ale również swoją architekturę czy inne zapadające w pamięć elementy. 

Bardzo widoczne jest to także na Skelige, gdzie każda osada czy wysepka jest zupełnie  
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inna i oferuje graczowi nietuzinkowe zadania, dylematy oraz wrażenia. To zróżnicowa-

nie doskonale ilustruje Novigrad, w którym każdy rejon ma swój niepowtarzalny cha-

rakter. I tak Okrawki, czyli dzielnica biedoty, aż kłuje w oczy ubóstwem i brudem, nato-

miast rynek cieszy wzrok przepychem. Różnorodność, jaka pojawia się w grze, to duży 

atut, a nie zawsze jest to takie oczywiste przy sandboksach, co pokazuje popularny Sky-

rim. Nie można jednak nie dostrzec, że świat wiedźmina to uniwersum mocno osadzone 

na literackich fundamentach prozy Sapkowskiego, co producenci wykorzystali, ale rów-

nież znacząco rozbudowali, oferując nowe lokacje oraz inne elementy „w klimacie” świa-

ta wykreowanego przez autora.  

Ponadto Dziki Gon to ponownie spotkanie ze znanymi bohaterami: Geraltem, 

Triss, Zoltanem i Jaskrem oraz z całą paletą nowych postaci: Dijkstrą, Dudu Biberveld-

tem, Keirą Metz, Myszoworem, Crachem an Craite, Emhyrem var Emreisem czy Yennefer 

i Ciri. Zwłaszcza pojawienie się dwóch ostatnich budzi duży entuzjazm, jednak nim do 

nich przejdę, warto zauważyć pewną rzecz. Tym razem wiedźmin częściej pozostawiony 

jest sam sobie, to znaczy postaci z nim nie podróżują, jak miało to miejsce w obu po-

przednich częściach, a raczej on pomaga im. Tym sposobem widzimy w końcu ustatko-

wanego Jaskra czy dość enigmatycznie przedstawioną Triss, która – jakby na to nie pa-

trzeć – obiecała wcześniej pomóc Geraltowi w poszukiwaniu Yennefer. Takie podejście 
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ma jednak pewien niepodważalny atut – pozwala na poznanie osobistych perypetii po-

szczególnych postaci, a tym właśnie okazuje się być Wiedźmin: Dziki Gon – zbiorem kapi-

talnie opowiedzianych historii, niezwykle ciekawych, których bohaterami są nie tylko 

stworzone przez Sapkowskiego postaci, ale również zaimplementowani przez CD Pro-

jekt RED bohaterowie. Z moim wielkim entuzjazmem spotkała się Ciri, która okazała się 

nie tylko niezwykle grywalną postacią (sterowanie nią jest bardzo ciekawe), ale również 

interesującą charakterologicznie. To samo można teoretycznie powiedzieć o Yenn. Teo-

retycznie, gdyż wraz z kolejnymi etapami gry pojawia się dziwne wrażenie, że gra moc-

no kieruje nas w objęcia Yennefer, a przecież drogi romansowe w trzeciej części przygód 

Geralta mamy trzy. Na szczęście niebawem powinien pojawić się patch, który zniweluje 

to odczucie.  Najmilsze wrażenie wywarła na mnie jednak ekipa wiedźminów. Zabieg, by 

pokazać współdziałających (i razem biesiadujących!) zabójców potworów, okazał się 

strzałem w dziesiątkę i prawie automatycznie przywodzi chęć, żeby o wspólnych przy-

godach Lamberta, Eskela i Geralta dowiedzieć się czegoś więcej. 

Grafika. Dużo mówiło się o downgradzie, jednak nie zmienia to faktu, że produk-

cja chwilami jest przepiękna i niezwykle klimatyczna. Burze czy wschody i zachody 

słońca to małe dzieła sztuki. To samo powiedzieć można o specyficznej kolorystycznej 

estetyce, jaka stała się rozpoznawalna dla marki The Witcher. Dlatego też w poszukiwa-

niu Dzikiego Gonu dostrzeżemy wiele wręcz impresjonistycznych widoków, a podziwia-

jąc krajobrazy, nieraz zatrzymamy się na dłużej.  
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Dziki Gon to również opowieść o wielu problemach społecznych. Wśród nich 

szczególną uwagę zwraca alkoholizm, przedstawiony w sposób poruszający i niezwykle 

rozbudowany. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę perspektywę samego alkoholika i 

jego rodziny. Podobnie jak inne problematyczne sytuacje, perspektywa twórców nigdy 

nie jest jednostronna. Tak samo jest w tym wypadku, co ilustruje również duża liczba 

pijących kobiet, co wcześniej było epizodyczne. W dużej mierze obrazuje to również 

świat w dobie wojny, w sytuacji kryzysowej, która jest boleśnie odczuwalna na każdym 

kroku. Co więcej, do tego dochodzą lokalne problemy jak potwory, zintensyfikowane 

prześladowania rasowe, inkwizycja itd. To trudny czas i brutalny świat, gdzie patologie 

pojawiają się niezwykle często, ale osądzić je jest nader ciężko.  

 

 

 

Kolejnym motywem niezwykle istotnym dla trzeciej części przygód Geralta jest 

ojcostwo. W grze wielokrotnie pojawia się motyw ojca poszukującego syna lub córki. Po-

jawia się także archetyp ojca-wojownika bądź ojca-alkoholika. Oczywiście najciekawszą 

realizacją tego toposu są relacje biologicznego ojca z córką (Emhyr i Ciri) oraz rzeczywi-

stego ojca z córką (Geralt i Ciri). Do tego dochodzi konflikt dwóch mocnych charakterów, 

a przy tym ojców – biologicznego i rzeczywistego, czyli Emhyra i Geralta. Element ten 

stanowi jedną z prawdziwych fabularnych perełek najnowszego Wiedźmina.  

Podobnie rzecz ma się z nawiązaniami do kultury słowiańskiej czy nordyckiej. 

Obrzędy (Geralt odprawiający dziady!), wierzenia, praktyki, system zachowań czy 
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wreszcie bestiariusz – na tym polu Dziki Gon okazuje się prawdziwym majstersztykiem, 

wprowadzając w świat pełen magii, tajemnic, a przy tym nie pozwalając pozostać obo-

jętnym w obliczu zaistniałych sytuacji. Oczywiście dzięki temu znajdziemy wiele nawią-

zań do literatury czy innych tekstów kultury, ale to tylko podkreśla złożony charakter 

świata i wpływa na przyjemność płynącą z jego odkrywania.  

Przede wszystkim jednak Wiedźmin: Dziki Gon to wirtualne uniwersum, w któ-

rym jest naprawdę dużo do zrobienia, m.in. zabijanie potworów, ratowanie Ciri, tropie-

nie tytułowego Dzikiego Gonu, szukanie skarbów, pomaganie znajomym, wykonywanie 

licznych zadań pobocznych czy zwyczajne odkrywanie różnych tajemnic i miejsc. Co cie-

kawe, dość dobrze twórcy dopasowali nagromadzenie tych czynności do skali świata. 

Jednocześnie wyraźnie widać, że jest on przystosowany do tego, by go wzbogacać i roz-

budowywać przez liczne DLC, które nie tylko przyniosą nowe zadania, ale również po-

wiodą Geralta do nowych, jeszcze nie funkcjonujących na mapie miejsc.  

I w końcu – sam Geralt. To też interesująca kwestia, ponieważ bohater ukazany 

jest jako zmęczony, mający dość uciekania, ciągłej walki. W związku z tym często się kłó-

ci, chwilami wręcz marudzi, a jednocześnie potrafi się wzruszyć albo cieszyć jak małe 

dziecko. Tak, wiedźmin się zestarzał, w końcu w trakcie gry Vesemir zdradza, że Biały 

Wilk ma już sto lat. I być może dlatego to najlepszy Geralt, jakiego widziały nasze kom-

putery i konsole. W pierwszej części był nieco nierozgarnięty, w drugiej zmanipulowany 

przez polityczne stronnictwa. Tym razem to bohater z krwi i kości. Rzeźnik z Blaviken 

vel Rzeźnik z Białego Sadu, który ma osobistą misję i nie cofnie się przed niczym. A z 

drugiej strony, co należy podkreślić i uznać za wielki sukces twórców, mamy do czynie-

nia z prawdziwym podejmowaniem decyzji odnośnie sposobu postępowania. Nie ma tu-

taj skrajnych opcji – sprawiedliwy lub renegat (vide BioWare), jednak rozwiązań każdej 

opcji dialogowej jest kilka i dzięki temu nasz Geralt może być klasycznym bad guyem, 

roztropnym i rozważnym wiedźminem albo naiwnym jegomościem, którego konse-

kwencje własnych wyborów zadziwią nie raz. Co ciekawe, żaden wybór nigdy nie jest 

dobry, a wybranie „mniejszego zła” rodzi dylematy, które na długo zapadają w pamięć 

gracza. Tak jak i sama gra, która, choć naprawdę długa, sprawia, że chce się do niej wie-

lokrotnie wracać i zanurzać się w jej świat raz po raz.  

 

Źródło grafik: materiały dystrybutora  

  


