
Punkty Many

„Gry dla wielu graczy”
Ćwiczenia tłumaczeniowe z lokalizacji gier



Cześć,

nazywam się Asia Mleczak, jestem autorką niniejszego
e-booka, który powstał w ramach projektu Punkty
Many – o tłumaczeniu gier dla tłumaczy. 

Dziękuję za zakup ćwiczeń tłumaczeniowych 
„Gry dla wielu graczy”! Cieszę się, że interesujesz się
lokalizacją gier, mam też nadzieję, że ta publikacja
wniesie w Twoje życie zawodowe dodatkową wiedzę,
którą szybko wykorzystasz w praktyce.

E-book powstał jako rozbudowane podsumowanie
wyzwania tłumaczeniowego organizowanego w
ramach strony Punkty Many. 

Zachęcam do lektury niniejszego opracowania
i zapoznania się z problemami tłumaczeniowymi
charakterystycznymi dla lokalizacji gier – i do udziału
w kolejnych wyzwaniach.

Z pozdrowieniami
Asia



O mnie

Przeszło 8 lat wszechstronnego doświadczenia w
lokalizacji gier;

Prelegentka na konferencjach tłumaczeniowych i
branży gier, m.in. GIC, TLC, CTER;

Laureatka nagród branżowych, w tym Next Gen Leader
2019-2020;

Doświadczenie w szkoleniu tłumaczy, korektorów,
językoznawców, w tym prowadzenie warsztatów na
uczelni wyższej;

Doświadczenie w produkcji gier jako twórca.

Nazywam się Asia Mleczak, jestem autorką szkoleń z
lokalizacji gier oraz strony i bloga Punkty Many – o
lokalizacji gier dla tłumaczy. Od ponad ośmiu lat na pełen
etat pracuję w branży lokalizacji gier. Kilka faktów o mnie:



Jak korzystać z e-booka i ćwiczeń, żeby nauczyć się jak
najwięcej? Poniżej sugestie, jak wykorzystać materiały
szkoleniowe, by przyniosły najlepsze rezultaty.
Oczywiście możesz zagłębić się tylko w omówienie
problematycznych kwestii – pamiętaj jednak, że
najlepiej się uczymy… na błędach i w praktyce ;) 

 1. Pobierz ćwiczenia dołączone do wiadomości z
zakupem. Wybierz format, który Ci najbardziej
odpowiada: PDF do druku, xlsx lub mqxliff.

2.  Przetłumacz teksty ćwiczeń. Postaraj się nie
korzystać z podpowiedzi i omówienia – w ten sposób w
praktyce sprawdzisz swoje tłumaczenie… i zobaczysz
różnice w tłumaczeniu z kontekstem i bez niego!

3. Przejdź do lektury e-booka. Omawiam najważniejsze
zagadnienia ćwiczeń – każde ćwiczenie to osobny
rozdział. Na każdej stronie w prawym górnym rogu jest,
dla przypomnienia, tekst ćwiczenia i są zaznaczone
omawiane fragmenty.

4. Na końcu sprawdź swoją wiedzę o lokalizacji gier w
krótkim quizie!

Powodzenia!

Jak korzystać 
z e-booka i ćwiczeń?

 



ROZDZIAŁ IV

GRUPY ODBIORCÓW



Rozdział IV Grupy odbiorców

W szybkich grach dla wielu graczy teksty rzucane są
błyskawicznie i zwykle zachowywany jest język potoczny
– szczególnie w tekstach, które będą później nagrywane
przez lektorów. Może pamiętasz dawny skecz Macieja
Stuhra o tłumaczeniu? https://www.youtube.com/watch?
v=DWwOqwJpsfM Obejrzyj, świetnie obrazuje
problematykę tłumaczeń. Na polskiej scenie lokalizacji
gier bywały już sytuacje, gdy tłumaczenie w… podobnym
stylu było powodem wielu kontrowersji czy nawet
głośnych protestów graczy.

W tym tekście do tłumaczenia jest dialog, którego jedną z
funkcji w grze jest zarysowanie charakteru konkretnych
postaci. I oczywiście zbudowanie napięcia.

Gry stawiają przed sobą cel inkluzywności, a język jest
jednym ze sposobów, aby to osiągnąć. Stosowanie
zaimków jednej płci, gdy zwracamy się do gracza lub nie
znamy płci postaci (lub z zasady jest ona nieokreślona)
ma charakter wykluczający. W grach dodatkowym
problemem jest oczywiście powstawanie
nieadekwatności tekstu do obrazu.

https://www.youtube.com/watch?v=DWwOqwJpsfM


Wymaganie neutralności płciowej w zwrotach do
postaci,
praca ze zmiennymi wartościami i symbolami
zastępczymi, których nie ma możliwości odmienić,
dłuższe wyszukiwanie form niewskazujących na płeć,
a brzmiących naturalnie i zachowujących cel tekstu.

W tekstach w grze bezpośrednim odbiorcą tekstów jest
postać gracza. W wielu grach gracze sami decydują, jaką
postacią chcą grać, jakiej będzie płci, w czym się będzie
specjalizować. Jakie główne wyzwania tłumaczeniowe to
ze sobą niesie?

Ponieważ w grze bohaterowie zwracają się do postaci
gracza, w zaimkach osobowych nie jest potrzebna wielka
litera. Ba, jest naprawdę niewiele sytuacji, kiedy jest ona
wymagana, nawet w grach online.

W tekstach lokalizacji gier pojawiają się elementy, które
nie podlegają tłumaczeniu. Rozpoznasz je na przykład po
nawiasach {}.

Gdy nie otrzymujesz informacji o grupie docelowej
(głównej grupie graczy, dla których jest tworzona gra),
niekiedy możesz wywnioskować część informacji z…
samego tekstu źródłowego. Jeśli pojawiają się
wulgaryzmy, śmiało można założyć, że gra będzie
dostępna od co najmniej 16 roku życia.

Rozdział IV Grupy odbiorców



{playername_place2} do you copy? Are you in position?
I repeat, are you in position?
Yeah, yeah {playername_position}. Getting ready for
the motherfuckers.
Hahaha yeah let’s get fucking done with this shit and
collect our paychecks.
Im gonna ask for a raise for a not safe work
environment..
Wasnt “not safe” the reason you took the job in the first
place?
Yeah, don’t tell us you’re getting scared now!
Oh shut up! *giggles* I’d be happy to introduce you to
Negotiation 101 bu…
THEY’RE COMING! Opening doors… NOW!
Holy shit, they’re freaking armed! 

Punkty Many

Rozdział IV Grupy odbiorców



{playername_place2} do you copy(1)? Are
you in position(2)? I repeat, are you in
position?
Yeah, yeah (10) {playername_position}(3). 

{playername_place2}
{playername_position}.

Interpretacja symboli zastępczych (3)

W lokalizacji gier zazwyczaj najbardziej podchwytliwe i przysparzające
najwięcej trudności pod kątem stylistycznym i gramatycznym są
symbole zastępcze. Szczególnie w tekstach narracyjnych, gdzie liczy się
płynność i naturalność komunikacji, musimy mieć na uwadze, by
niezależnie od tekstu, który się pojawi za symbol zastępczy, wszystko
było poprawnie. 

Żeby to zrobić, musimy oczywiście rozumieć, co te symbole będą
oznaczać. W tym fragmencie występują 2 różne symbole zastępcze:

Nie mamy żadnych wyjaśnień co do tego, co dokładnie zostanie tam
podstawione, natomiast zarówno tekst, jak i nazwy symboli zastępczych
już sugerują, że najprawdopodobniej będą to nazwy graczy. Oczywiście
to nie jedyna możliwość – zależnie od gry równie dobrze mogą to być
jednostki albo budynki, dlatego zawsze warto poprosić o
doprecyzowanie znaczenia zmiennych. Dopóki jednak nie uzyskamy
odpowiedzi, nasze tłumaczenie musi być jak najbardziej uniwersalne.
Pamiętaj, że w większości przypadków pod zmiennymi pojawią się
rzeczowniki w mianowniku.

Rozdział IV Grupy odbiorców



Yeah, yeah (10) (…) Wasnt “not safe” the
reason you took the job(6) in the first place?
Yeah, don’t tell us you’re getting scared now!
(14) Oh shut up!(11) *giggles*(13)

Osobowość postaci (10, 13,14)

Teksty narracyjne, nawet jeśli przygotowane pod lektorów czy w grach,
gdzie fabuła nie odgrywa najważniejszej roli, to często możliwość
lepszego nakreślenia osobowości postaci. Przy wielu grach twórcy
udostępniają zespołom lokalizacyjnym szczegółową dokumentację
opisującą rys psychologiczny postaci, charakterystyczne teksty, główne
aspekty osobowości i tym podobne elementy. Gdy jednak nie mamy
takich informacji, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim tekst
źródłowy – i styl, w jakim komunikują się postaci, a także kontekst
fabularny danej sytuacji. Jeśli otrzymaliśmy grafiki lub filmy poglądowe,
możemy też sugerować się cechami wizualnymi postaci, zestawiając je
z tekstem źródłowym. 

W całym projekcie z pewnością dodatkowym wyzwaniem często jest
zachowanie spójności stylu mówienia postaci. Po angielsku to często
będą utarte zwroty (na przykład hm rzucane na końcu zdania), niestety
nie zawsze to brzmi naturalnie po polsku i często musimy znaleźć
bardziej pasujący charakterystyczny styl dla danej postaci. Warto
pamiętać, że nie musimy szukać konkretnego wyrażenia czy
westchnięcia – możemy operować stylem, gramatyką, rejestrem itp.
Pod tym kątem polszczyzna ma wiele do zaoferowania. W tłumaczeniu
możemy sobie pozwolić na pewną dozę kreatywności, ale najważniejsze
jest dostosowanie się do klimatu (i tematu) gry, a także
psychologicznego rysu postaci. 

Rozdział IV Grupy odbiorców



{playername_place2} do you copy(1)? Are you in
position(2)? I repeat, are you in position? (…)
Oh shut up!(11) *giggles*(13) I’d be happy to
introduce you to Negotiation 101*(7) bu…
THEY’RE COMING! Opening doors (9)

Kto jest osobą mówiącą (1, 9, 11)

Gdy nie mamy informacji o tym, które fragmenty tekstu należą do
wypowiedzi której postaci, musimy jeszcze uważniej wczytać się w
tekst, by zrozumieć kto kiedy jest osobą mówiącą i co o tej postaci
wiemy. Przeanalizuj jeszcze raz ten fragment i zobacz, ile postaci się tu
wypowiada? Tak naprawdę informację o tym, że w tej scenie mamy
więcej niż dwie postaci mówiące wprowadza fragment: Yeah, don’t tell
us you’re getting scared now! – oczywiście wnioskujemy to zarówno z
zaimka us, jak i z całej konstrukcji oraz sensu dialogu.

Wróćmy do pierwszej części fragmentu: do you copy – możemy to
przetłumaczyć jako słyszysz mnie (mówimy do jednej postaci) lub
słyszycie mnie (mówimy do grupy) – ale możemy też użyć bardziej
uniwersalnych form, takich jak słychać mnie, odbiór. Kolejne miejsce,
gdzie możemy wpaść w pułapkę założenia, że w rozmowie uczestniczą
tylko dwie osoby to oh shut up. Tutaj warto dostosować wypowiedź
postaci, która jest reakcją na docinki od (co najmniej?) dwóch innych
postaci. Spójrz na przykłady uczestników wyzwania tłumaczeniowego,
jak wiele kreatywnych możliwości istnieje dla tak krótkiego fragmentu:
przymknijcie się, oj cicho, zamknijcie się, dajcie spokój ej, morda, a
weźcie się już zamknijcie, a do dupy z wami, walcie się itp. To
oczywiście tylko przykłady, to ty musisz zdecydować, jaka wypowiedź
najlepiej będzie pasowała do stylu narracyjnego, do wypowiedzi postaci,
charakteru tej wymiany zdań i gry. Pamiętaj, że jeśli te teksty służyłyby
jako podstawę do nagrywania przez lektorów, też muszą brzmieć
naturalnie jako wypowiedzi słowne.
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Are you in position(2)? I repeat, are you in position?
Yeah, yeah (10) {playername_position}(3). Getting
ready for the motherfuckers.(4)
Hahaha yeah let’s get fucking done with this shit(5)
(…) Holy shit, they’re freaking armed! (8)

Zwróć też uwagę, że fragment opening doors raczej nie jest kwestią
wypowiadaną przez narratora / komunikatem systemowym, a raczej
częścią wypowiedzi postaci, z którą rozmawia druga postać. Dodatkowo
przemyśl, czy w tym kontekście bardziej trafnym tłumaczeniem będzie
otwierać vs otwieram drzwi?

Subtelne różnice semantyczne (2)

Uważaj, aby nie tłumaczyć dosłownie za składnią angielską wyrażeń
takich jak in position (być na pozycji, na stanowisku – raczej nie: w
pozycji). Takie błędy zdarzają się szczególnie, gdy tłumaczymy w
pośpiechu – ale też stosunkowo łatwo wyłapać, gdy czytamy swoje
tłumaczenie po jakimś czasie od zakończenia nad nim prac.

Nie bój się wulgaryzmów – ale wykorzystuj je z umiarem (4, 5, 8)

W lokalizacji gier użycie wulgaryzmów jest uzależnione głównie od
klasyfikacji PEGI. To klasyfikacje wiekowe gier video, których rating
wiekowy potwierdza, dla graczy w jakim wieku gra jest odpowiednia.
Zdarzają się sytuację, że dostajemy informację o tym, że gra na nasz
rynek będzie miała klasyfikację PEGI 12 (takie są wstępne założenia
twórców), ale już po języku źródłowym widać, że nie do końca to się
zgadza… W takiej sytuacji oczywiście pytamy o to twórców. Często
teksty źródłowe są zmieniane już po rozpoczęciu prac nad lokalizacją i
dostosowanie do niższych kategorii wiekowych też się zdarza.

Rozdział IV Grupy odbiorców



Getting ready for the motherfuckers.(4)
Hahaha yeah let’s get fucking done with this shit(5) and collect our
paychecks.
Im gonna ask for a raise for a not safe work environment.(12)
Wasnt “not safe” the reason you took the job(6) in the first place?
(…) Holy shit, they’re freaking armed! (8)

W naszym przypadku nie przejmujemy się klasyfikacją wiekową i
skupiamy się na języku oraz kontekście. Mamy do czynienia z
postaciami, którzy najprawdopodobniej są najemnikami i raczej ostro
się wyrażają. Dlatego zmiękczenie ich języka (pomijanie wulgaryzmów)
może doprowadzić do kuriozalnego efektu. Nawet jeśli chcemy
złagodzić język (ze względu na wytyczne klienta czy charakter gry), cały
czas musimy pamiętać, aby… zachować rys psychologiczny postaci
również w języku, którym postać operuje.

Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która wyszła przy
fragmencie they’re freaking armed! Pamiętaj, że naturalniejszą formą
będzie są, kurwa, uzbrojeni po zęby niż są kurewsko uzbrojeni. To te
drobne różnice często w dużym stopniu wpływają na naturalność
naszych tłumaczeń.

Płeć postaci (6)

Gdy nie znamy płci postaci, musimy używać form neutralnych
gramatycznie. Niedostosowanie tekstu do tego, co widać na ekranie
często stanowi błąd krytyczny tłumaczenia. Nie zawsze uniknięcie
nawiązania do płci w czasowniku jest łatwe – zdarza się, że musimy
albo zmienić konstrukcję zdania, albo zmienić czas gramatyczny tekstu,
albo posiłkować się jeszcze innymi rozwiązaniami językowymi. 

Rozdział IV Grupy odbiorców



Im gonna ask for a raise for a not safe work environment.(12)
Wasnt “not safe” the reason you took the job(6) in the first
place?
Yeah, don’t tell us you’re getting scared now! (14)
Oh shut up!(11) *giggles*(13) I’d be happy to introduce you to
Negotiation 101*(7) bu…

Oczywiście inaczej wygląda sytuacja, gdy twórcy gier dają nam
informacje o płci postaci w grze lub gdy możemy przetłumaczyć teksty
oddzielnie dla każdej płci – bądź skorzystać ze specjalnego systemu
umożliwiającego rozróżnienie rodzajów gramatycznych. Jednak w
większości przypadków jesteśmy zdani na naszą językową i
tłumaczeniową kreatywność, dzięki której jesteśmy w stanie znaleźć jak
najbardziej uniwersalne rozwiązania. Sprawdź, czy we fragmentach:
*giggles* czy you took the job przypadkiem nie wkradł się czasownik
męski.

Modne wyrażenia (7, 12)

Często mówię, że teksty w grach garściami czerpią z kultury popularnej.
To oczywiście dotyczy również sfery języka. Od memów przenikających
dialogi po popularne wyrażenia – w tekstach do gier można trafić na
wiele ciekawych przykładów. 

W tym ćwiczeniu pojawiły się dwa modne wyrażenia, choć z innych
kategorii. Pierwsza kategoria to popularne wyrażenie angielskie, którego
nie sposób dosłownie przetłumaczyć na polski ze względu na różnice
kulturowe. Druga kategoria to z kolei popularny błąd językowy… w języku
polskim.

Rozdział IV Grupy odbiorców



Pierwszy przykład to Negotiation 101 – to nic innego jak po prostu
wprowadzenie do jakiegoś tematu. To nazewnictwo, które wywodzi
się z kursów uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i oznacza
poziom podstawowy danego kursu. Od pewnego czasu pojawia się
częściej w języku popkulturowym (na przykład w filmach czy
serialach) w bardziej codziennym, powszechnym kontekście i niekiedy
(najczęściej?) w żartobliwym wydźwięku.Tutaj ciekawe proponowane
tłumaczenia to: chyba musisz się podszkolić z negocjacji; widzę, że
tajniki negocjacji są ci obce i tak dalej.

Drugi przykład to słowo trudne. Nie tylko dobór słowa pomiędzy
trudne a ciężkie jest często tematem dyskusji o błędach językowych,
również samo słowo trudne z jakiegoś powodu rozszerza swoje
użycie w uzusie. Gdy mówimy o warunkach pracy, w tym kontekście
bardziej adekwatne będą niebezpieczne warunki niż trudne. Uważaj na
to słowo, bo często sami wpadamy w pułapkę… popularnych wyrażeń,
które nie są językowo poprawne.

Rozdział IV Grupy odbiorców

Im gonna ask for a raise for a not safe work environment.(12)
Wasnt “not safe” the reason you took the job(6) in the first
place?
Yeah, don’t tell us you’re getting scared now! (14)
Oh shut up!(11) *giggles*(13) I’d be happy to introduce you to
Negotiation 101*(7) bu…



Quiz

gry dla wielu graczy
gry drużynowe
gry multiplayer

impreza dla graczy
zespół
drużyna

Tak
Nie

aspekty techniczne działania gier,
zasady, na podstawie których działa rozgrywka,
automatyzacja procesów.

Na koniec krótki quiz z wiedzy o tłumaczeniu gier. Sprawdź się!
Odpowiedzi znajdziesz na ostatniej stronie – ale nie podglądaj! ;)

1. Które z poniższych tłumaczeń multiplayer jest najbardziej
uniwersalne?

2. Co znaczy party w kontekście gier dla wielu graczy?

3. Czy 'waves of zombies' może wskazywać na element mechaniki
(sposobu grania, rodzaju rozgrywki itp.) w grze ?

4. Czym jest mechanika w grach?



tablica wyników,
ranking,
lista 5 najlepszych graczy.

Ciąg tekstu w kodzie programowania;
Pojedynczy element fabularny;
Ładunek emocjonalny tekstu.

Wykres drogi postaci w grach;
Wartość zastępcza, za którą mogą być podstawione różne
elementy;
Statystyki postaci.

Tak
Nie

5. Leaderboard najlepiej przetłumaczyć jako:

6. Czym jest string?

7. Co to jest zmienna?

8. Czy w lokalizacji gier należy zawsze zachowywać interpunkcję
tekstu źródłowego (szczególnie kropki i wykrzykniki na końcu
zdania) w tłumaczeniu?

Quiz



Tak
Nie

Powiem Ci jedno. Gdy następnym razem się spotkamy, nagrodzę
Cię medalem, walutą i… dodatkowym prezentem. Tylko zrób to dla
mnie.
Powiem ci jedno. Gdy następnym razem się spotkamy, nagrodzę
cię medalem, walutą i… dodatkowym prezentem. Tylko zrób to dla
mnie.

Certyfikat dla gier pozwalający sprzedawać grę na danym rynku;
Prawne obostrzenie dostępu do gry w zależności od wieku;
System oceniania (między innymi pod kątem klasyfikacji
wiekowej) gier komputerowych.

9. Czy elementy w nawiasach powinny zostać przetłumaczone?
{playername_place2} do you copy? Are you in position? I repeat, are
you in position? | Yeah, yeah {playername_position}.

10. Sprawdzasz tłumaczenie gry. Które z poniższych zdań jest
poprawne?

11. Czym jest PEGI?

Quiz



Pełną wersję e-booka znajdziesz na
stronie Punktów Many:

KUP TERAZ

https://punktymany.pl/produkt/cwiczenia-z-tlumaczenia-gier-gry-dla-wielu-graczy/
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