
Witam wszystkich stałych i nowych Czytelni-
ków, którzy zdecydowali się sięgnąć po ko-
lejny numer „Studens Scribit”. I nie ma 
znacze nia, czy jesteś świeżo upieczonym 
studentem Uniwersytetu Pedagogicznego, 
ab solwentem, nauczycielem akademickim, 
pracownikiem naszej Uczelni, czy po prostu 
czytelnikiem zainteresowanym szeroko poję-
tą kulturą i nauką. Wszyscy tworzymy spo-
łeczność, wspólną tkankę ludzi zafascyno-
wanych życiem.

Dwudziesty szósty numer „Studens Scri-
bit” pokazuje, że życie przynosi wiele zmian, 
doświadczeń i emocji. Mówi się, że z każ-
dym rokiem nabywamy wiedzy, budujemy 
swoją osobowość dzięki wyzwaniom, jakich 
się podejmujemy. Ja podjęłam wyzwanie 
prowadzenia pisma Samorządu Studentów 
jako nowa redaktor naczelna. Dziękuję mo-
jej poprzedniczce Patrycji Pancerz za tę 

szansę. Chciałabym rozwijać dalej „Stu-
dens Scribit”, toteż już teraz zachęcam, 
abyście wysyłali swoje teksty i zdjęcia do 
kolejnego numeru! Razem twórzmy to cza-
sopismo. Jest w końcu o nas i dla nas!

Zapraszam do zapoznania się z artyku-
łami. Wśród naszych autorów znalazł się 
pan Daniel Zatorski, który przybliży życie 
Polonii w Kazachstanie, oraz Marek Żołą-
dek, przekazujący nam tym razem wiedzę 
o Bałkanach. Autor o pseudonimie Kobalt 
podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób Internet wpływa na kształto-
wanie decyzji wyborczych użytkowników, 
podredaktor Karolina Ślusarczyk natomiast 
pokaże, że w dobie mediów społecznościo-
wych prawda nie jest tak oczywista.

Ze studenckim pozdrowieniem!

Urszula Maciuga 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up

Koniec roku to najlepszy czas na pod-
sumowanie oraz stworzenie małego 
sprawozdania z działalności Samorzą-
du. Sięgając pamięcią wstecz, mogę 
śmiało stwierdzić, że miniony okres był 
bardzo udany dla Samorządu Studen-
tów oraz dla całej Uczelni. Nie był to 
jednak rok łatwy. Wprowadzenie nowej 
ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce 
sprawiło, że trzeba było dostosować 
Uczelnię do nowej rzeczywistości. Aktua-
lizacja statutu i regulaminu studiów 
stała się nie lada wyzwaniem dla całej 
społeczności akademickiej. 

Skupię się jednak na tym, co osiąg-
nęliśmy jako Samorząd.

Zamykając rok kalendarzowy 2018, 
który był pierwszym rokiem działalno-
ści nowego Zarządu, nie zwalnialiśmy 
tempa, aby w Nowy Rok wejść z więk-
szymi pokładami energii i mnóstwem 
pomysłów.

Już w styczniu rozpoczęliśmy przy-
gotowania do największego wydarze-
nia studenckiego, jakim są Juwenalia. 
Setki godzin spędzonych nad tym wiel-

kim przedsięwzięciem dało oszałamia-
jący efekt. Nie sposób opisać atmosfe-
ry, jaka panowała podczas organizacji 
tego wydarzenia. Nikt nie spodziewał 
się tak wielkiej imprezy — jesteśmy 
bardzo dumni.

Przez pierwszą połowę roku organi-
zowaliśmy cykle spotkań ze znanymi 
osobami. Gościł u nas m.in. Mirosław 
Hermaszewski, którego obecność przy-
ciągnęła nie tylko studentów, ale także 
nauczycieli akademickich wraz z rodzi-
nami.

Tuż przed Juwenaliami wybraliśmy 
Najmilszych Studentów, którzy repre-
zentowali naszą Uczelnię na krakow-
skich wyborach. Po świetnej zabawie 
ruszyliśmy do pracy nad przydziałem 
miejsc w naszych domach akademic-
kich. Pojawiły się pewne problemy, ale 
dzięki dobrej organizacji oraz nieoce-
nionej pomocy Biura Spraw Studenc-
kich poradziliśmy sobie.

Okres wakacji był dla nas równie 
intensywny jak cały rok — rozpatrywa-
nie podań oraz przydział miejsc w aka-
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Aktualności samorządowe

demikach wbrew pozorom nie należą 
do najłatwiejszych zadań.

Czytając ten tekst, zapyta ktoś — 
i słusznie — czy kiedykolwiek odpoczy-
wacie?

Oczywiście! Samorząd to nie tylko 
praca. Organizujemy wiele imprez 
i spotkań, na które uczęszczamy, i inte-
grujemy się z naszymi studentami — 
przyszłymi kolegami.

Chciałbym ogromnie podziękować 
wszystkim, którzy przez ostatnie dwa 
lata przyczynili się do naszych sukce-
sów. Razem tchnęliśmy w Samorząd 
nowe życie dzięki życzliwości oraz po-
mocy władz Uczelni i administracji. 

A teraz słowo do wszystkich, którzy, 
zastanawiając się nad działalnością 
w Samorządzie, mają wątpliwości (że 
zabiera to dużo czasu, że trzeba robić 

coś poza nauką, że się nie opłaca…). 
Chciałbym zapewnić, że bycie aktyw-
nym studentem, takim, któremu chce 
się coś robić i który potrafi zaangażo-
wać się w coś więcej niż tylko uczęsz-
czanie na zajęcia, przynosi niemałe ko-
rzyści. Inwestujemy w to najcenniejszą 
walutę, jaką posiadamy — czas. Za-
pewniamy Was, że nie będzie to inwe-
stycja chybiona, wręcz przeciwnie — za 
kilka lat spojrzymy wstecz i ocenimy, że 
było warto. Zarówno Samorząd, jak 
i inne organizacje na Uczelni stwarza-
ją nam niepowtarzalną szansę na roz-
wój oraz zdobywanie umiejętności 
i wiedzy, jakiej nie uzyskamy na żad-
nych studiach.

Kamil Firmanty 
Zarząd Samorządu  

Studentów UP

Kamil Firmanty, przewodniczący Samorządu Studentów, Adapciak 2019, fot. K. Firmanty
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Refleksje

Sztuka przetrwania

Przychodzi czas, kiedy przestajemy być 
studentami. To mój ostatni tekst dla 
pis ma. Długi okres moich studiów się 
kończy. Nie chcę wracać do początków. 
Tym tekstem pragnę podziękować za 
uwagę i cierpliwość. Poprzednie były 
„tylko” sztuką. Tekstami artystycznymi. 
Kreacją rzeczywistości. Niektóre były 
lepsze, trafiały się też gorsze. Sądzę 
jednak, że udało się stworzyć namiast-
kę czegoś dobrego i dać nadzieję stu-
dentom UP — tym, którzy są, i tym, któ-
rzy będą. 

Okres studiów nie był łatwym cza-
sem. To, co pozytywne, szybko się koń-
czyło. Dobrze, że od czasu do czasu 
światło przepędzało mrok. Uważajcie 
na siebie w Krakowie i czuwajcie. Rze-
czywistość jest labiryntem, nie ufajcie, 
jeśli nie musicie. 

Sztuka wyzwala, ale czy my na-
prawdę chcemy żyć w wyzwolonym 
świecie? Sądzę, że nie całkiem. Woli-
my wierzyć w fałszywe oznaki niby-fak-
tów. To daje nam spokój. Będzie gorzej, 
jak się zbudzimy. 

W czerwcu skończyłam 29 lat. Mija 
dziesiąta rocznica rozpoczęcia przeze 
mnie studiów. 15 czerwca 2010 r., ma-
jąc lat 20, zakończyłam edukację na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierun-
ku: historia. Przeniosłam się na Uniwer-

sytet Pedagogiczny. To musiał być cud, 
że to się zdarzyło. Wszystko musiało 
się wywrócić do góry nogami, cały 
świat. Tak się właśnie miało stać. Przy-
śniły mi się te studia. Ja mam być 
peda gogiem? To niebywałe. Nie chcia-
łam, ale takie było moje powołanie. Ju-
tro zawsze jest niepewne. Zróbcie dzi-
siaj to, co macie zrobić. Powiedzcie ko-
muś, że też go kochacie, bo kto po-
wiedział, że jutro musi nadejść. A lżej 
jest umierać każdego dnia, kiedy się 
w coś wierzy. Wiara jest sensem życia, 
jedyna słuszna — wiara w człowieka. 
Życie jest opowieścią. Musisz prowa-
dzić ciąg łą narrację ze świadomością, 
że trzeba podtrzymać ją przy życiu. By 
podtrzymać siebie przy życiu. 

Warto zaufać temu, kto powie, że 
zostanie. Warto coś obiecać drugiemu 
człowiekowi, bo świadomość danego 
komuś słowa ratuje życie. 

Czym jest sztuka? Przetrwaniem. 
Sztuka to przetrwanie. Chodzi mimo 
wszystko o to, by przeżyć — by żyć. 
Kultura jest domem. Powodzenia! Nie 
zabłądźcie w drodze na Uczelnię. 
Przyjdźcie na zajęcia. 

 
Katarzyna Lisowska  

II rok filologii polskiej SUM
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Co przeciętny student wie o Kazachsta-
nie? Chyba raczej niewiele, a jest to 
kraj, który niejednokrotnie może za-
dziwić. Dramatyczne dzieje Europy 
trwale połączyły losy Polaków i innych 
mieszkańców Kazachstanu, w którym 
oprócz etnicznych Kazachów zamiesz-
kuje ponad 120 etnosów i nacji. Depor-
tacje i zsyłki na nieprzebyte przestrze-
nie stepów, niewolniczy trud zesłańców 
i „selekcja naturalna” w walce z przy-
rodą o przetrwanie zahartowały tych, 
którzy przeżyli. Kilkadziesiąt lat znie-

wolenia i rusyfikacji spowodowało, że 
język polski stał się niemal obcy.

Polacy z Kazachstanu, którzy dziś 
mówią niemal wyłącznie w języku ro-
syjskim, to głównie mieszkańcy daw-
nych Kresów Rzeczypospolitej. Tereny, 
na których zamieszkiwali „z dziada 
pradziada”, po wytyczeniu nowych gra-
nic przemianowane zostały na Republi-
ki Zachodniej Ukrainy i Białorusi i we-
szły w skład Związku Radzieckiego, 
a stamtąd stalinowscy oprawcy prze-
siedlili ich o tysiące kilometrów na 

Temat numeru

Polszczyzna  
w stolicy Kazachstanu,  

czyli  
słów kilka  

o Eurazjatyckim Narodowym 
Uniwersytecie  
w Nur-Sułtanie
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Temat numeru

Wydział humanistyczny ENU

Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne — członkowie i przyjaciele

wschód, na stepy Kazachstanu. Dziś 
często zastanawiają się, gdzie jest ich 
prawdziwa ojczyzna, kim naprawdę są: 
Polakami, Ukraińcami, Kazachami. Wie- 
le osób urodziło się w rodzinach wielo-

etnicznych, wstępując w związki mał-
żeńskie z przedstawicielami innych na-
rodowości, co dzisiaj potęguje dylemat 
pochodzenia. Starsi zachowali śpiew-
ną gwarę kresową — język pogranicza, 
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Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne

Temat numeru

w którym ich rodzice i dziadkowie po-
rozumiewali się ze swoimi ukraińskimi 
sąsiadami. Współczesna polszczyzna 
często ich zaskakuje, momentami brzmi 
obco. Pozostał również sentyment do 
sowieckiej „ojczyzny” — kraju, w któ-
rym marksistowscy planiści chcieli 
stworzyć nowy model człowieka — ho-
mo sovieticus, jednostkę odciętą od ko-
rzeni, pozbawioną przeszłoś ci, bezwol-
ną, podporządkowaną kolektywnej 
świadomości, podatną na manipulację 
i zniewoloną intelektualnie. 

W 1991 r. „sowiecki raj” rozsypał się 
jak domek z kart. Kazachstan prokla-
mował niepodległość, a w 1997 r. pre-
zydent Nursułtan Nazarbajew przeniósł 
stolicę kraju z Ałma-aty do położonej 
niemal o 1000 km na północ Akmoły. 
Miasto otrzymało wtedy nową nazwę 
Astana, co po kazachsku znaczy po 
prostu ‛stolica’. Na tym jednak nie 
skończyły się perypetie ze zmianą na-

zwy. W marcu 2019 r. prezydent Na-
zarbajew odszedł ze stanowiska po 
30 latach rządzenia byłą sowiecką re-
publiką, a jego miejsce zajął Kasym 
Żomart Tokajew, którego pierwszą de-
cyzją była zmiana nazwy Astana na 
Nur-Sułtan.

Dzisiaj stolica Kazachstanu to nowo-
czesne miasto, zamieszkiwane przez po-
nad milion mieszkańców, które zachwy-
ca architekturą i bogactwem. Budowane 
z wielkim rozmachem, jest wizytówką 
kraju i jego główną atrakcją. Na lewym 
brzegu rzeki Iszym dominują gigantycz-
ne budynki, pomniki, gmachy rządowe, 
bulwary i zielone ogrody oraz fontanny, 
które latem mienią się w słońcu kolora-
mi tęczy, a zimą usypiają okryte białą 
śnieżną kołdrą. Życie przenosi się wtedy 
do pomieszczeń, zamkniętych obiektów 
sportowych i kulturalnych oraz centrów 
rozrywkowo-handlowych. Na prawym 
brzegu rzeki rozciąga się stare mia-
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Obchody Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Rankingi
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Uczestnicy Wielkiego Dyktanda w języku polskim

sto — dawna Akmoła, przemianowana 
w czasach Chruszczowa na Celinograd 
(‛miasto na ugorze’), a jego zabudowa 
pamięta jeszcze czasy carskie. 

Tutaj też znajduje się Eurazjatycki 
Narodowy Uniwersytet im. Lwa Gumilo-
wa, na który zostałem skierowany przez 
Narodową Agencję Wymiany Akademic-
kiej. Prowadzę tam lektorat języka pol-
skiego oraz Polskie Centrum Kulturalno-
Edukacyjne. ENU to dzisiaj jeden z waż-
niejszych uniwersytetów Kazachstanu; 
powstał w 1996 r. z połączenia dwóch 
wcześniej istniejących uczelni wyższych. 
Aktualnie studiuje tu niemal 5 tys. stu-
dentów, którzy mają do wyboru 71 kie-
runków licencjackich, 68 magisterskich 
i 39 doktoranckich. Uniwer sytet w ra-
mach państwowego projektu „Cyfrowy 
Kazachstan” realizuje kilkanaście eks-
perymentalnych programów naukowych, 
jak np. IT-menagement, IT-audyt, cyfro-
wa kryminalistyka i inne. 

O dynamice rozwoju uczelni świad-
czą poniższe fakty: jako jedyny uniwer-
sytet w Kazachstanie weszła ona do 
światowego rankingu najlepszych „mło-
dych” uniwersytetów QS Top 50 under 

50, zajmując 35. miejsce (2017); znala-
zła się wśród najlepszych uniwersyte-
tów Europy Wschodniej i Azji Środko-
wej w rankingu QSEECA (24. miejsce) 
oraz w Times Higher Education Emerg-
ing Economies University Ranking (Top 
301–350). ENU realizuje umowy o współ-
pracy z uczelniami i organizacjami na-
ukowo-badawczymi z ponad 52 krajów. 
W ostatnich latach na terenie uczelni 
powstało Centrum Technologii Naucza-
nia na Odległość oraz Strefa Start-
upów. 

Szczególnym miejscem na uniwer-
sytecie jest Polskie Centrum Edukacyj-
no-Kulturalne, w którym odbywają się 
zajęcia z języka polskiego i wiedzy 
o Polsce. Język polski, jako drugi pod 
względem liczby użytkowników język 
słowiański, jest przedmiotem obowiąz-
kowym dla studentów filologii oraz ję-
zyka i literatury rosyjskiej, a dla innych 
zainteresowanych — przedmiotem fa-
kultatywnym. 

Oprócz studentów uniwersytetu na 
zajęcia z języka polskiego uczęszczają 
przedstawiciele miejscowej Polonii — 
potomkowie zesłanych Polaków, a tak-
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że przedstawiciele innych na-
rodowości i etnosów zaintere-
sowani polską kulturą i języ-
kiem. Centrum działa na bazie 
Katedry Lingwistyki Teoretycz-
nej i Stosowanej, prowadzonej 
przez prof. Eugenię Żurawlo-
wą, osobę o wielkim autoryte-
cie, która za zasługi dla rozwo-
ju polskiej oświaty za granicą 
otrzymała Medal im. Komisji 
Edukacji Narodowej.

Polskie Centrum działa bar-
dzo prężnie i ma na swoim 
koncie organizację wielu im-
prez kulturalnych i okolicznoś-
ciowych. W bieżącym roku aka-
demickim we współpracy z Am-
basadą RP w Astanie, organi-
zacjami polonijnymi i pozarzą-
dowymi zorganizowało m.in.: 
Narodowe Czytanie Przedwio-
śnia Stefana Żeromskiego, 
spotkanie z pisarzem Janu-
szem Leonem Wiśniewskim, 
konferencję „Kazachstańsko-
polska współpraca w sferze 
nauki i edukacji” (z udziałem 
dyrektora Oddziału IPN w Bia-
łymstoku), Festiwal Pieśni An-
ny German czy wystawę „Pol-
scy orędownicy wolnoś ci — św. 
Jan Paweł II i bł. ks. W. Buko-
wiński” i wiele innych projek-
tów promujących za granicą 
Polskę, która coraz częściej 
jest postrzegana jako kraj no-
woczesny, o bogatej historii, 
kulturze, przywiązaniu do tra-
dycji oraz dynamicznie rozwi-
jającej się gospodarce i syste-
mie edukacji na wysokim po-
ziomie. 

Coraz więcej studentów z Ka-
zachstanu jest zainteresowa-
nych podjęciem studiów na 
polskich uczelniach, a dzięki 

letnim kursom języka i kultury 
polskiej, organizowanym przez 
NAWA, mają okazję zobaczyć 
Polskę od najlepszej strony. 
Polscy studenci mogą również 
lepiej poznać Kazachstan za 
sprawą różnorodnych progra-
mów wymiany akademickiej. 

Dzięki bezpośredniemu po-
łączeniu lotniczemu między 
Polską i Kazachstanem czas 
podróży między obiema stoli-
cami skrócił się do zaledwie 
czterech i pół godziny. Ponad-
to z okazji organizowanej 
w Astanie wystawy EXPO 
w 2017 r. zostały zniesione wi-
zy dla obywateli polskich, co 
sprawiło, że ten odległy nie-
gdyś i trudno dostępny kraj 
stał się nowym, interesującym 
kierunkiem podróży turystycz-
nych i biznesowych.

Podróże kształcą i wzboga-
cają wewnętrznie, a dialog 
międzykulturowy i wymiana do-
świadczeń przynoszą niewąt-
pliwie nieocenione korzyści. 
Może więc warto zastanowić 
się nad poszerzeniem horyzon-
tów i przyjazdem np. na Eras-
musa do Kazachstanu? Dzięki 
temu można poznać fascynują-
cy kraj, jego kulturę i nowych 
ciekawych ludzi, podszlifować 
rosyjski bądź kazachski, a przy 
okazji jako native speaker być 
autorytetem i źródłem wiedzy 
o Polsce dla tych studentów, 
którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z naszym kra-
jem. 

 
Daniel Zatorski 

W tekście wykorzystano fotografie 
autora.

Temat numeru
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Społeczeństwo

Postprawda, smog informacyjny, fake 
news — to określenia odnoszące się do 
niebezpiecznej rzeczywistości, w której 
prawda zostaje wyparta przez dezinfor-
mację. Może ona służyć różnym celom: 
biznesowym, reklamowym, politycznym 
i osobistym.

Nikt z nas nie chce być oszukiwany. 
Należy jednak zadać sobie pytanie, jak 
często zdarza się to w naszym codzien-
nym życiu. Niestety, nie jesteśmy świa-
domi, jak dużo informacji ma tylko po-
zór prawdy. Coraz częściej nie jesteśmy 
w stanie nawet powiedzieć, jak wielkie 
może to nieść dla nas zagrożenie.

Dlaczego tak jest? Jest to problem 
bardzo złożony, ale z pewnością dużą 
rolę odgrywa tutaj działanie naszego 
mózgu. Łakniemy tego, co wzbudza na-
sze emocje. Mnogość wiadomości i ko-
munikatów płynących z rozmaitych me-
diów wyzwala w nas stres informacyj-
ny, który nie pozostaje bez wpływu na 
nasze procesy poznawcze.

Warto też wspomnieć, że umysł jest 
szczególnie podatny na te informacje, 
które potwierdzają nasze przekonania, 
łatwo więc dać zamknąć się w informa-
cyjnej bańce.

Co ciekawe, nie jest to nowe zjawi-
sko, przykładem na zastosowanie fake 
news może być amerykańska audycja 

radiowa, która w 1938 r. zatrważająco 
realistycznie relacjonowała atak Mar-
sjan. To słuchowisko spowodowało falę 
niepokoju i histerii, a Orson Welles, od-
powiedzialny za tą audycję, został po-
zwany do sądu. Co ciekawe, późniejsi 
badacze, weryfikując doniesienia na 
temat tych ataków paniki, odkryli, że 
również tradycyjna prasa celowo dezin-
formowała odbiorców, wyolbrzymiając 
skalę histerii; radio było wtedy nowoś-
cią i właściciele gazet, obawiając się 
wyparcia z rynku, starali się pokazać, 
że to nowe medium jest nieodpowie-
dzialne, niepoważne i niebezpieczne.

Niestety, kształt współczesnych me-
diów ułatwia rozpowszechnianie fake 
newsów i doprowadza do smogu infor-
macyjnego, który sprawia, że sami nie 
wiemy, co jest prawdą. A jeśli jesteśmy 
przekonani o słuszności czytanych in-
formacji, warto zastanowić się, czy aby 
nie jesteśmy w błędzie.

W najbardziej niekorzystnej sytuacji 
jest obecnie młode pokolenie. Narzę-
dzia, które oferuje internet, stają się 
niezbędne w codziennym życiu, przy 
jednoczesnym całkowitym braku edu-
kacji medialnej. Osoby starsze z kolei 
z przyzwyczajenia ufają mediom. Gdzie 
więc szukać prawdziwych informacji? 
Może prasa lub telewizja dodadzą od-

Fake news
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powiedź na to pytanie? Tu z kolei poja-
wia się zagadnienie wyraźnego profilo-
wania ideologicznego tych mediów, 
które zniechęca do konfrontowania się 
z tytułami i programami z „przeciwnej 
strony barykady”. Poza tym i tam, nie-
stety, zdarzają się wpadki faktograficz-
ne. Być może nie jest to tak wielka ma-
china do zdobywania zasięgu i udo-
stępnień przez sensację, jak media 
społecznościowe, ale nie możemy być 
spokojni w 100%.

Czy to oznacza, że z fake newsami 
nie da się wygrać? Całe szczęście, nie 
jest tak źle, jak może się wydawać. Od-
powiedzią jest edukacja. Nie bójmy się 
zgłaszać administratorom portali inter-
netowych fałszywych informacji. Ko-
niecznie bierzmy odpowiedzialność za 
to, co udostępniamy w sieci. Spraw-

dzajmy źródła informacji. Podchodźmy 
do każdej z nich w sposób krytyczny. 
Jeżeli nie mamy pewności, jak to robić, 
rozejrzyjmy się za wsparciem — w in-
ternecie są strony, których misją jest 
sprawdzanie faktów i ujawnianie mani-
pulacji, a także edukacja na temat dez-
informacji, jak Akademia fact-checkin-
gu serwisu demagog.org.pl, strona bez-
piecznewybory.pl czy anglojęzyczny 
snopes.com. Wiele instytucji organizuje 
również zajęcia i warsztaty, które pomo-
gą nie dać się oszukać, jak choćby te, 
które odbędą się w październiku we 
Wrocławiu za sprawą Fundacji Kukatko.

 
Karolina Ślusarczyk 

III rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach

Społeczeństwo

Fake news, https://pixabay.com/pl/photos/samodzielnie-ameryka-american-4008607/ 
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Bałkańskim 
śladem wojennym

Bałkany to obszar olbrzymich kontra-
stów geograficznych, kulturowych i spo-
łecznych. Podczas podróży przez tere-
ny byłej Jugosławii można zauważyć 
wiele skrajności i różnic, które kiedyś 
scalał jeden organizm państwowy. Bał-
kany to nie tylko piękne plaże Chorwa-
cji i Czarnogóry. To nie tylko kraina 
znana z pysznej kuchni (prawie każdy 
słyszał o burku i rakii…). Bałkany to 
przede wszystkim trudna przeszłość 
oraz duże kontrasty społeczno-religij-
ne. Ich tragicznym skutkiem były wojny, 
które od dawna się tutaj toczyły. Ostat-
nia rozpoczęła się na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
a jej żniwo można oglądać do dzisiaj. 
Aby zrozumieć lepiej historię tego pięk-
nego obszaru, warto podczas kolejne-
go wakacyjnego wyjazdu do Chorwa-

cji, Czarnogóry lub Macedonii odwie-
dzić kilka ważnych historycznie i geo-
graficznie miejsc.

SARAJEWO  
(BOŚNIA I HERCEGOWINA)

Naszą bałkańską podróż rozpoczyna-
my w Sarajewie, stolicy Bośni i Herce-
gowiny. To malowniczo położone wśród 
gór miasto ma skomplikowaną historię. 
W 1914 r. doszło tutaj do zamachu na 
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. 
Wydarzenie to rozpoczęło pierwszą 
wojnę światową. Kilka dekad później 
w czasie wojny, która rozpoczęła pro-
ces rozpadu Jugosławii w latach 1992–
1995, miasto było przez blisko cztery 
lata praktycznie odcięte od świata pod-
czas oblężenia przez wojska serbskie. 

Belgrad — ujście Sawy do Dunaju
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Belgrad z okna w hotelu Slavija

Budynek zbombardowanej stacji radiowo-telewizyjnej RTS w Belgradzie

Po zakończeniu działań wojennych, na 
podstawie układu z Dayton, miasto 
podzie lono na dwie części: Sarajewo 
(Federacja Bośni i Hercegowiny) oraz 
Sarajewo Wschodnie (Republika Serb-
ska). Obecnie coraz częściej odwiedza-

ją je turyści z całego świata. Spaceru-
jąc uliczkami Sarajewa, wciąż można 
zobaczyć smutne pozostałości wojny. 
Dziury po pociskach w ścianach bu-
dynków czy miejsca wybuchu granatów 
wciąż przypominają o latach dziewięć-
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Panorama Sarajewa

Wejście do Tunelu Spasa pod lotniskiem w Sarajewie

dziesiątych XX w. Jedna z głównych 
ulic miasta, Zmaja od Bosne (ulica 
Smoka z Bośni), była jednym z najnie-
bezpieczniejszych miejsc w Sarajewie. 
Nieoficjalnie nazywana jest Aleją Snaj-
perów, gdyż okoliczne budynki oraz 

wzgórza były stanowiskami snajperów, 
którzy celowali do ludzi próbujących 
przedostać się ze starego miasta do 
dzielnicy przemysłowej. Odwiedzając 
lotnisko w Sarajewie, można zauważyć 
po południowej stronie pasa startowe-
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

go charakterystyczny budynek — wej-
ście do Tunelu Spasa (tunel pod lotni-
skiem w Sarajewie). W czasie oblęże-
nia Sarajewa był to jedyny łącznik mię-
dzy miastem a terenami nieopanowa-
nymi przez Serbów. 

Położenie stolicy Bośni i Hercegowiny 
zachęca również do górskich wędró-
wek. Nie są one jeszcze całkowicie bez-
pieczne, gdyż obszary położone wokół 
Sarajewa są wciąż zaminowane.

Tablica z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie z dziurami po pociskach

Brzeg Dunaju w Vukovarze
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Aleja Snajperów w Sarajewie nocą

Aleja Snajperów w Sarajewie

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

BELGRAD (SERBIA)

Kolejnym przystankiem podczas bał-
kańskiej podróży jest Belgrad — stolica 
Serbii. Na pierwszy rzut oka miasto jest 
„typową” stolicą w tej części Europy. 
Ciekawe centrum z zabytkami, pełne 

zagranicznych turystów, tworzy obraz 
ładu i spokoju. Poznając jednak Bel-
grad dokładniej, można znaleźć kilka 
obiektów będących mroczną pozostało-
ścią ostatniej wojny. Najbardziej znane 
to budynek Ministerstwa Obrony Naro-



Bałkańskim śladem wojennym

Zniszczenia wojenne na wieży w Vukovarze

Uszkodzenia po pociskach na jednym z budynków w Sarajewie



Bałkańskim śladem wojennym

Budynek Ministerstwa Obrony Narodowej w Belgradzie, uszkodzony po nalotach w 1999 r.

Vukovar — wojenne pozostałości
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Wieża ciśnień w Vukovarze

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

dowej oraz siedziba serbskiego radia 
i telewizji RTS. Obydwa budynki zosta-
ły zbombardowane w 1999 r., a znisz-
czenia są widoczne do dzisiaj. Skąd 
najlepiej oglądać panoramę miasta? 
Na pewno z pokoju na ostatnim piętrze 
hotelu Slavija, z którego okien rozciąga 
się widok na architekturę oraz życie 
centrum Belgradu, dziś pełnego świateł 
i tętniącego życiem miasta… Dwadzie-
ścia lat temu z tych samych okien moż-
na było obserwować płonący i wybucha-
jący Belgrad po nalotach sił NATO.

VUKOVAR (CHORWACJA)

Ostatni miejscem, które odwiedzimy 
podczas bałkańskiej podróży, jest Vu-
kovar. To położone nad Dunajem chor-
wackie miasto jest do dzisiaj jednym 
z symboli wojny bałkańskiej. Proces 
rozpadu byłej Jugosławii rozpoczął się 
w 1990 r., a rok później na terenie mia-
sta trwały już regularne i ciężkie walki. 
Po trwającej 87 dni tzw. bitwie o Vuko-
var stał się on pierwszym całkowicie 

zniszczonym działaniami wojennymi 
dużym miastem w Europie od czasu za-
kończenia drugiej wojny światowej. Do 
dzisiaj można tutaj oglądać zniszcze-
nia wojenne, które w miejskim krajo-
brazie są przemieszane z nowymi bu-
dynkami, powstałymi po zakończeniu 
wojny. Smutnym symbolem konfliktu 
jest górująca nad Vukovarem wieża ci-
śnień, pełna dziur po kulach karabino-
wych i pociskach…

Bałkany to piękny fragment naszego 
kontynentu. Trudna historia tych terenów 
sprawiła jednak, iż była Jugosławia trwa-
le wpisała się w historię Europy. Planu-
jąc następną podróż do regionu wybrze-
ża Morza Śródziemnego, warto nieco 
zmodyfikować trasę i zatrzymać się cho-
ciaż na chwilę w krajach tworzących do 
1991 r. państwo, którego już nie ma — 
Jugosławię.

Marek Żołądek 
Klub Studencki „Bakałarz”

W tekście wykorzystano fotografie autora.
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Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy któ-
reś z naszych rodziców po raz pierwszy 
obejrzało film Billy Elliot. To starsza już 
produkcja, która opowiada o wrażliwo-
ści, miłości, braku zrozumienia i pasji 
w najczystszej postaci. To film, który 
odpowiedniemu oglądającemu zmieni 
tor życia na zawsze. No właśnie, odpo-
wiedniemu. Jeśli rodzic dzieli się z in-
nymi przemyśleniami o owym filmie 
w mediach społecznościowych, internet 
powie mu za pomocą masy kanałów 
komunikacji, co jeszcze mu się spodo-
ba. Czy to źle? No pewnie, że nie — to 
pomocne. Mijają miesiące, temat deter-
minacji jako klucza do sukcesu przewi-
ja się notorycznie w wynikach wyszuki-
wania. Napada nawet przy szukaniu 
pomysłu na obiad albo rankingu lapto-
pów.

Ukształtowanie profilu użytkownika 
łaknącego treści typu American dream 
to podbudowa do pewnej, łatwej treści, 
która trafi w gusta. Mówisz internetowi: 
„Chcę oglądać filmy wzruszające i ta-
kie o pasji”. Dostajesz to, o co prosisz. 
W ten sposób nie spotkasz się nigdy 
z Królikiem po berlińsku, nie posmaku-
jesz Rozmów z Mistrzem. Są tak samo 
dostępne, ale niepokojące — nie wpi-
sują się w temat Billy’ego Elliota. Sieją 
ziarno niepewności, zderzają obawy ze 
skutkami i dają do myślenia. Dają, nie 
zmuszają. Widz dostaje wędkę nad 
własnym stawem, lecz pytanie brzmi: 
„Czy żyją w nim jeszcze jakieś ryby?”.

Jest takie określenie, które powinno 
znajdować się na każdym urządzeniu 
z dostępem do internetu. Jak ostrzeże-
nie na paczkach papierosów, że pale-
nie podwyższa ryzyko zachorowania 

na raka. Korzystanie z internetu zabija 
relacje międzyludzkie i funduje nam ży-
cie w odrealnionej, skrojonej na naszą 
miarę rzeczywistości. Nie pytając, czy 
może.

Po niedawnych wyborach parla-
mentarnych zalała mnie fala interneto-
wych oburzenia na wyniki tychże wybo-
rów. Pokazało mi to, w czym mimowol-
nie bierzemy udział. Pytania w rodzaju: 
„No, kto tak głosował, gdzie są ci lu-
dzie, do cholery!” udowadniają, jak 
szczelne są filtry personalizacji odbior-
cy w mediach, którymi się otaczamy. 
Wyniki wyborów mogły i powinny być 
szokujące dla każdej ze startujących 
stron.

Sondaże, czyli badanie responden-
tów w naturze, bardzo często wzbudza-
ły emocje nie ze względu na wyniki, 
a raczej z uwagi na zlecającego (moż-
na atakować, bo za to zapłacili, więc 
pewnie ustawiane). Podważać można 
też metodologię badania (przeciwnicy 
na pewno stosują bardziej wiarygodną, 
na pewno, uwierz!). Takie błędne koło 
mogło skutkować raczej wzajemnym 
naganianiem niż informowaniem.

No i mamy nasz internet, sługę wol-
ności słowa i demokracji. Tyle że najle-
piej n a s z e j  wolności słowa i n a s z e j 
demokracji, nie tych drugich czy trze-
cich.

Eli Pariser to człowiek, który stwo-
rzył i zdefiniował pojęcie „bańki infor-
macyjnej”. Pewnie każdy z nas słyszał 
o tym pojęciu, ale co ono dokładnie 
oznacza i dlaczego może mieć opłaka-
ne skutki? Nieszkodliwość i pożyteczny 
skutek może przynieść czerpanie z in-
ternetu informacji na temat filmów po-

Moja racja?  
Jest racja najmojsza?

Felieton
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Społeczeństwo sieci, httpswithoutmedia.wordpress.comstudy-conclusionsemotional-reactions

dobnych do Billy’ego Elliota, odpry-
skiem będzie brak dotarcia do innych, 
już wymienionych. To najlżejszy kaliber 
broni, która może nas trafić. Problem 
pojawia się w mimowolnym filtrowaniu 
treści, które oglądamy. Kiedyś Google 
faktycznie mogło być nazywane wyszu-
kiwarką. Dziś trzeba by nazwać tę stro-
nę „palcem wskazującym”.

Wspomniany Pariser wskazał na al-
gorytmy oraz ich ogólne działanie na 
przeciętnego użytkownika sieci. To nie-
bezpieczne o tyle, że podstawowym 
dziś narzędziem komunikacji są Face-
book czy Messenger i inne pokrewne 
komunikatory. Ale po kolei.

Google „wyrósł” na algorytmie Pa-
geRank. To dziś już przeżytek, bo oka-
zało się, że jest zbyt łatwy do (o, zgro-
zo!) zmanipulowania. Zastąpiły go: Pan-
da, Pingwin, Koliber, Gołąb, Rank Brain, 
Phantom. To już bardziej zaawansowa-
ne algorytmy, które poza trafnością 
oceniają (!) jakość, ilość, plagiaty i neu-
tralność tekstów, które będą wyświetla-
ne w wynikach. Na bieżąco analizują 
strony, które miałyby być wynikiem wy-
szukiwania, oraz ich kolejność. Dają 
odpowiedzi bez konieczności wchodze-

nia na jakąkolwiek stronę internetową. 
Spójrzmy na to szerzej — algorytm gru-
py ludzi wskazuje, jaką wiedzę o świe-
cie w ten sposób wydobędziemy. Firma 
X i jej dzieło właściwie kreują możliwo-
ści wydobycia informacji, w zależności 
od naszego internetowego profilu. Wie-
dzą, kiedy jesteś my głodni, czy jeździ-
my na nartach i kiedy ostatnio robili-
śmy remont w mieszkaniu. Pobieżnie 
stwierdzając, Google wie o nas więcej, 
niż my sami pamiętamy.

Facebook korzysta z EdgeRank. To 
już wynikowa naszej chęci identyfiko-
wania się z marką (profilem, fanpa-
ge’em, produktem), liczby reakcji (punk-
towanej) oraz naszej ostatniej interakcji 
z nadawcą czy też produktem. Lubisz 
oglądać filmy DIY? To nie licz na rze-
telne analizy polityczne. Lubisz psy? 
Ok, nie dowiesz się, jak toczy się kam-
pania wyborcza. Interesujesz się prawą 
stroną sceny politycznej? Nie masz 
możliwości wysłuchania i skonfronto-
wania swoich poglądów z resztą uczest-
ników, z odmiennymi niż twoje poglą-
dami. Dla twojego profilu znikają, nie 
wyświetlają się posty — wirtualnie są 
pomijane. To nie generuje ruchu w sie-

Felieton
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ci, nie jesteś użytkownikiem przygoto-
wanym do toczenia dyskusji. Tak cię 
EdgeRank sprofilował i koniec (jeśli nic 
z tym nie zrobisz).

Dlaczego więc powinniśmy się nad 
tym pochylać i debatować o słuszności 
takich rozwiązań? Przecież są faktem 
i nikt tego nie ukrywa — w porządku. 
Nie ukrywa przynajmniej t e g o. Nie je-
stem fanem teorii spiskowych (mimo że 
lubię płaskoziemców i wyznawców 
Cthulhu), ale wypływają raz na czas 
zdarzenia, których wagi nie jesteśmy 
sobie w stanie zobrazować. Dziś zale-
gła już kurzem Cambridge Analytica, 
ale jakie wnioski z niej wyciągnęliśmy? 
Czy zmanipulowanie wyborów w USA 
i doprowadzenie do decyzji o Brexicie 
to mało?

Aplikacja facebookowa zebrała da-
ne, poglądy, zainteresowania, które po-
mogły manipulować lękiem około 
70 mln użytkowników. Ci ludzie nie 
zdawali sobie sprawy, że ich profile 
i wirtualne życie są narzędziem do 
osiągnięcia politycznych celów. Praw-
dopodobnie oglądali śmieszne koty, 
rozwiązywali quizy, wyrzucali z walla 
posty, które im się nie podobały. Klika-
li sobie tylko. Te kilkaset milionów kli-
ków stało się narzędziem, na podsta-
wie którego przesłuchania w amerykań-
skim Kongresie pokazano, jak wiele 
jest do zrobienia, zwłaszcza w kwestii 
regulacji prawnych na temat prywatno-
ści w sieci. Polecam przejrzenie nagrań 
z przesłuchania w Kongresie USA bądź 
przed Parlamentem Europejskim.

Co właściwie oznacza to dla prze-
ciętnego użytkownika? Aktywne filtry, 
np. EdgeRank, analizują nasze prefe-
rencje, poglądy, miejsca spotkań, umiej-
scowienie i stosunek do pracy, tryb ży-
cia, pory logowania — właściwie 
wszystko, co sami podajemy. Stare po-
wiedzenie, że w internecie nic nie ginie, 
nabiera strasznych rozmiarów, kiedy 

zdamy sobie sprawę, że każda infor-
macja jest gdzieś przechowywana. Dziś 
bądź jutro zostanie wykorzystana do 
profilowania najtrafniejszych dla nas 
produktów. W efekcie nie mamy możli-
wości zderzenia „własnych” przekonań, 
zamykamy się w swoich poglądach 
oraz zostajemy przy produktach, które 
bardzo często są efektem badania, 
później produkcji. Podobnie jest ze zna-
jomymi i informacjami, jakie do nas na-
pływają. Nie zauważymy trwającego 
na Ukrainie kataklizmu — od regular-
nej wojny do wyboru na prezydenta by-
łego komika. Jeśli np. jesteśmy ludźmi, 
którzy szukają muzyki z tego kraju, dla 
Google’a jesteśmy tylko klientem mu-
zycznym. Bez znaczenia są dla nas 
konflikty.

A co stanie się, jeśli postanowimy 
nie dać się odczytywać (właśnie tak!) 
internetowym algorytmom, staniemy 
przed lustrem i powiemy, że stawiamy 
na relacje międzyludzkie, a nie na 
przekłamany obraz nas samych i oto-
czenia? Tutaj mam złe wieści, prawdo-
podobnie czeka nas szok. Grupa na-
ukowców i studentów z Uniwersytetu 
Maryland przeprowadziła badania po-
legające na radykalnym oderwaniu 
uczestników od mediów społecznościo-
wych i internetu. Przytoczę wypowiedź 
jednego z nich: „Wysyłanie SMS-ów 
i wiadomości błyskawicznych do moich 
znajomych daje mi ciągłe poczucie 
komfortu. Kiedy nie miałem tych dwóch 
luksusów, czułem się samotny i odizo-
lowany od mojego życia. Chociaż cho-
dzę do szkoły z tysiącami uczniów, fakt, 
że nie byłem w stanie komunikować się 
z nikim za pośrednictwem technologii, 
był prawie nie do zniesienia”.

Mamy ten sam internet, a mimo 
wszystko każdy ma najmojszy.

 
Kobalt 

kobalt.szator@protonmail.com

Felieton
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Domena wolnych dusz, podróżników- 
-włó częgów. Cudowne widoki, słońce, 
błękitne niebo i dwójka hipisów stojąca 
przy route 66. Plecak, w którym jedyne, 
co potrzeba do szczęścia, to kilka par 
majtek i koszulka na zmianę. Wyzwole-
nie od konsumpcjonizmu, poczucie wol-
ności, wszystko rodem z Into the Wild — 
tak właśnie widziałam autostop. Od 
wszystkich słyszałam zawsze jedynie 
fascynujące historie o rzeczach, które 
widzieli, o ludziach, których poznali. 
Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia fi-
nansowa: dlaczego mam płacić za coś, 
co mogę mieć za darmo?

Stanąć przy drodze i wyciągnąć 
kciuk — nic skomplikowanego. Dlacze-
go jednak nie każdy jest w stanie się 
na to zdobyć? Dlatego, że to na pewno 
nie dla każdego. Autostopowanie koja-
rzy się przede wszystkim z uśmiechnię-
tymi, beztroskimi ludźmi w szarawa-
rach i unoszącym się zapachem mari-
huany, co jest absolutnie zrozumiałe, 
bo nikt zestresowany, poważny, wstydli-
wy, rozpieszczony lub niewygadany nie 
wytrzyma długo podczas takiej pod-
róży.

Autostop to bowiem wieczne czeka-
nie w prażącym słońcu, od którego 
blakną ci tatuaże, na które tyle wyda-
łeś. Myślisz o tym, gdzie już byś mógł 
już być, gdyby tamten z rejestracją 
z Bolonii się zatrzymał (przecież wi-

działeś, ile miał miejsca w aucie), za-
stanawiasz się, czy zdążysz dojechać 
do wieczora do Florencji (tam masz za-
pewniony nocleg). Po jakimś czasie za-
czynasz panikować, że będziesz mu-
siał rozbić namiot gdzieś tutaj, a niebo 
się chmurzy. W końcu ktoś się zatrzy-
muje, ale zawiezie cię tylko 30 kilome-
trów dalej, bo później skręca, ale wsia-
dasz szczęśliwy, byle dalej! Chwilę 
później znów to samo. Stoisz przy dro-
dze i rozglądasz się, gdzie wysuszysz 
ubrania, które zamokną ci w nocy, jeśli 
ten najtańszy, dwuipółkilowy namiot 
z Decathlonu nie wytrzyma ulewy, któ-
rą może uraczyć cię chmurzące się nie-
bo, jeżeli nikt się nie zatrzyma i nie za-
wiezie cię do upragnionej Florencji, 
gdzie czeka na ciebie wygodne łóżko. 

Nikt, kto nie potrafi się rozluźnić, 
odstresować, przestać się zamartwiać, 
nie wytrzyma tego stanu ciągłej nie-
pewności i czekania trwającego wiecz-
ność. Jako towarzysza podróży zawsze 
wybierać należy kogoś, kto nie narze-
ka, bo to prowadzi do uszczypliwości, 
te z kolei prowadzą do kłótni, a to naj-
gorsze. Każdy podróżnik, doświadczo-
ny bardziej lub mniej, miewa kryzysy. 
Prędzej czy później przychodzi czas, 
kiedy stojąc przy pustej drodze, stwier-
dzasz, że po prostu masz dość, jesteś 
głodny, niewyspany i zamiast zwiedzać 
Lublanę, dalej czekasz, aż ktoś się za-

Stanie przy drodze sposobem 
na życie,  

czyli krótko o autostopie
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trzyma i cię tam zabierze. Plujesz sobie 
w brodę, że nie pojechałeś flixbusem, 
zmarnowałeś tylko dzień. W końcu de-
cydujesz, że idziesz na pociąg. Po 
chwili jednak przypominasz sobie, że 
jesteś gdzieś w jakiejś słoweńskiej dziu-
rze zabitej dechami i nie ma tu pocią-
gu. Ani flixbusów. Ani busów. Ani tram-
wajów. W ogóle żadnych przystanków. 
I musisz stać przy drodze dalej, zdany 
na łaskę kierowców.

Nieraz byłam w tak beznadziejnej 
sytuacji, czując presję czasu. Co inne-
go podróżowanie „byle dalej na połu-
dnie”, gdzie za dom służy ci jedynie 
namiot, który przetrwał już z tobą burzę 
na plaży w Rijece i dwa Woodstocki. 
Gorzej natomiast, jeżeli musisz gdzieś 
zdążyć. Dla kogoś, kto łatwo się stresu-
je czy panikuje, będzie to tortura. 

Droga na Bałkany w te wakacje by-
ła udręką. Zaczęła się cudownie, łapa-
liśmy szybko i wszędzie byliśmy przed 
zaplanowanym czasem, ale im bliżej 
Chorwacji, tym gorzej — autostrady 
pełne rodzin jadących na wakacje sa-
mochodami wypchanymi bagażem po 
brzegi. Nawet jeżeli jakiś samochód się 
zatrzymywał, to tylko po to, by spuścić 
tylne szyby, za którymi szczerzyła się 
trójka roześmianych dzieciaków. Kie-
rowca krzyczy: „No space, no space, 
but good luck!”. Nadzieja zaczęła mnie 
opuszczać i już żegnaliśmy się powoli 
z noclegiem w Zagrzebiu, szukając 
miejsca na namiot gdzieś w pobliżu. 
Jednakże dwójka Albańczyków w ciem-
nych okularach w końcu się zatrzyma-
ła i samochodem, w którym palili jed-
nego papierosa za drugim i puszczali 
bałkańskie hity, z wystawionymi za 
okno łokciami, zawieźli nas do celu. 

We Włoszech nie pchałyśmy się 
z koleżanką na autostrady, a zdecydo-
wałyśmy się jechać przez lasy i małe 
toskańskie miasteczka. Ponieważ każ-
dy tam przemierzał odległości nie więk-

sze niż 10–20 km, co chwilę musiałyśmy 
zmieniać auta. Po dziesiątym razie 
miałam już serdecznie dość opowiada-
nia każdemu tego samego mieszaniną 
angielskiego, włoskiego i hiszpań-
skiego (czasem dochodził francuski). 
I w kółko: „etudiantes, si, si”, „Poland”, 
„Poland not Holland”, „Polonia, si, si, 
Jan Paweł, Giovanni Paolo II”.

Każdy kierowca twierdził, że pierw-
szy raz widzi na żywo autostopowiczki, 
i czułyśmy się jako swego rodzaju 
atrakcja. Jeden z nich zadzwonił do 
swojej córki uczącej się angielskiego, 
by sobie z nami porozmawiała i poćwi-
czyła język. Miałyśmy ze sobą mnóstwo 
magnesów z Krakowa, które rozdawa-
łyśmy kierowcom. Miło pomyśleć, że 

Gdzieś przy autostradzie, lipiec 2019 r., fot. 
G. Botkowska
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gdzieś w jakieś włoskiej mieścince na 
lodówce wisi smok wawelski. 

Droga przez autostrady to zupełnie 
inna para kaloszy.

Kolejki autostopowe to coś, czego 
nienawidzę. Biblia autostopowa — 
Hitch wiki — to skarbnica wiedzy na te-
mat idealnych miejsc (spotów) do łapa-
nia. Dokładnie objaśnia, gdzie stanąć, 
by wydostać się np. z Wiednia czy do-
stać się do Mariboru. Nie trudno się do-
myślić, że z tak błogosławionego dobra 
korzystają praktycznie wszyscy autosto-
powicze, tak więc w opisanych miej-
scach możemy nie być jedynymi po-
dróżnikami. 

Oczywiście istnieje kodeks, swego 
rodzaju savoir-vivre, według którego 
kto pierwszy, ten lepszy. Ci pierwsi ła-
pią do skutku, a ty sobie siedzisz gdzieś 
w cieniu pod drzewkiem i czekasz 
uprzejmie na swoją kolej. Oczywiście 
nie podchodzisz, nie zagadujesz, co 
najwyżej: „ile łapiecie, skąd jesteście, 
powodzenia”. Wiadomo, im mniej ludzi 
przy drodze, tym szybciej ktoś się za-
trzyma. W Wiedniu na swoją kolej cze-
kaliśmy z kolegą ponad godzinę, bo 
parki przed nami nikt nie chciał za-
brać. Rzucali w naszą stronę przepra-
szające spojrzenia, czując nasz wzrok 
na swoich plecach. Przeklinałam ich 
rzęsiście, gdyż specjalnie zwlekliśmy 
się z łóżka o świcie, by dojechać na wy-
lotówkę i jak najszybciej wyruszyć na 
południe. W końcu na tabliczce poniżej 
„Maribor” dopisali „Bitte” i ktoś się 
w końcu zlitował. (Nie chwaląc się, rap-
tem w dziesięć minut, odkąd my zaczę-
liśmy łapać, zabrała nas tesla). 

Nie był to jedyny raz, kiedy spotyka-
łam innych autostopowiczów na swojej 
trasie. Na stacji przy jednej z autostrad 
razem ze mną i moim towarzyszem 
znalazło się jeszcze ośmiu innych po-
dróżników. Jest to mój rekord (jak na ra-
zie).

„Jeździsz autostopem? Jakaś ty od-
ważna! Ja bym tak nie mogła”. To, że 
ktoś mnie zabije, zgwałci i okradnie 
(kolejność w różnych kombinacjach), 
słyszałam nieskończoną ilość razy. Po-
za kilkoma nieprzyjemnościami nie 
przydarzyło mi się jeszcze nic złego, 
ale byłabym głupia, gdybym nie zda-
wała sobie sprawy z tego, co może się 
stać. Mam pełną świadomość ryzyka, 
jakie podejmuję. I nie ma co się oszu-
kiwać, dziewczyny mają może łatwość 
w złapaniu auta, ale opłacają ją o wie-
le wyższym ryzykiem od chłopaków, 
i nikt mi nie wmówi, że tak nie jest. 

Mimo tego jednak i mimo wszelkich 
niedogodności, niewygód, stresu, obaw, 
czasem presji czasu, mimo wszystkich 
myśli typu „było siedzieć w domu”, lu-
dzie wciąż podróżują w ten sposób. Ja 
też. Ciągle zabawiam znajomych aneg-
dotami z moich podróży, z których du-
ża część związana jest właśnie ze sta-
niem przy drodze i cudownymi kierow-
cami, którzy mnie wieźli. Opowiadać 
mogłabym bez końca o tych miłych, 
otwartych, ciekawych świata ludziach.

Czasami tuż przed snem myślę so-
bie, jakie miałam szczęście, że trafiłam 
właśnie na nich. Jeżdżenie autostopem 
uważam za część siebie. W żadnym 
jednak wypadku nie polecam tego każ-
demu, należy pamiętać o ryzyku, jakie 
się z tym wiąże, ale czasem wewnętrz-
na potrzeba przeżycia przygody staje 
się silniejsza. Można by wymieniać za-
lety typu: dzięki temu jest się bliżej lu-
dzi, widzi się kraj, a nie tylko stolicę 
itd., ale chodzi tu właśnie o tę hipisow-
ską wolność, potrzebę wyjścia ze strefy 
komfortu. Bo jak ktoś kiedyś powie-
dział: „Życie zaczyna się tam, gdzie 
kończy się przytulna strefa ochronna”. 

 
Gabriela Botkowska 

Absolwentka filologii romańskiej  
z językiem hiszpańskim

Wspomnienia z wakacji



27

Media

KRÓTKA HISTORIA POLSKIEJ 
PRASY

Lata 1989–1991 to czas wielkich zmian 
w prasie polskiej. Nastąpiła prawdziwa 
rewolucja, a bezpośredni wpływ na nią 
miały dwa wydarzenia. Jedno to zlikwi-
dowanie Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk, instytucji, 
która do tej pory kontrolowała wszyst-
kie publikacje prasowe, radiowe i tele-
wizyjne. Drugim, ważniejszym krokiem 
w stronę zmiany okazała się ustawa 
Sejmu z 22 marca 1990 r., która zakła-
dała likwidację RSW — Robotniczej 

Spółdzielni Wydawniczej „Prasa — 
Książka — Ruch”, dotychczasowego 
monopolisty na rynku wydawniczym. 
Tytuły należące do RSW zostały sprze-
dane.

Niektóre czasopisma z okresu PRL-u 
przestały istnieć, inne zmieniły tytuł 
i skład redakcji.

Na dodatek każdy pełnoletni i nie-
karany obywatel Polski mógł założyć 
gazetę. Wolny rynek sprawił, że po-
wstały pisma różnorodne pod wzglę-
dem politycznym czy tematycznym. Wy-
dawnictwami zaczęły rządzić prawa 
rynku, liczyły się popyt i podaż. Pojawi-

O prasie lokalnej  
słów kilka — 

 przykład  
„Gazety Bieszczadzkiej”

Upadek komunizmu w Polsce spowodował wiele zmian w prasie. Oprócz  ■
„Gazety Wyborczej”, „Super Expressu” czy „Twojego Stylu” powstało tak-
że wiele pism o charakterze lokalnym. Przykładem takiego pisma jest „Ga-
zeta Bieszczadzka”. Jak to się stało, że przetrwała do dzisiejszego dnia?
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ły się pierwsze oznaki konkurencji na 
polskim rynku prasowym.

To wtedy powstał jeden z najpopu-
larniejszych dzienników — „Gazeta 
Wyborcza”. Jej pierwszy numer ukazał 
się 8 maja 1989 r., a już po roku stała 
się dziennikiem o największym nakła-
dzie w Polsce.

PRASA LOKALNA

Prasa to nie tylko jednak tytuły o zasię-
gu ogólnopolskim. To także czasopis-
ma o charakterze lokalnym. 

W latach 1989–1991, kiedy powsta-
ło wiele gazet lokalnych, każdy region 
miał przynajmniej jeden własny tytuł, 
a w niektórych miastach powstało ich 
nawet więcej. Nie wszystkie poradziły 
sobie na rynku wydawniczym, więk-
szość szybko zawiesiła swą działal-
ność. Do dzisiejszego dnia przetrwało 
ich niewiele.

„GAZETA BIESZCZADZKA”

Pierwszy numer „Gazety Bieszczadz-
kiej”, regionalnego dwutygodnika zwią-
zanego z Bieszczadami, ukazał się 
12 lutego 1991 r., a już cztery lata póź-
niej została ona uznana za najlepsze 
pis mo lokalne w Polsce.

Początki nie były łatwe. Grupa mło-
dych dziennikarzy z Ustrzyk Dolnych 
postanowiła założyć gazetę. Chcieli, 
aby pozostali mieszkańcy miasteczka 
wiedzieli, co dzieje się w regionie. Uda-
ło się, gazeta powstała.

Druk nie należał do najłatwiejszych, 
skład również. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych komputery i oprogra-
mowanie do składu należały jeszcze 
do rzadkości, w powszechnym użyciu 
był linotyp. Objętość czasopisma też 
nie była zbyt duża — zaledwie kilka 
stron. 
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„GAZETA BIESZCZADZKA” 
WCZORAJ I DZIŚ

Czas mijał. Technologia się rozwijała, 
linotyp został zastąpiony przez kompu-
ter, a liczba stron „Gazety Bieszczadz-
kiej” się zwiększyła. Kilkakrotnie zmie-
niał się także skład redakcji. 

Obecnej w redakcji pracują dwie, 
może trzy osoby. Więcej nie potrzeba.

Cechą charakterystyczną każdej 
gazety lokalnej jest to, że każdy miesz-
kaniec może umieścić w niej informa-
cje. Zadaniem redaktora naczelnego 
jest odpowiednie zredagowanie treści.

Ponieważ całe „wielkie” dziennikar-
stwo się rozwija, więc i mała „Gazeta 
Bieszczadzka” nie może pozostać w ty-
le i dlatego ma nawet swoją stronę in-
ternetową.

CZY „GAZETA BIESZCZADZKA” 
JEST POTRZEBNA?

Można odnieść wrażenie, że przy dużej 
liczbie gazet ogólnopolskich tytuły re-
gionalne nie mają szans. Nic bardziej 
mylnego. „Gazeta Bieszczadzka” cie-
szy się ogromną popularnością wśród 
mieszkańców Ustrzyk Dolnych. Ludzie 
chcą wiedzieć, co dzieje się w ich mie-
ście i regionie. Chcą czytać o sobie, 
o swoich znajomych, dzielić się infor-
macjami i pewnie dlatego tak chętnie 
ją kupują. A dopóki kupują, dopóty 
„Gazeta Bieszczadzka” będzie istnieć.

 
Weronika Ciałowicz 

III rok filologii polskiej

Fotografie z archiwum „Gazety Bieszczadz-
kiej”.

Media
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Coolturka

Zemsta ze studni,  
czyli  

strach po japońsku

JAPOŃSKIE WIERZENIA

W Japonii — kraju, gdzie żyje się trud-
no, leżącym na styku płyt tektonicz-
nych, doświadczającym kataklizmów 

w postaci trzęsień ziemi i tsunami — 
duchy i potwory nigdy nie były postrze-
gane jako coś nadnaturalnego czy nie-
realnego. Jeżeli dawni Japończycy nie 
potrafili sobie czegoś racjonalnie wy-

Debiutowałam na łamach „Studens Scribit” artykułem  ■ Sztuka grozy 
w Polsce i nie tylko, relacjonując przebieg Krakowskiego Festiwalu Grozy 
KFASON.
Wtedy, 21 października 2017 r., przybyłam do Arteteki Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej jako słuchacz, aby w swoim pierwszym artykule opo-
wiedzieć o panelach i prelekcjach poświęconych kulturze grozy. W tym 
roku także postanowiłam uczestniczyć w Festiwalu. Nie jako słuchacz, 
a jako prelegentka.
Odkąd pamiętam, od dzieciństwa interesował mnie horror, od paru zaś lat 
również kultura Dalekiego Wschodu. Nic więc dziwnego, że 19 październi-
ka 2019 r., podczas siódmej edycji KFASON, zdecydowałam się wystąpić 
z prezentacją wyjaśniającą genezę jednego z najbardziej charakterystycz-
nych motywów horrorów, czyli powracających zza grobu długowłosych ko-
biet, biorących odwet za doznane krzywdy.
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tłumaczyć — nie wiedzieli, czym jest 
echo, nieznana choroba psychiczna al-
bo czemu ktoś zaginął bez śladu — wi-
ną za to obarczali tajemnicze istoty ze 
świata nadprzyrodzonego.

Tradycyjny, shintoistyczny świat 
zmarłych kształtował się pod wpływem 
mitologii sąsiednich cywilizacji, głów-
nie chińskiej. I tak pojawiały się wza-
jemnie sprzeczne idee. Obok przekona-
nia, że nie ma jednoznacznego podzia-
łu na dobro i zło, nie ma pojęcia grze-
chu, istnieje zaś skalanie i nieczystość, 
pojawiła się buddyjska koncepcja nir-
wany, karmy, piekła. Z jednej strony 
zmarły nie udawał się po śmierci ni-
gdzie, z drugiej zaś przebywał w tak 
zwanym Innym Świecie, który był ra-
czej wyobrażeniem niż konkretnym 
miejscem. Z czasem duchy udawały się 
do jednego z tysięcy piekieł, aby odbyć 
swą karę, nim odrodzą się na nowo, 
ale i tak mogły wracać co roku na zie-
mię, by uczestniczyć w święcie zmar-
łych O-bon. Wchodziły z żywymi w inter-
akcje.

YU– REI — MROCZNE DUSZE

Japończycy wypracowali masę skompli-
kowanych rytuałów towarzyszących im 
przy wielu uroczystościach oraz w spra-
wach codziennych. Jak pisałam wyżej, 
w shintoizmie nie ma pojęcia grzechu 
ani wyraźnych granic między dobrem 
a złem. Istnieje pojęcie skalania. Krew 
jest nieczysta. Śmierć jest nieczysta. 
Zmarły, nim wejdzie do krainy bogów, 
musi zostać rytualnie oczyszczony. Biel 
i woda zmywają brud. Ciała myje się 
i ubiera w specjalne białe szaty, skar-
pety, a głowę nieboszczyka dekoruje 
się trójkątną chustą.

A co, jeśli zmarły nie otrzymał wła-
ściwego pochówku? Co, jeśli odszedł 
z tego świata z myślami przepełniony-
mi silnymi uczuciami lub niezałatwio-

nymi sprawami? Wówczas Japończyk 
miał do czynienia z yu– rei, czyli mrocz-
ną duszą. Taka dusza została zatrzy-
mana na ziemi. Przebywała w świecie 
żywych, dopóki nie zaznała spokoju, 
dopóki nie ukojono jej emocji i nie speł-
niono żądań. 

KOBIETY I ONRYO–  — DUCHY 
ZEMSTY

Wyznawcy shintoizmu uważali, że za-
równo narodziny, jak i śmierć są punk-
tami w życiu człowieka, w których jest 
on nieczysty. A kobiety, z racji tego, że 
rodzą dzieci i przechodzą miesiączkę, 
same są nieczyste. Co więcej, kobiety 
często padały ofiarą przemocy ze stro-
ny mężczyzn, więc mogły zginąć okrop-
ną śmiercią albo mając myśli przepeł-
nione urazą. De facto to one miały naj-
większe szanse, aby stać się mroczny-
mi duchami.

Najbardziej znanym światu zachod-
niemu rodzajem mrocznej duszy jest 
duch szukający zemsty, czyli onryo–   . 
W wierzeniach japońskich dusza 
skrzywdzonego człowieka nie zna lito-
ści, przeprosiny nic nie dadzą. Tam nie 
występuje koncepcja Sądu Ostateczne-
go. To duch bierze sprawy w swoje rę-
ce i rozlicza się z oprawcą. Zazwyczaj 
obiektem zemsty onryo–   jest jego dręczy-
ciel, chociaż duch równie dobrze może 
mścić się na innych ludziach. Mściwe 
duchy biorą odwet zarówno na bezpo-
średnim sprawcy, jak i na całym klanie, 
wsi, regionie, a nawet na następnych 
pokoleniach. Dzieje się tak dlatego, że 
zgodnie z karmicznym prawem wyma-
ga się zapłaty za krzywdy. Prawo kar-
my działa, dopóty nie wyczerpie się 
energia złych uczynków. Skoro pojawia 
się mściwy duch, oznacza to, że doszło 
do zaburzenia moralnego porządku. 
Wydarzyła się tragedia. Złamano pra-
wo. Duch ma prawo wymierzyć spra-
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wiedliwość, ma prawo dopuszczać się 
okrutnych czynów. Zemście nie można 
zapobiec ani jej zatrzymać.

KAIDAN, CZYLI OPOWIEŚĆ 
NIESAMOWITA

Na gruncie takich wierzeń łatwo zrozu-
mieć, dlaczego Japończycy lubią  hor-
ror. Wiele motywów, które występują we 
współczesnych japońskich filmach gro-
zy, jest wytworem epoki Edo (1603– 
–1868). Właśnie wtedy Japonię ogarnę-
ło szaleństwo na punkcie duchów i po-
tworów. Dlaczego? Otóż epoka Edo by-
ła epoką pokoju. Nastąpił koniec wojen 
domowych, rozpoczęło się panowanie 
szogunów. Poziom życia rósł. Kwitła 
kultura i sztuka. Ludzie poczuli się bez-
piecznie i zapragnęli igrać ze światem 
grozy.

Najsłynniejsza forma rozrywki 
w tym okresie nazywała się kaidan. 
Jej źródeł należy szukać w klasycz-
nych opowieś ciach chińskich, dydak-
tycznych przypowieściach buddyjskich 
oraz podaniach ludowych i wierze-
niach. W tym też czasie w Japonii po-
jawił się druk, pierwszy środek maso-
wego przekazu. Kaidany żyły najpierw 
w formie ustnej, gdyż opowiadano je 
dla rozrywki, później spisywano je, 
a jeszcze później były tworzone z roz-
mysłem przez pisarzy.

Bohaterkami opowieści najczęściej 
były duchy żeńskie, co prawdopodob-
nie wynikało z niskiej pozycji kobiet 
w społeczeństwie. Skrzywdzone nie 
miały możliwości obrony za życia, mści-
ły się więc jako duchy po śmierci.

HYAKU MONOGATARI KAIDAN KAI, 
CZYLI ZBIÓR STU 
NIESAMOWITYCH OPOWIEŚCI

Możliwe, że gra ta powstała jako pró-
ba odwagi dla przeżywających kryzys 

tożsamości samurajów. W epoce poko-
ju trzeba było dowodzić swej waleczno-
ści w inny sposób. Z czasem ta salono-
wa zabawa przeniknęła do klas pracu-
jących.

Na czym polegała? Na opowiada-
niu sobie stu niesamowitych opowieści. 
Uczestnicy zbierali się w ciemnym po-
koju, w którym jedynym źródłem świat-
ła był lampion oklejony niebieską bibu-
łą. Historie opowiadano sobie po kolei, 
zdejmując z lampionu jeden z palą-
cych się knotów. W pokoju robiło się co-
raz ciemniej. Uważano, że po odjęciu 
ostatniego knota i wybrzmieniu ostat-
niej historii graczy nawiedzi gość z za-
światów.

Był to obrzęd wywoływania ducha.

SARAYASHIKI — DOM 
POTŁUCZONYCH TALERZY

Młoda dziewczyna znalazła śmierć 
w studni. Nie, nie mam na myśli Sada-
ko Yamamury (czy też jej amery kańskiej 
wersji Samary Morgan), lecz Okiku. 
Młoda służąca stłukła jeden z dziesię-
ciu drogocennych talerzy, należących 
do rodziny samuraja Aoyamy. Istnieje 
wiele wersji tej historii: nie mogąc 
znieść myśli, że naraziła się swym pa-
nom, dziewczyna wskoczyła do starej 
studni w ogrodzie za domem; wrzuco-
no ją tam za karę; uciekła z pokoju, 
w którym ją zamknięto, i aby uniknąć 
dalszych krzywd, postanowiła odebrać 
sobie życie. Panowie, u których służyła, 
zatuszowali jej śmierć. Po jakimś czasie 
w domu zaczęły dziać się dziwne rze-
czy. Co noc widziano, jak dwie ręce 
chwytają za brzegi studni. Wyłaniała 
się z niej dziewczyna o mokrych wło-
sach, opadających na ramiona i plecy. 
Jej lament niósł się po całej okolicy. 
Sprawa nadużycia prawa wyszła na 
jaw. Samuraj stracił pracę. Dom po-
padł w ruinę. Studnia pozostała.

Coolturka
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Mimo iż ten kaidan jest zmyślony, 
nietrudno wyobrazić sobie, że wiele 
młodych służących mogło podzielić los 
Okiku. Ludzie słyszeli o losach źle trak-
towanych dziewcząt, toteż przekształci-
li je w opowieść o duchu.

YOTSUYA KAIDAN — 
NIESAMOWITA OPOWIEŚĆ 
Z YOTSUI

W jednej z dzielnic miasta Edo (dzisiej-
szego Tokio) żyła kobieta imieniem 
Oiwa, o złym charakterze i szpetnym 
wyglądzie. Zgodził się ją poślubić pe-
wien ronin, Iemon, oczywiście tylko ze 
względu na majątek kobiety. Kiedy po-
jawiła się perspektywa ożenku z pięk-
niejszą dziewczyną, Iemon postanowił 
pozbyć się żony. Ojciec owej pięknej 
dziewczyny udał się do Oiwy i nakłonił 
ją, by odeszła od męża, jako że ten 
uprawia hazard. Oiwa tak postąpiła. 
Znalazła pracę i wyprowadziła się 
z domu. Iemon tymczasem się ożenił. 
Kiedy do Oiwy doszły wieści o tym, 
wpadła we wściekłość. Wybiegła na 
ulicę i zniknęła. Nigdy jej już nie wi-
dziano. W domu Iemona zaczęły dziać 
się dziwne rzeczy. Umierały jego dzie-
ci, on sam spadł natomiast z dachu. 
Przeżył, ale na jego ciele pojawiały się 
rany. Samuraja otaczały zewsząd 
szczury, które gryzły go po ranach. 
Pewnego dnia znaleziono go mart-
wego.

Ta opowieść zainspirowała pisarza 
o imieniu Nanboku. Napisał on sztukę 
Tokaido Yotsuya Kaidan. Dzięki niej 
Oiwa wpisała się do folkloru japońskie-
go. W wersji teatralnej była ona po-
rządną, urodziwą kobietą, która zacho-
rowała po porodzie. Kiedy pojawiła się 
perspektywa ożenku z inną, Iemon po-
dał żonie truciznę, od której wypadły jej 
włosy i wypłynęło oko. Kobieta umarła 
w potwornych cierpieniach. Aby uspra-

wiedliwić swój czyn, Iemon oskarżył żo-
nę o romans ze służącym. Zabił go 
i oba martwe ciała kazał przybić gwoź-
dziami do drzwi i spławić w rzece. 
W dniu ślubu Iemon odkrył welon no-
wej żony, ale zamiast niej ujrzał oszpe-
coną twarz Oiwy. Jej duch i duch sługi 
prześladowały go do końca życia.

JAK WYGLĄDA DUCH — 
MALARSTWO I TEATR

Skoro zgodnie z shintoizmem śmierć 
i zmarli są nieczyści, duchy przybiera-
ły odrażające postacie. Z buddyzmu 
wywiedziono natomiast zasadę, że ich 
przerażający wygląd wynika z manife-
stacji czynu, którego dopuścił się opraw-
ca wobec ofiary.

Największy wpływ na przedstawie-
nia duchów wywarł portret Oyuki autor-
stwa Okyo Maruyamy. Namalował on 
portret kobiety, swojej przedwcześnie 
zmarłej kochanki, która odwiedziła go 
pewnej nocy po swojej śmierci. Drzewo-
ryt przedstawia dziewczynę ubraną 
w pogrzebowe kimono, o kredowobia-
łej twarzy i czarnych, rozpływających 
się w powietrzu włosach.

Dotychczas mroczne dusze nie mia-
ły wyraźnego kształtu. Przybierały po-
stacie szkieletów lub gnijących ciał. 
Dopiero portret Oyuki stał się pierw-
szym wizerunkiem japońskiego ducha. 
Do utrwalenia go przyczynił się między 
innymi teatr.

Teatr kabuki przeznaczony był dla 
niższych warstw społecznych, a że pu-
bliczność w owym czasie domagała się 
strasznych historii, teatr podchwycił tę 
modę. Dla duchów opracowano spe-
cjalny makijaż. Na twarz nakładano 
biały podkład, a następnie rysowano 
cienie w barwie indygo, usta musiały 
być natomiast niebieskie lub czarne. 
Wokół oczu malowano czarne kręgi, 
sugerujące obłąkanie. Takie kolory 
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symbolizowały negatywne emocje, które więzi-
ły duchy na ziemi. Ważne były włosy. W teatrze 
przyjęła się czarna, rozwiana peruka. Publicz-
ność wierzyła w paranormalną naturę kobie-
cych włosów, co wzięło się z przekonania, że ro-
sną nawet po śmierci.

FILMY GROZY

Wróćmy do współczesności. Onibaba, Kaidan, 
czyli opowieści niesamowite, Kuroneko, The 
Ring, Klątwa, Dark Water, Nieodebrane połą-
czenie — to tylko niektóre z filmów grozy, które 
łączy to samo: opowieść o cierpieniu, zemście, 
skrzywdzonej kobiecie. Wydaje się, że na Za-
chodzie ten typ ducha był chwilową modą, lecz 
w świecie, gdzie władzę nad światem sprawu-
ją karmiczne prawa, każdy element budujący 
fabułę filmów grozy liczy sobie tysiące lat oraz 
ma głębokie odniesienia religijne i kulturowe. 
Pisarze i filmowcy czerpią z obfitej tradycji kai-
dan.

Czytelników, którzy pragną dowiedzieć się 
czegoś więcej o motywie studni, wody, miejsca 
przeklętego, klątwie Oiwy i o kobietach skrzyw-
dzonych, odsyłam do źródeł, z których sama 
korzystałam, przygotowując się do Festiwalu 
i pisząc ten artykuł.
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