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Książki, filmy i seriale 

 

Seriale, które są sztuką samą w sobie, powoli odchodzą do lamusa. Obecnie coraz 

popularniejsze jest łączenie seriali z innymi mediami w taki sposób, aby widz mógł czer-

pać jeszcze więcej przyjemności. 

Na pierwszy plan pod względem seriali i całej marketingowej otoczki wysuwa się 

oczywiście Star Trek. Początkowo oryginalną serię zakończono z powodu niskiej oglądal-

ności, ale powtórki zyskały rzesze sympatyków. Dało to możliwość wznowienia produk-

cji… w wersji animowanej. Oczywiście pozwoliło to twórcom na umieszczenie postaci ob-

cych, których wygląd był bardziej wysublimowany niż w serialu aktorskim, gdzie ograni-

czenia charakteryzacji do tej pory są źródłem wszelkiej uciechy dla widzów. Jednak kre-

skówki też niosą za sobą pewien bagaż – otóż zwykle są one uznawane za twórczość dla 

dzieci, a co za tym idzie – nic tak dobrze nie zabija serialu, jak źle określony target. Kolejny 

serial, Następne pokolenie, był strzałem w dziesiątkę. Kręcony w latach 1987-1994 serial 

nie tylko rozwinął fabułę, ale także ugruntował pewne fakty, które są dla przeciętnego 

widza ST oczywiste. Na przykład kolory mundurów, cechy charakterystyczne dla poszcze-

gólnych ras – to i wiele innych wykształciło się dopiero w ST: Następne pokolenie. Później 

powstały jeszcze trzy seriale, Stacja kosmiczna, Voyager i Enterprise. Ale nie serialem sa-

mym człowiek żyje, a zatem powstało dwanaście filmów – sześć z obsadą z TOS, cztery z 

następnego pokolenie oraz całkiem niedawno dwa, które są reebotami J.J. Abramsa pierw-

szych dwóch części. Oprócz tego mamy oczywiście do czynienia z książkami (niedostęp-

nymi po polsku), grami i komiksami. Ponadto jest cały marketingowy obszar związany z 

encyklopediami ras, pojazdów kosmicznych itp., figurkami z seriali, które potrafią osiągać 

na aukcjach ceny niczym obrazy znanych malarzy. A już całkiem niedawno (kilka tygodni 

temu) w Internecie pojawiła się zapowiedź fanowskiego serialu Star Trek, zrobionego w 

bardzo profesjonalny sposób. Można go za darmo oglądać, ściągać i udostępniać. Kto by 
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pomyślał, że wszystko zaczęło się w latach 60. od serialu, który zupełnie nie był popu-

larny. 

W uniwersum Star Wars rzecz się ma podobnie, choć zaczęła się od trylogii nie-

samowicie popularnych filmów. O ile jednak w miarę przybywania filmów, zaczęły one 

tracić na popularności (czasem potrzeba dobrej fabuły zamiast nowatorskich efektów 

specjalnych), o tyle seriale wciąż są na topie. Powstało pięć serii, z czego cztery animo-

wane. Pierwsze dwie emitowano jeszcze w latach 80. i były to historie Ewoków, które 

idealnie nadają się na bohaterów serialu dla dzieci (kto nie kocha misiów?) oraz C3PO i 

R2D2 (oni też, głównie ze względu na swoją aspołeczność, są ulubieńcami publiczności). 

Oba seriale były emitowane pomiędzy filmami i łączyły się z nimi w całość. Natomiast 

obecnie jest emitowana animacja z okresu wojny klonów i opowiada o dojrzewaniu Ana-

kina Skywalkera do roli bohatera. Serial łączy dwie części filmów: Atak klonów i Zemstę 

Sithów. Oczywiście nie należy zapominać o książkach, których jest za trzęsienie. Ponad 

160 tytułów wydanych po polsku, w Stanach znacznie więcej, opowiadają historie boha-

terów drugoplanowych lub epizodycznych, a także przygody, o których nie było mowy w 

filmie. Należy też zaznaczyć, że pierwsze książki (Nowa nadzieja, Imperium kontratakuje, 

Powrót Jedi) zostały napisane na podstawie scenariuszy. Oczywiście wszechświat Gwiezd-

nych wojen dopełniają gry, figurki, encyklopedie, stroje i wszystko, co można sobie zama-

rzyć. O podobnym wykorzystaniu serialu jako łącznika między filmami na podstawie ko-

miksów Marvela wolę nawet nie wspominać. Budżet, który mają, mogli wykorzystać 

znacznie lepiej. Na szczęście można popatrzeć na agenta Coulsona. 

Ale nie tylko filmy i książki dopełniają seriale. Taką rolę może pełnić też internet. 

Serial, o którym teraz wspomnę, nie jest ani fantasy, ani science fiction, ale jego wykonanie 

jest… nie z tej ziemi. Mam na myśli Sherlocka, który jest luźną adaptacją historii sir Ar-

thura Conan Doyla, przeniesioną we współczesne czasy. A zatem pokazuje to, co we 

współczesnym świecie stanowi esencję komunikacji – sms-y, portale społecznościowe, 

blogi. Twórcy umieszczają hasła, tagi, treść sms-ów, a uważny widz znajduje w czasie rze-

czywistym (podczas oglądania serialu) kolejne wskazówki, które naprowadzają detek-

tywa na rozwiązanie zagadki. Jeśli chce utrzymywać kontakt z bohaterami i wiedzieć, co 

robią pomiędzy emisjami kolejnych odcinków, może czytać bloga dra Watsona. Opisuje 

on nie tylko sprawy, które są emitowane w odcinkach, ale i takie, których nie pokazano w 
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serialu. W wielu kryminalnych serialach w czasie wakacyjnej przerwy w emisji są publi-

kowane książki z przygodami bohaterów (np. CSI, CSI: NY i CSI: Miami) lub, jak w przy-

padku serialu Castle, napisane przez bohatera. 

Wydaje się, że ze względu na to, że serial nie jest już tylko cotygodniową roz-

rywką, sfera marketingowa będzie znajdowała wciąż nowe formy wykorzystania różnych 

mediów, aby utrzymać widza przy marce lub tytule. A już od przyszłego sezonu będziemy 

mieli szansę oglądać seriale, które zostały stworzone na podstawie filmów. Taki reeboot 

tylko w innym medium.  

 


