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Księżyc-wydmuszka* 

Dawno dawno temu, w odległej galaktyce... wróć, w Japonii, płaczliwa i wiecznie roz-

trzepana nastolatka, Usagi Tsukino, dowiaduje się od gadającej kotki Luny, że tak na-

prawdę jest wojowniczką o miłość i sprawiedliwość, Czarodziejką z Księżyca. Świat pró-

bują opanować demony i tylko nasza bohaterka wraz ze swoją drużyną może ocalić ludz-

kość i odnaleźć księżniczkę oraz legendarny srebrny kryształ. Walka dobra ze złem, ro-

mans, magia, czyli  wszystko to, co dziewczynki, małe i duże, lubią najbardziej. Przynajm-

niej w teorii. Zacznijmy jednak od początku.  

Bishoujo Senshi Sailor Moon to obecnie jedna z ikon popkultury. Manga, stworzona 

przez Naoko Takeuchi w latach dziewięćdziesiątych, zdążyła doczekać się adaptacji 

anime, musicali, serialu fabularnego, gier komputerowych, linii zabawek, biżuterii, ubrań 

oraz kosmetyków. Komiks oraz serial animowany o przygodach „pięknych wojowniczek 

w marynarskich mundurkach” doczekały się tłumaczenia na wszystkie języki tego świata. 

Nie powinno zatem dziwić, że dwa lata temu studio Toei Animation postanowiło znowu 

zarobić na księżycowej kurze znoszącej kryształowe jajka i stworzyło nową ekranizację 

przygód Czarodziejki z Księżyca, Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal. 

Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal... Czy słowo „rozczarowanie” ma wystarczającą 

ilość synonimów? Osobiście starałam się wierzyć w sukces nowej serii i  nie zwracałam 

uwagi na takie sygnały ostrzegawcze jak ciągłe przesuwanie premiery serialu, wyjątkowo 

anorektycznie wyglądające szkice postaci, czy też zastąpienie Moonligh Densetsu, kulto-

wej już piosenki tytułowej z oryginalnej serii, produktami muzykopodobnymi, stworzo-

nymi przez świeżo upieczoną grupę idolek, Momoiro Clover Z. Niestety, po obejrzeniu 

pierwszej połowy sezonu, muszę ze smutkiem stwierdzić, że królowa Księżycowego Kró-

lestwa jest naga. Sailor Moon Crystal to dość słaba seria. Anime jest pozbawione serca, 

 
* Recenzja serialu: Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal, Japonia 2014/2015, Stacja NicoNico, ostatni wye-
mitowany odcinek: 1×15 Infiltration –Sailor Mars– (7 lutego 2015). 
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duszy i jakiejkolwiek chęci ze strony twórców. Można odnieść wrażenie, że osoby odpo-

wiedzialne za jego produkcję w ogóle nie zrozumiały, dlaczego manga i pierwszy serial 

animowany stały się takim fenomenem. Niby są wszystkie elementy potrzebne do stwo-

rzenia dobrej serii, ale potraktowane tak po macoszemu, że nowy widz szybko przełączy 

na coś innego, a fan oryginalnej Sailor Moon, usiądzie w kącie i zapłacze.  

Usagi Tsukino zawsze była typem bohaterki, którą się kochało lub nienawidziło. 

W każdej  interpretacji tej postaci starano się jednak zachować jej optymistyczne podej-

ście do życia, poświęcenie dla przyjaciół i rodziny. W każdej  interpretacji pokazywano 

inny aspekt jej rozwoju wewnętrznego. W każdej, ale nie w tej.  Czarodziejka z Księżyca w 

Sailor Moon Crystal to ofiara nieuleczalnego przypadku „marysuizmu”. Usagi jest najsil-

niejsza, najpiękniejsza, każda postać wręcz mdleje na jej widok z zachwytu. Nie pomaga 

także fakt, że główna bohaterka co chwilę marudzi i nie potrafi samodzielnie podjąć żad-

nej decyzji. Funkcję jej suflera oraz ukochanego odgrywa Mamoru Chiba, którego charak-

ter okazuje się miłym zaskoczeniem. Fani do dziś za najbardziej kanoniczny obraz tej po-

staci uznają bowiem jej odpowiednik z pierwszego anime, w którym biedny Mamoru nie 

posiadał ani rozwiniętej osobowości, ani większego wpływu na rozwój fabuły. W Sailor 

Moon Crystal  ma on w końcu szansę zabłysnąć. Nie tylko bierze czynny udział w walce, 

ale także dostrzegalny jest jego rozwój wewnętrzny. Niestety, nie można tego samego na-

pisać o samych interakcjach między Usagi a Mamoru. Czarodziejka z Księżyca i jej obiekt 

westchnień powtarzają kwestie i akcje zgodnie z mangowym pierwowzorem, jednakże 

jakakolwiek chemia między parą bohaterów zaginęła w tajemniczych okolicznościach.  

Postacie występujące w anime można podzielić na cztery kategorie: Główna Boha-

terka, Jej Ukochany, Kot oraz Stado Klonów Obdarzonych Wspólną Jaźnią. Wojowniczki 

towarzyszące Usagi (Czarodziejka z Merkurego, Marsa, Jowisza i Wenus) cierpią na iden-

tyczny brak własnych uczuć, marzeń i pragnień. Dodatkowo jednoczy je niczym nieuza-

sadniony podziw i  uwielbienie dla głównej bohaterki oraz mentalność zmoczonej tektury. 

Zarzuty przeciwko dewolucji charakterów grupy czarodziejek są zazwyczaj odpierane 

stwierdzeniem, że Sailor Moon Crystal jest wierną adaptacją mangi,  a w niej dominantą 

kompozycyjną był właśnie romans Usagi z Mamoru. Zgoda, ale w komiksie pozostałe 

dziewczyny nie tylko posiadały cechy indywidualne, ale także ich poczynania miały więk-

szy wpływ na fabułę. Po przeanalizowaniu kilku odcinków doszłam do wniosku, że pozo-
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stałe postacie występują w tym serialu tylko po to, aby biedni rysownicy nie musieli ma-

lować ciągle tych wstrętnych wnętrz, przestrzeni bądź mebli. Wystarczy dać  z tyłu dru-

żynę wojowniczek i ma się rysowanie tła z głowy.  

Wszystko wskazuje na to, że osoby odpowiedzialne za stronę graficzną anime trzy-

mane są w ciemnej piwnicy i karmione wyłącznie tuszem. Błędy anatomiczne, oczy zjeż-

dżające po równi pochyłej, spiczaste podbródki oraz niesamowicie długie kończyny to ich 

sposób kodowania informacji z prośbą o ratunek. Mam nadzieję, że japońska policja w 

końcu odszyfruje te zapiski.  Scenarzysta pewnie też siedzi w tym zacnym gronie, gdyż 

fabułę można podsumować jednym słowem: „streszczenie”. Akcja przegrywa z natłokiem 

informacji walkę o dominację w serialu. Fabuła nie jest zła, jest po prostu nudna. Na po-

chwałę zasługują natomiast sceny walki oraz same ataki czarodziejek. Dobrze zademon-

strowane jest, że obydwie strony konfliktu posiadają dużą siłę magiczną.  

A miało być tak dobrze...  Wierzono, że Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal przyciągnie 

nowych widzów i zadowoli rzesze starych fanów. Zabrakło jednak tego magicznego „cze-

goś” i wyszła seria niemiłosiernie przeciętna. Jeżeli ktoś pragnie zapoznać się z przygo-

dami Czarodziejki z Księżyca, proponuję przeczytać mangę, obejrzeć serial fabularny bądź 

anime z lat dziewięćdziesiątych. Może druga połowa sezonu pokaże, że twórcy uczą się na 

błędach, ale ja już straciłam nadzieję. 


