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Zielony jeż na prezydenta!* 

 Fabuła... – jak ja mam to wytłumaczyć normalnym ludziom? – Binan Koukou 

Chikyuu Bouei-bu Love! opowiada o tym, jak pewien różowy wombat z kosmosu zmusił 

piątkę przeciętnych nastoletnich chłopców, aby ci, w imię miłości do wszystkiego, co 

żywe, martwe i pomiędzy, przeistoczyli się w magical boys i walczyli z niebezpiecznymi 

potworami, nasyłanymi przez słodkiego, małego, zielonego jeża z „planety zła”.  

Rozkosznie demoniczny gryzoń oczywiście również posiada swoją super drużynę, 

składającą się z członków samorządu prywatnego męskiego liceum. Wśród wątków 

drugoplanowych pojawiają się jeszcze losy martwego nauczyciela, który jest opiekunem 

klubu głównych bohaterów i... Obawiam się, że w trosce o zdrowie czytelników 

powinnam na tym poprzestać opis świata przedstawionego. Zacznijmy może inaczej. 

Gdyby cokolwiek w tym anime twórcy kręcili na poważnie, zaczęłabym niepokoić się o 

stan ich zdrowia psychicznego. Na szczęście mamy do czynienia z parodią i to bardzo 

udaną. 

 Stylizacja na określony gatunek literacki bądź filmowy nie należy do łatwych 

zabiegów. W przypadku parodii, twórcy muszą wykazać się szeroką znajomością 

zagadnienia, które prezentują w krzywym zwierciadle oraz dobrymi elementami 

komediowymi. W anime dochodzą do tego jeszcze różnice kulturowe, występujące 

między japońskim a jakimkolwiek innym poczuciem humoru. Szczególnie odbiorca 

polski potrafi mieć problemy ze zrozumieniem niuansów komedii z Dalekiego Wschodu. 

W odniesieniu do Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! można mówić o sukcesie 

autorów, gdyż seria prezentuje typ uniwersalnego, surrealistycznego humoru. Ludzie 

odpowiedzialni za stworzenie recenzowanego serialu zadali sobie proste, acz 

interesujące pytanie – „Skoro serie o przygodach magical girls uznawane są z założenia 

 
* Recenzja serialu: Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! , Japonia 2014/2015, Stacja TV Tokyo, ostatni 

wyemitowany odcinek: 1×12 Love forever (24 marca 2015). 
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za «urocze», to identyczne schematy, ale powiązane z  bohaterami płci męskiej również 

będą «urocze», prawda?”  

 Większość wątków humorystycznych w serii opiera się właśnie na tej drobnej 

modyfikacji ustalonego schematu. Zmiana płci bohaterów przyczynia się bowiem do 

ujawnienia absurdalności japońskich serii animowanych o dziewczynach-

wojowniczkach. Słodkie pozy, wygadana maskotka drużyny, uduchowione przemowy o 

miłości czy różowe serduszka w tle, nagle ze standardowych motywów przeistaczają się 

w wyjątkowo komiczne i bezsensowne. Surrealizm serii dodatkowo zwiększa brak 

przedstawicielek płci pięknej. Wnioskując z dialogów, w świecie przedstawionym 

istnieją stworzenia mityczne zwane „kobietami”, ale ich obecność w fabule jest tak 

dostrzegalna jak wycieczka kameleonów-ninja w strojach kamuflujących. Z tego powodu 

wśród motywów komicznych odnaleźć można również nawiązania do wątków 

charakterystycznych dla shonen-ai (czyli utworów dla kobiet, poświęconych zagadnieniu 

romansu platonicznego pomiędzy nastoletnimi chłopcami). Jeśli widz wyznaje zasadę, że 

prawdziwi mężczyźni się nie dotykają nawet przez szkło pancerne, nie rozmawiają o 

uczuciach, a tak w ogóle to wszyscy pocą się łzami swoich wrogów, raczej nie będzie 

zachwycony podanym typem humoru i faktem, że głowni bohaterowie podejrzanie dużo 

czasu spędzają w łaźni (wspominałam, że grupą docelową tego serialu są kobiety?). 

 W przypadku odwołań do gatunku magical girls, scenarzyści zasłużyli na głośne 

brawa i bis za znajomość zagadnienia. Twórcy nie tylko potrafią wykpić typowe 

elementy utworów o przygodach słodkich dziewczyn walczących ze złem, ale także 

odnaleźć pomysłowe rozwiązania częstych błędów logicznych. Czemu np. nikt nie 

rozpoznaje głównych bohaterów w ich uroczych kostiumach? Wynik działania 

kosmicznej technologii i modyfikacji głosu. Serial należy obejrzeć choćby dla tego 

jednego motywu. 

 Najczęstszym błędem w tworzeniu parodii jest założenie, że wystarczy stworzyć 

postacie pozbawione śladowych ilości mózgu i odbiorca będzie pękał ze śmiechu. 

Zazwyczaj takie eksperymenty kończą się wyłącznie zażenowaniem ze strony widza i 

przełączeniem na inną stację. W przypadku recenzowanego serialu, bohaterowie 

stanowią jego najmocniejszy atut. Oni są w pełni świadomi irracjonalności zaistniałych 

wydarzeń i wielokrotnie w serialu jest podkreślane, że w życiu nie podjęliby się 

dobrowolnie roli magical boys. Oczywiście w parodii nie może być mowy o 

rozbudowanych osobowościach. Każdy z nastolatków reprezentuje określony typ 
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postaci, typowy dla drużyny magical girls. Grupa posiada zatem Yumoto Hakone –

Roztrzepanego, Wiecznie Optymistycznego Przywódcę, Ena Yufuina – Lenia, Atsushi 

Kinogawę – Przyjaciela z Sąsiedztwa, Ryuu Zaou – Podrywacza oraz Io Narukę – 

Geniusza. Postacie nie wychodzą poza schemat zachowania charakterystyczny dla 

danego typu, ale nie przeszkadza to w odbiorze serialu. Bohaterowie (z pewnym  

blondwłosym wyjątkiem) należą do jednostek inteligentnych, potrafiących wyciągać 

prawidłowe wnioski oraz szybko reagować na zmieniającą się sytuację.  

 Tak zwane „potwory tygodnia”, nasyłane na drużynę głównych bohaterów, są 

najśmieszniejszym elementem całego serialu. Drużyna głównych złych także potrafi 

wywołać uśmiech na twarzy odbiorcy.  Zielony jeż , siedzący w filiżance, ruszający co 

chwilę noskiem i opowiadający mrocznym, basowym, głosem plany zawładnięcia nad 

światem, to coś, co zdecydowanie powinno pojawić się także w innych produkcjach. 

 Niestety, nawet przy próbowaniu najlepszej beczki miodu, człowiek może mieć 

pecha i natrafić na tę przysłowiową łyżkę dziegciu. Osobiście „zakrztusiłam się” przy 

motywach związanych z postacią maskotki drużyny. Z niewyjaśnionych dla mnie 

przyczyn, twórcy założyli, że Yumoto głaszczący wombata wbrew jego woli to 

rewelacyjny gag, który wymaga wielokrotnego powtarzania. Proszę się jednak 

zastanowić nad pewną kwestią – czy dotykanie i głaskanie istoty o wysokim, ludzkim, 

poziomie inteligencji, istoty, która wielokrotnie krzyczy, że tego nie chce, że jej to nie 

sprawia przyjemności, nie podchodzi czasem pod molestowanie? Zważywszy na fakt, że 

podczas przytulania biednego kosmity, zarówno chłopiec, jak i wombat podejrzanie się 

rumienią, nie zdziwiłabym się, jakby twórcom chodziło właśnie o tego typu skojarzenia. 

Znajdą się osoby, które uznają to za rewelacyjny dowcip z podtekstem seksualnym, ale u 

mnie wspomniany motyw budził jedynie problemy natury etycznej. 

 Z całego serca polecam zapoznanie się z tym serialem.  Grafika oraz muzyka są na 

wyjątkowo dobrym poziomie, a znajomość serii magical girls nie jest wymagana, aby 

czerpać przyjemność z seansu. Jeśli należycie do fanów surrealistycznego, pomysłowego 

humoru, nieopierającego się na głupocie bohaterów, to Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu 

Love! zdecydowanie przypadnie wam do gustu. 


