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Cospley i akt wcielenia w fantastycznego bohatera 

jako metamorfoza magiczna.  

Interpretacja antropologiczno-kulturowa 

dr hab. Dorota Angutek, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Zielonogórski 

Wykład ukierunkowany jest na rekonstrukcję treści i reguł mentalnych, na 

których opiera się metamorfoza cospleyera w fantastycznego bohatera. 

Założenie przyjęte do realizacji tego celu głosi, że cospleyerzy i ich 

prezentacje opierają się na mechanizmach myślenia właściwego kulturom 

tradycyjnym, w których dominuje magia jako forma sprawstwa. Wywoływanie 

zamierzonych efektów i przeżyć jest oparte na regułach magicznego 

kojarzenia, przede wszystkim metamorfozy. Zdolność ta potencjalnie 

przysługuje człowiekowi każdej kultury rozumianej atrybutywnie. W przy -

padku cospleyerów kulminacyjnym momentem wielomiesięcznych prac nad 

tworzeniem cospleyu (kostiumu postaci fantastycznej) jest jego przywdzianie 

i zaprezentowanie go innym członkom fandomu lub uczestnikom festiwalu 

fantastyki. Z przeprowadzonych badań wynika, że celem cospleyerów nie jest 

kontrolowany i zdystansowany ogląd symbolicznej postaci, którą się 

odgrywa, lecz możliwie najpełniejsza identyfikacja z wybranym bohaterem. 

Utożsamienie z bohaterem na drodze przeistoczenia dostarcza głębokich 

doznań zmysłowych i emocjonalnych. Celem metamorficznego utożsamienie 

się jest przeżycie w odróżnieniu od zdystansowanego oglądu i aktu refleksji. 

Różnica między metamorfozą cospleyera i szamana jest taka, że choć obaj 

tracą swoją osobową tożsamość na rzecz wybranej postaci, to szaman 

bezwarunkowo wierzy w nieuchronne skutki dokonanej magicznej mani-

pulacji np. poprzez wdziane skóry karibu i markowanie jego zranienia na 

najbliższym polowaniu, wymusza pożądany i nieuchronny efekt w przyszłości. 

Natomiast człowiek ponowoczesny zdaje sobie sprawę z umowności swojej 

gry. Prawdopodobnie dlatego, że porusza się w co najmniej dwóch wymiarach 

ponowoczesnej kultury – w proceduralnej zbiurokratyzowanej codzienności, 

w której obowiązują twarde i rygorystyczne zasady funkcjonowania ograni -
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czające spontaniczność i wyrażanie uczuć oraz wyimaginowaną wprawdzie, 

sferą baśni, ale realną sceną w tym sensie, że metamorfozie towarzyszą 

głębokie przeżycia oraz ożywienie rzeczywistości, w której obowiązują 

wyraźne moralne zasady i czytelne różnice między dobrem a złem. 

Metamorfoza magiczna jest więc nie tylko formą eskapizmu, ale także 

sposobem na ożywienie sfery emocjonalnej aktorów społecznych.  
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Fantastyka i Science fictions jako literatura 

interwencyjna i insurekcyjna  

dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ, Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury 

Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki 

Szeroko pojęta literatura fantastyczna powinna być rozumiana nie tylko 

jako przestrzeń uwolnienia wyobraźni od ograniczeń rzeczywistości, ale 

i jako istotny projekt kwestionujący świat aktualny i diagnozujący bolączki, 

lęki i zagrożenia leżące w rzeczywistości. Frederic James, David Seed i inni 

badacze analizują fantastykę jako gatunek pokrewny utopiom i satyrze; 

wymagający dwustatutowej lektury relacyjnej; czytania alegorycznego, 

zgodnie z propozycją Paula de Mana. Lektury takiej wymagają już 

protorealizacje science-fiction tj. antyczna „Historia prawdziwa” Lukiana 

z Samosat (II w. n.e.) czy „Tamten świat” Cyrano de Bergeraca. 

W powieściach tych imaginacyjne podróże na księżyc i pozaziemskie planety 

stają się niejako „kostiumem” pozwalającym autorom krytykować zastaną 

rzeczywistość.  

 Choć różnice pomiędzy utopią i satyrą są oczywiste, to te dwa gatunki 

o antycznym rodowodzie łączy postawa krytyczna. Fantastyka wraz z jej 

podgatunkami (science fiction, fantasy, horror, powieść gotycka, historie 

alternatywne, steampunk, cyberpunk, dystopie, powieści postapokaliptyczne) 

również niesie w sobie potężny potencjał krytyczny i insurekcyjny. 

Fantastyka można więc nazwać literaturą zaangażowaną. Owo zaanga-

żowanie rozumiem tutaj jako, po pierwsze, przekonanie twórców fantastyki 

o słuszności stawianych przez nich diagnoz, po drugie zaś jako wezwanie 

o charakterze praktycznym, by za pomocą światotwórstwa, immersji, a także 

afektywnego wymiaru narracji skłonić czytelników do zastanowienia nad 

kondycją świata aktualnego i podjęcia praktycznych czynów zmierzających 

do naprawy owego stanu rzeczy (zmienić przyszłość poprzez lekturę tekstów 

o przyszłości wyobrażonej). Wymiar insurekcyjny literatury fantastycznej 

polega natomiast na kreacji światów, w których postulaty czy idee uznane 

w świecie aktualnym za przedwczesne, radykalne czy utopijne (tj. feminizm, 
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radykalna ekologia, technosceptycyzm itp.) ulegają praktycznej real izacji 

i hiperbolizacji.  

Omówione zostaną m.in. następujące powieści i nurty/podgatunki 

literatury fantastycznej: utopie ekologiczne (M. Atwood, M. Lund i in.), 

powieści i cykle science-fiction tj. „Diuna” F. Herberta; „Fundacja” 

I. Asimova, powieści Philipa K. Dicka, Jacka Dukaja, cykl „Wspomnienia 

o przeszłości Ziemi” Liu Cixina, cykl Endera; wybrane powieści S. Lema; 

powieści i cykle fantasy („Świat Dysku” T. Pratchetta, cykl o Wiedźminie 

A. Sapkowskiego, „Pieśń Lodu i Ognia” G.R.R. Martina; „Pan Lodowego 

Ogrodu” J. Grzędowicza); powieści postapokaliptyczne, historie alternatywne , 

steampunkowe i cyberpunkowe.  
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Anakin Skywalker jako archetyp bohatera tragicznego, 

czyli symbolika i psychoanaliza w filmie science fiction 

Arleta Witek, scarlett11@onet.eu, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl/ 

Uniwersum znane z cyklu filmów science fiction „Gwiezdne wojny” 

ujmuje widzów od 1977 r., czyli od premiery pierwszej części, jaką była  

„Nowa nadzieja”. Produkcja zachwyciła odbiorców efektami specjalnymi oraz 

wielością wątków i porywającą fabułą. Jednak motyw przewodni powiela 

cechy typowe dla tradycyjnej baśni oraz klasycznego kina amerykańskiego.  

Na pierwszy plan całego cyklu wychodzi wątek walki dobra ze złem, 

wielkiej miłości, przyjaźni oraz komplikacje rodzinne, na które najlepiej 

spojrzeć z punktu widzenia psychoanalizy.  

Z wielu bohaterów filmu moim zdaniem szczególne miejsce w badaniach 

należy poświęcić postaci Anakina Skywalkera, a w szczególności zabiegom 

psychologicznym, zastosowanym przez twórców, których zadaniem jest silne 

odwołanie do emocji widza. W pierwszej trylogii poznajemy bohatera jako 

antagonistę – Darth Vadera. Przez ciemną kolorystykę kostiumu, mroczny 

głos oraz efekty dźwiękowe producent sprawia, że postać ta wywołuje w nas 

lęk i trwogę. Jesteśmy przyzwyczajeni do podobnych prezentacji nega-

tywnych postaci, gdyż w filmach, animacjach czy książkach są kreowane 

w podobny sposób jako nieurodziwe i mroczne. Jednakże trylogia prequeli 

zdaje się być jednym z odosobnionych przykładów, gdzie przyczyny zła są 

wytłumaczone. Z reguły pojawia się w produkcjach popkulturowych binarna 

opozycja dobra i zła, zaś bohater jest antagonistą sam z siebie, nie pojawia 

się wątek psychoanalizy dzieciństwa, który tłumaczy negatywne zachowania. 

W przypadku „Gwiezdnych wojen” jest inaczej. W prequelach poznajemy 

Dartha Vadera jako dziecko i obserwujemy jego zmagania z trudnościami 

losu na przestrzeni lat. Wprost są ukazane stany lękowe bohatera oraz 

ujawnia się jego psychologicznym portret, który tłumaczy dlaczego stał się 

on zły. Produkcja zawiera cechy charakterystyczne dla filmu psycholo-

gicznego czy melodramatu, nie tylko dla science fiction, co czyni z niej 

materiał badawczy doskonały dla wielu dziedzin.  
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Ćwiczenia z wyobraźni:  

wokół „Zoologii fantastycznej” Jorge Luisa Borgesa 

i „Atlasu lądów niebyłych” Edwarda Brooke-Hitchinga 

Barbara Weżgowiec, b.wezgowiec@uj.edu.pl, Instytut Studiów Międzykulturowych, 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, 

www.uj.edu.pl 

Celem wystąpienia była refleksja nad światami fantastycznymi wykreowa-

nymi w dwóch książkach: „Zoologii fantastycznej” Jorge Luisa Borgesa 

(znanej także jako „Księga istot zmyślonych”) i „Atlasie lądów niebyłych” 

Edwarda Brooke’a-Hitchinga. Zestawienie tych dwóch pozycji, pochodzących 

z różnych czasów i reprezentujących różne gatunki łączy fakt, że zajmują się 

nie tym, co jest, istnieje (w świecie rzeczywistym), ale tym czego nie ma. Na 

„Zoologię fantastyczną” składa się bowiem sto szesnaście stworów, „jakie 

w czasie i przestrzeni poczęła ludzka wyobraźnia”, w „Atlasie lądów 

niebyłych” z kolei autor opisuje 58 „największych mitów,  zmyśleń i pomyłek 

kartografów”. Omawiane dzieła są opowieścią o wyobrażeniach ludzi, 

świadectwem tytułowych ćwiczeń z wyobraźni. Stanowią (także) swoiste 

uzupełnienie narracji dotyczącej historii człowieka i świata o „niebyłe 

(wyobrażone) lądy” czy mityczne istoty. W ten sposób jawią się jako 

odzwierciedlenie ludzkich zainteresowań. Stanowiąc wynik ćwiczeń 

z wyobraźni – zarówno samych autorów jak i ludzi w ogóle – podejmują 

próbę odpowiedzi na odwieczne pytania dotyczące rozmaitych miejsc (mniej 

lub bardziej prawdziwych), zjawisk, bądź ludzkich uczuć, emocji, strachów i – 

ogólniej – tajemnych sił mieszczących się w człowieczym imaginarium.  

Niniejsza refleksja oparta została na analizie i porównaniu tych dwóch 

tekstów. Przedmiotem owej analizy były takie kategorie i pojęcia jak: 

kolekcjonowanie (map, istot), czy bestiarium (między ludzkim i nieludzkim). 

Osobnym zagadnieniem jest także (wspomniana już) przynależność 

gatunkowa obydwu tekstów. 
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Literatura fantasy jako obraz kultury prawnej  

Europy Środkowo-Wschodniej 

Fryderyk Zoll, fzoll@uni-muenster.de, Centrum badań specjalistycznych „Prawo 

i Literatura”, Westfalski Uniwersytet w Münster 

Zarówno prawo, jak i literatura należą do dziedzin stosunkowo dobrze 

zbadanych. Ich wzajemne na siebie oddziaływanie to zjawisko, które 

przedmiotem zainteresowań badawczych stało się stosunkowo niedawno. 

Ruch „Law & Literature” powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 70 ., 

zainicjowany książką James’a Boyd’a White’a „The Legal Imagination”. Od 

tamtej pory powstało wiele opracowań badających relację prawa i literatury, 

jednak w Polsce dziedzina ta pozostaje stosunkowo mało zbadana.  Do-

datkowo, w ramach samej literatury będącej przedmiotem badań, literatura 

fantasy w szczególności nie spotkała się dotychczas ze szczególnym zainte-

resowaniem badawczy, głównie ze względu na swój prymarnie rozrywkowy 

charakter. Celem niniejszej pracy była jednak próba wykazania, że ze 

względu właśnie na swoje specyficzne cechy literatura tego gatunku może 

służyć, a w wielu wypadkach służy kształtowaniu tożsamości kulturowej, 

w tym także i prawnej, czytelników.  

Literatura fantasy należy do jednego z najczęściej czytanych gatunków 

literackich, często jednak pozostaje na peryferiach zainteresowań literaturo-

znawczych. Należy jednak dostrzec potencjał kryjący się w jej eskapi-

stycznym charakterze i popularności, co pozwala na przekazywanie treści 

nierzadko kontrowersyjnych, czy rewolucyjnych szerokim masom ludzi, 

jednocześnie ukrywając je pod postacią fikcji. Główną osią wystąpienia 

będzie analiza fragmentów Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego, oraz 

„Ostatni Władca Pierścienia” Kiryła Jeskowa.  
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Metaforyczność wizualnych reprezentacji głównych 

elementów tematycznych w filmie Denisa Villeneuve’a 

„Diuna. Część pierwsza” (2021) 

Michał Szawerna, michal.szawerna@uwr.edu.pl, Instytut Filologii Anglielskiej, 

Uniwersytet Wrocławski, https://ifa.uwr.edu.pl/ 

Temat niniejszej prezentacji mieścił się na styku badań nad multi-

modalnością i teorii metafory pojęciowej. Celem prezentacji było pokazanie, 

że główne elementy tematyczne filmu Denisa Villeneuve’a „Diuna. Część 

pierwsza” (2021) komunikowane są przez wzajemnie spójne reprezentacje 

werbalne i wizualne, z tym że o ile werbalne reprezentacje komunikują 

niefiguratywnie, o tyle reprezentacje wizualne mają charakter metaforyczny. 

Przykładowo, jednym z głównych elementów tematycznych filmu jest 

brutalna kolonizacja planety Arrakis (tytułowej Diuny) przez nieludzkich 

Harkonnenów, którzy eksploatują jej najcenniejszy zasób – tzw. przyprawę – 

by pomnożyć swój majątek i umocnić władzę, działając przy tym na szkodę 

planety i jej mieszkańców, zwanych Fremenami. Scena otwierająca film 

ukazuje atak Fremenów na wydobywających przyprawę Harkonnenów. Postać 

Fremenki Chani tak komentuje tę sytuację zza ekranu: „Kiedy nastaje 

zmierzch, lądują kombajny przyprawowe. / Przybysze ścigają się z czasem, 

żeby uniknąć skwaru dnia. / Pustoszą nasze ziemie na naszych oczach. / 

Wszystko, co znam, to ich okrucieństwo wobec mojego ludu. / Ci przybysze, 

Harkonnenowie, zjawili się na długo przed moim urodzeniem. / Kontrolując 

produkcję przyprawy, stali się nieprzyzwoicie bogaci.” Jednocześnie na 

ekranie pojawiają się kombajny przyprawowe Harkonnenów, wyglądające jak 

ogromne pchły albo kleszcze. Ta metaforyczna reprezentacja wizualna, 

zgodnie z którą KOMBAJN ŻNIWNY HARKONNENÓW TO OGROMNY 

KLESZCZ/OGROMNA PCHŁA, jest spójna z niemetaforycznym komentarzem 

Chani, bo podkreśla dehumanizację Harkonnenów, a ściślej mówiąc 

pasożytniczy charakter ich kolonizatorskiej działalności. Ten i inne 

przykłady wskazują, że dzięki umiejętnemu połączeniu modalności werbalnej 

i wizualnej film Villeneuve’a efektywnie komunikuje główne elementy 

tematyczne przedstawionej w nim opowieści.  
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„Muzyka Ericha Zanna” Howarda Phillipsa Lovecrafta – 

tonacje grozy 

Kamila Byrtek, kamila.byrtek@gmail.com, Instytut Nauk o Literaturze, Wydział 

Filologiczny, Uniwersytet Opolski 

W wystąpieniu ukazano sposoby, w jakie kreowany jest świat w opowia-

daniu „Muzyka Ericha Zanna” Howarda Phillipsa Lovecrafta. Lovecraft 

odstąpił od klasycznej koncepcji opowieści fantastycznej, budował szczególny  

nastrój już od początku swoich historii. Tematem zainteresowań badaczki 

jest aspekt nawarstwiania się napięcia, kształtowania atmosfery grozy i  „gry 

ze strachem” (pojęcie Rogera Cailloisa). Lovecrafta wskazuje się jako 

kontynuatora – po Edgarze Allanie Poe – fantastyki określanej jako weird 

fiction, w której to w pozornie znany bohaterom świat wprowadzone zostają 

elementy irracjonalne, niesamowitość budząca grozę. Relacje bohaterów 

opowiadań Lovecrafta – choć przeprowadzane są post factum i rozpoczynają 

się w sposób zdradzający niesamowitość historii – są skonstruowane tak, by 

dozować napięcie. W pracy prześledzono mechanizmy, które zostały do tego 

wykorzystane, i rolę muzyki w opowiadaniu. Muzyka zostaje użyta 

w opowiadaniu nie tylko jako temat/motyw, ale również stanowi swoistą 

matrycę dla pojawiających się zdarzeń. Kompozycja opowiadania współgra 

z narastającą siłą mrocznych muzycznych kompozycji. Lovecraft maluje 

przed odbiorcą wizję człowieka osamotnionego i zagubionego w wielkim 

zimnym Wszechświecie, który jest nieskończony i nieznany (o czym pisał 

między innymi Bartłomiej Stempin). Sam pisarz wskazywał, że w konwencji 

weird „musi być […] obecna atmosfera paraliżującego i niewytłumaczalnego 

zagrożenia ze strony pozaziemskich nieznanych sił” (zob. H.P. Lovecraft, 

Nadprzyrodzona groza w literaturze) – co zostaje misternie zrealizowane 

w omawianym opowiadaniu. 
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Od fiction do science –  

wykorzystanie entertainment education w chemii 

Alicja Kluczyk, alicja.kluczyk@chem.uni.wroc.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Wrocławski, www.uni.wroc.pl 

Maciej Modzel, maciej.modzel@chem.uni.wroc.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Wrocławski, www.uni.wroc.pl 

Prezentacja mniej lub bardziej zaawansowanych koncepcji naukowych 

w fantastyce i science fiction doczekała się licznych opracowań, zarówno 

z obszaru historii, nauk społecznych i polityki, jak i nauk eksperymentalnych. 

W serii książek „Science and Fiction” wydawnictwa Springer podkreślono 

znaczenie stopniowo zacierających się granic między oficjalną nauką i nauką 

światów wyimaginowanych. Podobne przesłanie ma „Nauka Świata Dysku” 

T. Pratchetta, J. Cohena i I. Stewarta. Rozważania nad charakterem trucizny, 

opisanej w „Imieniu róży” czy maszyną elektrostatyczną z „Krakowiaków 

i górali” znalazły się w poważnych artykułach naukowych, natomiast 

apokalipsa zombie użyta została w kampanii edukacyjnej amerykańskiej 

agencji CDC. Idea entertainment education, rozwinięta na fundamencie dzieł 

Szekspira, twórczości A. Conan Doyle`a i A. Christie oraz efektu CSI jest 

jedną z prób dostarczenia odbiorcy dodatkowych wartości.  

Celem projektu było wyszukiwanie i analiza pojawiających się w fanta-

styce i science fiction elementów chemicznych. Przedmiotem badań były 

motywy naukowe z zakresu chemii, w tym, między innymi,  pierwiastki, 

związki nieorganiczne i organiczne, przemiany termodynamiczne, procedury 

analityczne i procesy technologiczne, badania środowiskowe i zagadnienia 

z obszaru bezpieczeństwa, zaprezentowane w rozpatrywanych dziełach na tyle 

dokładnie, aby możliwa była ocena podobieństwa motywu do rzeczywistego  

stanu wiedzy lub ocena skuteczności kreacji nowych koncepcji. Do wstępnej 

analizy źródeł filmowych, komiksów i gier wykorzystano istniejące piśmien-

nictwo tematyczne, przegląd literatury fantastycznej i science fiction został 

wykonany przez autorów. Zebrane przykłady można przypisać do szeregu 

kategorii ze względu na przewidywany stopień zaangażowania wiedzy 
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odbiorcy (ogólny, zaawansowany), powód wykorzystania (wymogi fabuły, 

element warsztatu autora, intencjonalna działalność edukacyjna) i możliwość 

dalszego użycia (oświata, kreatywność, bezpieczeństwo).   
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Prawa autorskie w kontekście Fun Fiction 

Piotr Słupczewski, piotr.slupczewski@poczta.onet.pl, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Fun Fiction można definiować na wiele sposobów. Przyjąć jednak należy 

na potrzeby niniejszego wywodu, że jest to szeroko rozumiana twórczość 

fanów. Przedmiotem ochrony prawa autorskiego natomiast jest każdy 

przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).  

Fun Fiction powstaje na podstawie opublikowanej już twórczości innego 

autora, może to być na przykład ciąg dalszy powieści, czy po prostu jej 

alternatywne zakończenie itd. Utwór powstały wcześniej, który stanowił 

podstawę do stworzenia Fun Fiction jednak podlega ochronie – nie ma co do 

tego wątpliwości, na gruncie polskich przepisów prawa. Co  jest jednak 

niezwykle interesujące, również dzieło fana będzie podlegać ochronie, jeśli 

tylko spełni kryteria wymienione w definicji utworu.  

W zależności od stopnia powiązania twórczości fana z oryginałem należy 

rozróżnić utwór zależny od utworu inspirowanego. Różnica między nimi jest 

przede wszystkim taka, że rozporządzenie i korzystanie  z opracowania jest 

uzależnione od zgody twórcy. Generalnie ujmując, jest wiele aspektów na 

które należy zwrócić uwagę tworząc twórczość tego typu. Przykładowo, 

opierając swój utwór na tłumaczonym oryginale należy zwrócić uwagę na 

datę jego wykonania. Okoliczność wygaśnięcia praw majątkowych do 

oryginalnego utworu nie oznacza w sposób automatyczny, że wygasły one 

również względem tłumaczenia.  

Powyżej sygnalizowane, jak i inne interesujące aspekty, na które należy 

koniecznie zwrócić uwagę tworząc utwory Fan  Fiction, omówię podczas 

swojej prezentacji. Zwrócę przede wszystkim uwagę na ryzyka czyhające na 

twórców oraz konsekwencje naruszenia przepisów prawa w tym zakresie.  
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Współczesne problemy w świecie przyszłości –  

relacje międzyrasowe w serii gier Mass Effect 

Joanna Franasowicz, asia.franasowicz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Litera-

turoznawców TEA PARTY, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Pedago-

giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, www.facebook.com/teapartyup 

Mass Effect to seria fantastycznonaukowych komputerowych gier fabu-

larnych osadzonych w przyszłości, gdzie ludzie nawiązują kontakt z obcymi 

rasami i przyłączają się do galaktycznej cywilizacji. Seria ta na początku 

zaplanowana była jako trylogia, jednakże po wydaniu trzeciej części gry 

postanowiono ją kontynuować. Obecnie w skład serii wchodzą cztery główne 

gry wideo, dwie poboczne gry mobilne, dwie aplikacje mobilne, siedem 

książek, sześć serii komiksowych oraz film animowany.  

W wyniku międzygatunkowej interakcji, cechy, które odgrywały dużą rolę 

na Ziemi, takie jak narodowość, kolor skóry czy wyznanie przestają mieć 

jakiekolwiek znaczenie w świecie przyszłości. Na pierwszy plan wysuwają się 

różnice pomiędzy obcymi rasami, a głównym przedmiotem uprzedzeń oraz 

stereotypów, jakie dana postać doświadcza, jest gatunek, do którego należy. 

Skomplikowana sieć relacji międzyrasowych wynika z sięgającej kilka tysięcy 

lat wstecz wspólnej historii, którą to przedstawiciele rasy ludzkiej odkrywają 

z perspektywy osoby z zewnątrz.  

Podczas gry, gracz wciela się w rolę galaktycznego rozjemcy, rozwiązu -

jącego problemy i konflikty zaistniałe między poszczególnymi rasami 

i frakcjami. Poznawanie oraz rozwijanie relacji z przedstawicielami różnych 

kultur pomaga zrozumieć dany problem z wielu perspektyw. Interaktywność 

historii oraz możliwość śledzenia konsekwencji podjętych decyzji nagradza 

oraz motywuje gracza do poszukiwania możliwie jak najlepszych rozwiązań.  

Celem pracy było porównanie poszczególnych relacji międzyrasowych 

przedstawionych w głównej serii gier. Analiza objęła zarówno historię 

omawianego konfliktu, jak i dialogi bohaterów, także tych postronnych.  
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dr Agnieszka Ochenkowska 

 

Józef Morelowski (1777-1845)  

jako poeta późnego oświecenia. Zarys monograficzny 
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23 września 2022 roku w formie online odbyła się Konferencja Naukowa poświę-
cona wątkom fantastycznym w literaturze, kulturze i sztuce. Organizatorem wydarzenia 
była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W problematykę Konferencji wprowadzili nas: dr hab. Dorota Angutek (Uniwersytet 
Zielonogórski) oraz dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki). Po każdym 
wykładzie nastąpiła dyskusja panelowa, podczas której słuchacze wystąpień mogli zada-
wać pytania Gościom Honorowym. Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia uczest-
ników. Podczas Konferencji rozmawialiśmy m.in. o twórczości Denisa Villeneuve’a, Jorge 
Luisa Borgesa czy Edwarda Brooke-Hitchinga.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fantastyka i Science Fiction – temat zaintereso-
wań naukowych” zgromadziła uczestników reprezentujących środowisko naukowe – studen-
tów, doktorantów i pracowników naukowych. Organizatorem Konferencji była Fundacja na 
rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


