
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 5 (47) 

 

 

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Kiedy rozum śpi, budzą się upiory* 

„Histeria to psychoneuroza objawiająca się nadmierną pobudliwością emocjonal-

ną, łącznie z zakłóceniami czynności psychiki, zmysłów, nerwów ruchowych, jelit itp.”1 – 

czytamy u Władysława Kopalińskiego. W średniowieczu chorobę tę wiązano z opęta-

niem, a w XIX wieku, który odkrył ją dla medycyny, zaobserwowano cały katalog obja-

wów w postaci spazmów, konwulsji, kontrakcji, zamroczeń, katalepsji, ekstaz, letargów i 

delirium. Dziś odkrywamy histerię na nowo dzięki Maciejowi Zawadzkiemu i Błażejowi 

Jaworskiemu, założycielom magazynu wydającego i promującego młodych, utalentowa-

nych twórców grozy. Jak piszą na łamach swojego periodyku: „»Histeria« to miejsce dla 

każdego, kto lubi straszyć i być straszonym.” I choć może zabrzmi to sztampowo, samej 

„Histerii” do sztampy daleko.  

Już samą formułą wyróżnia się ona na tle innych periodyków, które wprawdzie 

udostępniają swoje łamy młodym talentom, jednak szala zawsze przechyla się na ko-

rzyść tekstów krytycznych, recenzji czy polemik. Tutaj mamy do czynienia z nowator-

skim i odważnym pomysłem – twórcy zaproponowali magazyn, w którym utalentowani 

debiutanci mają realne szanse na publikację. A jeśli w tym czy tamtym numerze pojawi 

się tekst krytyczny, to będzie on miał na celu poszerzenie czytelnikom horyzontów i 

podniesienie prestiżu magazynu, czego przykładem może być tekst dr Elizy Krzyńskiej-

Nawrockiej Grabiński i lęk (w roku 2012 badaczka wydała monografię poświęconą pro-

zie Stefana Grabińskiego) zamieszczony w numerze listopadowym, w 78. rocznicę 

śmierci pisarza. 

Wstrzymajcie się jednak z pospieszną krytyką, drodzy Czytelnicy, bo ekstatyczni 

autorzy publikujący w „Histerii” to nie sami debiutanci! W lipcowym numerze mogliśmy 
 
* Recenzja internetowego czasopisma „Histeria”. 
 
1 Kopaliński, W.Ł., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1990 
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przeczytać bardzo dobre opowiadanie Sprawa Skarbka Łukasza Henela, w którym autor 

przenosi nas w klimat PRL-u, gdzie pewien milicjant usiłuje rozwiązać sprawę legendar-

nego opiekuna pracujących pod ziemią górników. Wraz z oddanym śledztwu głównym 

bohaterem czytelnik śledzi Skarbka mrocznymi korytarzami kopalni aż do zaskakujące-

go zakończenia. Poczet profesjonalistów zasila również Piotr Borowiec, którego Małe 

dziewczynki nie są głupie przeszywały nas dreszczem grozy w lipcu, a Zapisane mroziło 

krew w żyłach we wrześniu. Warto nadmienić, że autor ten niedługo doczeka się publi-

kacji swojego debiutanckiego zbioru opowiadań Wszystkie białe damy nakładem wro-

cławskiego Wydawnictwa GMORK. Miłośnicy historii okołowampirycznych z pewnością 

skojarzą Sylwię Błach, która ma już na koncie zarówno zbiór opowiadań, jak i powieść; 

na łamach listopadowej „Histerii” opublikowano jej Dusze w pudełku. Próżno tu jednak 

szukać nieśmiertelnych kochanków, za to autorka przemyca nieco gorzkiej i (nie zaw-

sze) powszechnie znanej prawdy o tym, że próżność nie popłaca. I choć do „Histerii” wy-

słać swój tekst może właściwie każdy (choć niekoniecznie to, co spłodzi w delirycznym 

spazmie zostanie przyjęte), to ich dobór i poziom świadczy o tym, że wydawcy dbają o 

rozwój periodyku. Poza regularnym naborem organizowane są konkursy tematyczne z 

nagrodami, których zwycięzca zostaje wyróżniony publikacją na łamach kolejnego nu-

meru. Ciekawy jest również pomysł na krótkie wywiady z autorami najpopularniejszych 

opowiadań, wyłonionych drogą głosowania czytelników. Dzięki temu wokół magazynu 

tworzy się społeczność. W numerze wrześniowym i listopadowym tytuł „Histeryka” 

przypadł Przemysławowi Karbowskiemu. Zresztą moim zdaniem zasłużenie, bo jego 

Oratorium jest doskonałym przykładem na to, jak stworzyć tekst oparty na pomyśle pro-

stym, a jednocześnie zmyślnym i przezabawnym. I czyta się go świetnie, podobnie jak 

mroczną i makabryczną Zbrodnię Ericha Knothego. 

Atutem magazynu jest surowa forma, dzięki której można skupić się na lekturze 

bez konieczności przebijania się przez gąszcz reklam. Nie da się jednak ukryć, że brak 

formatu .mobi może utrudnić lekturę tym, którzy przyzwyczaili się korzystania z czytni-

ków. Z pewnością wielu czytelników ucieszyłoby się, jeśli wydawcy pomyślą o tym na 

dalszym etapie rozwoju periodyku.  

Za okładkę i ilustracje odpowiada Roman Panasiuk, który zawodowo zajmuje się 

komiksami, grafiką cyfrową i animacją; warto wspomnieć, że ma już na koncie ekspozy-

cję swoich prac. Jego styl świetnie oddaje duszny, somnabuliczny klimat „Histerii”. To 
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dzięki niemu okładki pozwalają czytelnikowi poczuć neurotyczny świat grozy, zanim 

jeszcze przystąpi do lektury.  

Stephen King w Miasteczku Salem stwierdził, że nawet najdziwaczniejsza z pozo-

ru pasja to coś niezwykle cennego. Magazyn „Histeria” jest dzieckiem pasjonatów i jako 

takie rośnie, zmienia się, podlega modyfikacjom. Pojawiają się nowe pomysły, twórcy 

przyciągają ciekawe nazwiska i jasne jest, że mają wizję rozwoju. Z przyjemnością będę 

śledzić meandry grozy i szaleństwa, w jakie wydawcy zabrną ze swoją „Histerią”.  

 

 


