
Choroba cywilizacyjna i prawdziwa zmora naszych czasów. Cierpi na
nią aż 350 milionów ludzi na całym świecie, a w Polsce dotyczy ona
aż czterech milionów. Mowa o depresji, która dla wielu jest niczym
ciężki balast uporczywych myśli ciągnących w otchłań intensywnego
smutku.
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Kiedy 24 lutego 2022
roku na ukraińskie mias-
ta zaczęły spadać pierw-
sze pociski, nikt nie spo-

dziewał się, że ponad rok
później dalej będziemy

obserwować wojenny
dramat.„Specjalna ope-

racja wojskowa”, która
według Putina miała

trwać zaledwie trzy dni,
ciągnie się do dziś i nic

nie wskazuje na to, aby
za chwilę miała się skoń-

czyć. Świat niezwykle za-
skoczyła odwaga i upór

zwykłych Ukraińców.

O godzinie 4:55 pamiętnego
dnia Putin wygłosił prze-
mówienie, które rozpo-

częło inwazję. Dosłownie kilka mi-
nut później w Kijowie i Charkowie
zabrzmiały syreny alarmowe.
Ostrzelano lotniska, siedziby do-
wództw, zniszczono obronę prze-
ciwlotniczą. Tego dnia Rosjanie za-
atakowali także Wyspę Wężową,
gdzie padły historyczne już słowa:
„russkij wojennyj korabl, idi na
ch*j” („rosyjski okręcie wojenny,
p*****l się”). Wyspę zachodnie me-
dia zaczęły nazywać potem „ukraiń-
skimi Termopilami”. Bohaterstwo
Ukraińców na czele z prezydentem
Wołodymyrem Zełenskim wzbu-
dziło podziw ludzi na całym świecie
i zaskakuje do dzisiaj. Wojna, która
według Putina miała trwać zaledwie
trzy dni, niedawno miała swoją
pierwszą rocznicę.

Bohaterowie kontra zbrodniarze
Prezydent Ukrainy, Wołodymyr

Zełenski, ogłosił mobilizację
wszystkich mężczyzn w wieku
od 18 do 60 roku życia. Odtąd nie
mogli oni opuścić kraju. Wielu
z tych, którzy 24 lutego przebywali

„Jeżeli mielibyśmy przy pomocy jednej scenki rodzajowej opisać
istotę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, to

znalazłby się w niej sprzedawca hot dogów, ogrzewający swoje
dłonie nad przenośnym grillem w sąsiedztwie zdolnego
pomieścić 2451 kinomanów multipleksu sieci CineStar”.

Redaktorzy„Fenestry” relacjonują„Berlinale”.10 8

za granicą, również wróciło, aby
bronić ojczyzny. Do wojska chciał
dołączyć także mieszkający w Pol-
sce od 2019 roku student produkcji
audiowizualnej na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza, Vladyslav
Kravchenko.

– Chciałem od razu wyjechać
i dołączyć do wojska. Jednak, kie-
dy moi bliscy dowiedzieli się, że
pakuję już rzeczy, zaczęli mnie
prosić, abym pomagał Ukrainie
i Ukraińcom w inny sposób. Roz-
mowa z moimi rodzicami uświa-
domiła mi, że mój wyjazd, strach
o moje życie… To wszystko by

ich zniszczyło – wspomina
chłopak.

Kiedy Vladyslav planował wy-
jazd z Polski, w Ukrainie już to-
czyły się zacięte walki. Jednym
z wielu brutalnie zniszczonych
przez Rosjan miast był Mariupol.
To w nim zbombardowano teatr,
w którym ukrywały się setki cywi-
lów. 14 marca prywatna amerykań-
ska firma ujawniła zdjęcia satelitar-
ne tego miejsca. Na ziemi wokół
budynku widoczne były napisy
„dzieci”. W bombardowaniu zgi-
nęło ponad tysiąc niewinnych osób.
Nie był to jedyny przypadek, w któ-

rym Rosjanie zaatakowali ludność
cywilną. Wielokrotnie udaremniali
zaplanowane wcześniej ewakuacje
z Mariupola czy uniemożliwiali
stworzenie korytarza humanitarne-
go. Ostrzeliwali szpitale, szkoły
i budynki mieszkalne.

W okupowanym mieście ostatnim
punktem oporu przez długi czas po-
zostawał Azowstal, a w nim żołnie-
rze pułku Azow, których bohater-
stwo również przeszło już do histo-
rii. Pracownicy huty przez 63 dni
bronili się w zakładach metalurgicz-
nych mimo braku jedzenia, uzbroje-
nia i leków. Prawie każda próba do-
starczenia im wsparcia helikoptera-
mi kończyła się klęską. 24 maja he-
roiczna obrona zakończyła się i
około 2,5 tysiąca osób, w tym 78
kobiet, trafiło do rosyjskiej niewoli.

Pod koniec marca 2022 roku
świat obiegły szokujące informacje
z Buczy, niewielkiego miasta
położonego nieopodal Kijowa.
Wcześniej z pewnością jedynie nie-
liczni Polacy kiedykolwiek słyszeli

o tej miejscowości. Dziś powszech-
nie mówi się o zbrodni czy masak-
rze w Buczy. Sprawę wciąż bada
ONZ. Snajperzy strzelali do ludzi,
którzy wychodzili z domów po
wodę czy jedzenie. Na ulicach
leżały ciała, których nie wolno było
pochować. Niektórzy z zabitych
mieli związane ręce. Nagrania z Bu-
czy pokazują rowerzystę, do które-
go strzela czołg. Zdjęcia przedsta-
wiają częściowo zakopane w piachu
zwłoki starosty ze śladami tortur.
Rosjanie mordowali, gwałcili i
kradli. Nie tylko w tym miasteczku.

Polska jako bezpieczna przystań
W marcu 2022 roku do Polski do-

tarła Daria Olizarovych, studentka z
Odessy, która obecnie mieszka w
Szczecinie i studiuje architekturę.
Trasa, którą normalnie można by
pokonać w jeden dzień, ciągnęła się
aż cztery doby. Tak wiele osób pró-
bowało przedostać się poza granicę
Ukrainy. Wśród nich Daria z mamą
i młodszym bratem. Bez taty. Ten
musiał zostać w kraju, by walczyć.

– Kiedy się żegnaliśmy, mieliśmy
minutę, może dwie. W tamtej chwili
wydawało mi się, że widzę go i
przytulam po raz ostatni – opowia-
da dziewczyna.

Pierwsze dni wojny Daria spę-
dziła w Odessie, więc słyszała wy-
buchy niedaleko swojego domu i
widziała lecące za oknem rakiety.
Tłumaczy, że to dlatego później
bała się głośnych dźwięków ulicy,
błysków czy syren pogotowia.

Daria wspomina także swoje
pierwsze tygodnie w Polsce. Trud-
ności przysparzał nie tylko obcy ję-
zyk, lecz także inny sposób pracy
na studiach.

– Nasze narody mają różne spo-
soby myślenia. Dość trudno jest się
do tego przystosować, ale jeszcze
trudniej zrozumieć, jak mamy wy-
konać zadanie, zwłaszcza podczas
pracy w grupach. Wydaje mi się, że
niektórzy studenci zrozumieli, że
mam z tym problem, ale były też

Zeitgeist krąży nad Berlinem Smutek też zabija

– Chciałem od razu wyjechać i dołączyć do
wojska. Jednak, kiedy moi bliscy dowiedzieli
się, że pakuję już rzeczy, zaczęli mnie prosić,

abym pomagał Ukrainie i Ukraińcom w inny sposób.
Rozmowa z moimi rodzicami uświadomiła mi, że mój
wyjazd, strach o moje życie…To wszystko by ich zniszczyło
– wspomina chłopak.

Rocznica wojny. Demonstracja pod Ambasadą Rosji w Warszawie, 24.02.2023 r.
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Rok wojny, która miała trwać trzy dni
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osoby, które miały mi za złe, że się
nie zaangażowałam. Trudno jest jed-
nak przejąć inicjatywę, gdy nie znasz
języka, zakresu projektu, a jedno-
cześnie martwisz się o swoich bli-
skich i swój rodzinny dom – mówi.

Daria podkreśla, że nie rozmawia
ze znajomymi ze studiów o wojnie.
Nie chce sprawiać innym kłopotu.
Mówi, że jestem pierwszą osobą,
której o tym opowiada.

Podobnie jak Daria, do Polski zde-
cydowało się wyjechać wielu Ukra-
ińców. Zgodnie z danymi Straży
Granicznej, od początku wojny do
naszego kraju przybyło już ponad
dziesięć milionów osób uchodź-
czych.

Powiedzieć, że wojna zmieniła
życie milionów Ukraińców o 180
stopni, to jak nie powiedzieć nic.
Żyjąc w pokoju, nawet jeśli tuż za
naszą granicą toczy się wojna, nie
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić,
co czują dziś miliony mieszkańców
Ukrainy, także tych, którzy znaleźli
bezpieczne schronienie za granicą.

– Jestem już przyzwyczajona do
takiego życia, ale czasami bardzo
tęsknię za moim miastem, domem,
przyjaciółmi i normalnością. Nawet
jeśli będę miała szczęście wrócić do
kraju, to nie wrócę do życia takiego

jak przed wojną. Jednak staram się
nie narzekać, bo mam szczęście, że
jestem bezpieczna, a moi bliscy żyją.
Wielu Ukraińców nie ma już rodzin i
domów. Pewnego dnia po prostu wy-
szli po zakupy spożywcze, a kiedy
wrócili, zobaczyli ruiny swojego ro-
dzinnego miasta – mówi Daria.

Vladyslav dodaje, że chciałby móc
myśleć o przyszłości. Wie jednak, że
jego plany, tak samo jak plany milio-
nów Ukraińców, mogą zostać znisz-
czone w jednej chwili.

Różne drogi, jeden cel
Niezwykle trudne początki pobytu

w Polsce starali się ułatwiać Ukraiń-
com wolontariusze. Wśród nich mię-
dzy innymi Dasha, studentka dzien-
nikarstwa i komunikacji społecznej
na WNPiD oraz założycielka szkoły
językowej „Językowo” w Bydgosz-
czy. Do Polski przyjechała jeszcze
przed wojną, w 2017 roku. Razem z
nią przybyła rodzina. Języka pol-
skiego zaczęła nauczać przygoto-
wując koleżankę swojej mamy do
egzaminu. Później uczyła znajo-
mych, znajomych znajomych, aż w
końcu w lutym 2022 roku otworzyła
swoje biuro. Niedługo później mu-
siała przekształcić je w sztab wolon-
tariuszy, magazyn pomocy humani-
tarnej i miejsce nauczania języka
polskiego.

– 23 lutego zadzwoniłam do babci
i prosiłam ją, żeby przyjechała do
nas. Czułam, że coś się kroi. W
czwartek obudziłam się, włączyłam
internet i świat się zawalił. Był to
najgorszy poranek mojego życia. Da-
lej wszystko działo się jak we mgle:
praca 24/7, organizowanie pomocy,
pisanie postów, rozmowy, sprawdza-
nie wiadomości non stop. Trudna
była też moja praca. Każdy przycho-
dził do szkoły językowej z własnym
bagażem, więc poza byciem nauczy-
cielką, dla wielu byłam też psycho-
lożką – opowiada Dasha.

Vladyslav również pomagał przy-
jeżdżającym do Polski Ukraińcom.
Był wolontariuszem w punkcie „Are-
na”. Szukał mieszkań, pracy, wspie-
rał emocjonalnie. Był także tłuma-
czem u psychologa. Ze względu na
to, że nie mógł bezpośrednio wal-
czyć o swój kraj, dołączył do cyber-
wojska.

– Niszczyliśmy rosyjskie strony
urzędowe, a także infrastrukturę –
objaśnia.

Daria dodaje, że dziś każdy
Ukrainiec na swój sposób stara się
pomóc swojej ojczyźnie. Jedni
przekazują pieniądze armii, inni za-
palają znicze dla żołnierzy w oko-
pach, kolejni zgłaszają się do woj-
ska. Daria chce zdobyć dobre wy-
kształcenie, aby jako architektka
odbudować Ukrainę po jej zwycię-
stwie.

Wojna nie rozpoczęła się 24 lutego
Przez pierwsze miesiące wojny

cały świat żył wydarzeniami z
Ukrainy. Prawie wszyscy śledzili
bieżące informacje, udostępniali
zbiórki, przynosili jedzenie, ubrania
czy środki czystości do punktów
pomocy. Po roku powoli zapomina-
my albo próbujemy zapomnieć o
tym, co dzieje się za wschodnią
granicą, a przecież wojna wciąż
trwa.

W sierpniu wojska ukraińskie za-
czynają wykorzystywać dostar-
czoną z Zachodu broń. We wrześniu
przeprowadzają błyskawiczną kon-
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trofensywę i odbijają duże tereny w
okolicy Charkowa. W związku z
tym Putin ogłasza mobilizację, a ty-
siące Rosjan próbują opuścić kraj.
Na początku października wysadzo-
ny zostaje most Kerczeński, który
łączy Krym z Rosją. W listopadzie
wojska rosyjskie wycofują się z
Chersonia. Od grudnia nieprzerwa-
nie trwają walki o Bachmut. Prezy-
dent Wołodymyr Zełenski wciąż
prosi kraje zachodnie o wsparcie i o
broń, stara się o dołączenie do
NATO i do Unii Europejskiej. W lu-
tym do Ukrainy wreszcie trafiają
polskie czołgi leopardy. Rosjanie
wciąż mordują, gwałcą i kradną.
Wojna trwa, ale jak podkreślają moi
rozmówcy, nie rozpoczęła się 24 lu-
tego.

– Gdy Rosjanie ostrzelali Kijów,
nie było u mnie zdziwienia. Rozu-
miałem, że wojna, która trwa od
2014 roku, w 2022 przejdzie na ko-
lejny etap – mówi Vladyslav Kra-
chenko.

Co możemy zrobić, teraz, gdy co-
raz mniej osób pisze posty, udostęp-
nia wiadomości z Ukrainy czy
działa w wolontariacie? Przede
wszystkim pamiętać o tym, że woj-
na się nie zakończyła, że tuż obok
miliony ludzi cierpią i walczą za
swój kraj.

Karolina SZMYGIN

Rocznica wojny. Demonstracja pod Ambasadą Rosji w Warszawie, 24.02.2023 r.

Podobnie jak Daria, do Polski zdecydowało się
wyjechać wielu Ukraińców. Zgodnie z danymi
Straży Granicznej, od początku wojny do na-

szego kraju przybyło już ponad dziesięć milionów osób
uchodźczych.

kontynuacja ze str. 1
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Od początku wojny w
Ukrainie minął już rok.

Przez ten czas mogliśmy
śledzić wiele wizyt poli-

tyków, nie tylko w tym
ogarniętym konfliktem

kraju. Wielu wykazało się
ogromną odwagą, spoty-
kając się z najważniejszy-

mi włodarzami naszego
wschodniego sąsiada i

okazując wsparcie
walczącym Ukraińcom.
Wizyty często niosły za

sobą konkretne decyzje
zwiększające materialną

pomoc dla Ukrainy.

W ostatnim czasie przed-
stawiciele łącznie oś-
miu państw (Polski,

Litwy, Danii, Hiszpanii, Włoch, Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki, Ho-
landii i Szwecji) oraz Unii Europej-
skiej odbywali wizyty w ukraińskich
miastach. Znajdująca się w tym gro-
nie Polska jest liderem, jeśli chodzi
o liczbę spotkań z najwyższymi
przedstawicielami ukraińskimi na
ich terytorium przez ostatni rok. Sta-
liśmy się również krajem „tranzyto-
wym”, odwiedzanym niejako „przy
okazji” przez głowy państw i
rządów udające się z wizytą do
Ukrainy. Wizyty zintensyfikowały
się szczególnie w lutym – miesiącu,
w którym przypadła rocznica rozpo-
częcia rosyjskiej inwazji.

Trójkąt Lubelski we Lwowie
11 stycznia doszło we Lwowie do

spotkania prezydentów Polski, Lit-
wy i Ukrainy w ramach zainauguro-
wanej niecałe trzy lata temu
współpracy, mającej na celu szero-
ko pojętą kooperację między tymi
trzema krajami. Andrzej Duda, Gi-
tanas Nausėda i Wołodymyr Zełen-
ski rozmawiali o przekazaniu
Ukrainie czołgów Leopard
mających wspomóc żołnierzy na
froncie. Ostatecznie na szczycie za-
padła decyzja o transferze polskich
Leopardów do Ukrainy. – Podjęliś-
my decyzję o włożeniu do tej mię-
dzynarodowej koalicji pierwszego
pakietu czołgowego – kompanii
czołgów Leopard, która, mam na-
dzieję, w szeregu z innymi kompa-
niami czołgów Leopard oraz in-
nych, które zostaną przez inne pań-
stwa złożone, popłynie w niedługim
czasie do Ukrainy i będzie mogła
wzmocnić obronę Ukrainy – powie-
dział na konferencji prasowej pre-
zydent Andrzej Duda. We Lwowie
nie zabrakło także rozmów o przy-
szłej integracji naszych wschodnich
sąsiadów z Unią Europejską oraz
NATO. Prezydenci mówili o ko-

nieczności zatrzymania rosyjskiej,
niesprowokowanej niczym agresji.
Doszło też do podpisania symbo-
licznej deklaracji odbudowy Ukrai-
ny po wojnie oraz podkreślono jej
niezbywalne prawo do obrony swo-

jej suwerenności. Na koniec wizyty
Duda i Zełenski odbyli wizytę na
Cmentarzu Łyczakowskim, oddając
hołd Orlętom Lwowskim. Według
komentatorów był to ważny gest ze
strony prezydenta Ukrainy i po-

twierdzenie wspólnego dziedzictwa
obu krajów.

Nie tylko czołgi
Na przełomie stycznia i lutego

odbyły się też do inne ważne spot-
kania na najwyższym szczeblu z
przywódcami państw zachodnioeu-
ropejskich. Premierka Danii Mette
Fredriksen zdecydowała o przeka-
zaniu 19 dział samobieżnych Cae-
sar. Wołodymyr Zełenski podzięko-
wał za dostawy broni i podkreślił,
jak ważne jest ogłoszenie tej decyz-
ji na ukraińskiej ziemi. Prezydent
Ukrainy rozmawiał też z duńskimi
przedstawicielami o wzmocnieniu
sił powietrznych i przeciwokręto-
wych na południu kraju, jednak
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żadne konkretne decyzje nie za-
padły. W połowie lutego do Kijowa
zawitał za to szwedzki premier Ulf
Kristersson. Była to ważna wizyta z
uwagi na obecne przewodnictwo
Szwecji w Unii Europejskiej.
Oprócz deklaracji premiera w kwes-
tii przystąpienia Ukrainy do euro-
pejskiej wspólnoty po wojnie, nie
zabrakło także potwierdzenia obiet-
nic dostawy broni. Sztokholm zde-
cydował się na przekazanie syste-
mów artyleryjskich Archer. Krister-
sson był pytany przez dziennikarzy
o możliwość dostarczenia szwedz-
kich lekkich myśliwców SAAB
JAS 39, jednakże stwierdził, iż po-
mimo chęci, nie ma w tej chwili ta-
kiej możliwości.

Wizyty-symbole
Nie wszystkie oficjalne spotkania

polityków innych państw w Ukrai-
nie zakończyły się wiążącymi de-
cyzjami dotyczącymi konkretnego
wsparcia wojskowego. W lutym za
naszą wschodnią granicą gościli
również premierzy Hiszpanii i Ho-
landii, Pedro Sánchez i Mark Rutte
oraz premierka Włoch, Giorgia Me-
loni. Mimo że wszyscy okazywali
słowne wsparcie Ukraińcom w woj-
nie, to nie przełożyło się to na do-
stawy broni z tych państw. Sánchez
i Meloni udali się podczas swoich
wizyt do miejsc dotkniętych rosyj-
skimi zbrodniami wojennymi – Bu-
czy i Irpienia. – To dla mnie wielki
zaszczyt. Myślę, że moim obo-
wiązkiem jest być tutaj, aby po-
twierdzić stanowisko włoskiego
rządu i być może także osobiście
zrozumieć, czego potrzebują ludzie,
którzy walczą o swoją wolność –
powiedziała Meloni w Kijowie.
Większy rozgłos uzyskały jednak
dwa inne bardzo ważne spotkania w
Ukrainie – to delegacja unijnych ko-
misarzy, a przede wszystkim nieza-
powiadana wcześniej publicznie wi-
zyta prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, Joe Bidena. Przyle-
ciał do Polski dzień przed oficjalną
datą przyjazdu do naszego kraju i
pociągiem z Przemyśla wyruszył w
utrzymaną w tajemnicy podróż do
Kijowa. Trwająca kilka godzin wi-
zyta Bidena w mieście regularnie
atakowanym z powietrza oraz spot-
kanie z Zełenskim były wyrazem
wielkiego wsparcia od Zachodu.
Spacer prezydentów ulicami Kijowa
stanowił wyraźny sygnał dla Rosji,
iż Stany Zjednoczone Ameryki sta-
nowią podporę dla Ukraińców w tej
wojnie. Nie obyło się też bez
ogłoszenia kolejnego pakietu wspar-
cia dla Ukrainy, zawierającego 500
milionów dolarów oraz amunicję do
artylerii HIMARS.

Rok wojny w Ukrainie pokazał,
że Zachód jest obecnie zjednoczony
jak nigdy dotąd. Stałe dostawy bro-
ni i regularne transfery pieniędzy
pokazują silną chęć wsparcia
walczących Ukraińców. Ile jeszcze
potrwa wojna, tego nie wie nikt, ale
pewne jest, że demokratyczny świat
nie podda się, dopóki Ukraina nie
pokona rosyjskiego agresora.

Filip STACHOWICZ

Stany Zjednoczone Ameryki są jednym z liderów pomocy Ukrainie

Wiec poparcia dla pomocy Ukrainie przed Białym Domem

Niekończące się wsparcie

Na przełomie stycznia i lutego odbyły się też
do inne ważne spotkania na najwyższym
szczeblu z przywódcami państw zachod-

nioeuropejskich. Premierka Danii Mette Fredriksen zdecy-
dowała o przekazaniu 19 dział samobieżnych Caesar.
Wołodymyr Zełenski podziękował za dostawy broni i pod-
kreślił, jak ważne jest ogłoszenie tej decyzji na ukraińskiej
ziemi.



5marzec 2023

Źr
ód

ło
:N

AT
O

/F
lic

kr
.c

om
(C

C
BY

-N
C

-N
D

2.
0)

Progresywny, stanowczy
wobec Rosji i chin eksko-

munista i były generał
NaTO. Kim jest Petr Pa-

vel? Nowo zaprzysiężony
prezydent czech pokonał

w wyborach rywala-po-
pulistę. czy znajdzie

wspólny język z partne-
rami znad Wisły? Jakie
ma poglądy na miejsce

czech w europie?

Przyszły prezydent Czech
przyszedł na świat w 1961
roku w niewielkiej miejs-

cowości w pobliżu Pilzna. Od
najmłodszych lat związany był z
wojskowością, uczęszczał do szkół
o profilu militarnym. Od 1985 do
1989 roku przynależał do Komunis-
tycznej Partii Czechosłowacji. Po la-
tach przyznawał, że żałuje tego eta-
pu w swojej karierze. Obecność w
strukturach partyjnych była jednak
przepustką do kariery w armii, w
której Pavel pozostał po aksamitnej
rewolucji i zmianie ustroju. W latach
90. brał udział w misjach pokojo-
wych w ogarniętej wojną Ju-
gosławii. Później kształcił się też za
granicą. Kilkuletni pobyt w Wielkiej
Brytanii pozwolił mu biegle opano-
wać znajomość języka angielskiego.
Stopniowo piął się w górę wojsko-
wej drabiny, na której szczycie
wylądował w 2015 roku. Pavel zos-
tał wtedy szefem Komitetu wojsko-
wego NATO. Tę funkcję sprawował
przez trzy lata. Od 2020 roku roz-
począł działalność społeczno-poli-
tyczną. Swoją niezależną kandyda-
turę na urząd prezydenta Republiki
Czeskiej zgłosił we wrześniu
ubiegłego roku.

Kampania prezydencka kręciła
się wokół stanowiska Czech wobec
wojny w Ukrainie. Główny rywal
Pavla, Andrej Babiš (były premier
Czech) straszył wyborców populis-
tycznymi sugestiami, jakoby Pavel
chciał uwikłać Czechy w bezpoś-
redni udział w walkach. Kontro-
wersje budziła również komunis-
tyczna przeszłość kandydata. Babiš
musiał z kolei bronić się przed
oskarżeniami o korupcję i antyde-
mokratyczne zapędy. Podczas kam-
panii zszokował opinię publiczną,
mówiąc, że w przypadku rosyjskiej
inwazji nie ruszyłby na pomoc Pol-
sce, tym samym nie wywiązałby się
z obowiązujących Czechy zapisów
traktatu północnoatlantyckiego.

W pierwszej turze wyborów
wzięło udział dziewięciu kandyda-
tów i chociaż najwięcej głosów
zebrał Pavel, to jego przewaga nad
Babišem była minimalna i nie po-
zwoliła rozstrzygnąć wyniku poli-
tycznego starcia już 14 stycznia.
Zwycięstwo nadeszło dwa tygodnie
później. W drugiej turze tegorocz-
nych wyborów prezydenckich
(27.01-28.01) Pavel zdeklasował
Babiša wygrywając z nim stosun-

kiem 58,32% głosów do 41,67%.
Frekwencja wyniosła wówczas po-
nad 70%. Pavel został zaprzy-
siężony na urząd prezydenta Repub-
liki Czeskiej 9 marca, tym samym
obejmując go po znanym z ciętego
języka Milošu Zemanie.

Jakim prezydentem będzie Pavel?
Wiemy, że poglądy ma progresyw-
ne. Od lat podkreśla konieczność
walki ze zmianami klimatu. Jest
zwolennikiem równouprawnienia
osób LGBT+ w Czechach (obecnie
obowiązują tam jedynie związki
partnerskie), wspiera prawa kobiet,
jest także za legalizacją dostępu do
eutanazji. Poglądy nowego prezy-
denta nie budzą wśród Czechów
zbyt dużych kontrowersji. W kam-
panii prezydenckiej zagadnienia
światopoglądowe nie były wysunię-
te na pierwszy plan. Kontrastuje to
z polską polityką, którą regularnie
wstrząsają ideologiczne spory.
Aborcja jest w Czechach legalna,
związki partnerskie dla par tej sa-
mej płci są legalne od 2006 roku, a
według danych z 2020 roku blisko
70% Czechów jest zwolennikami
pełnej równości małżeńskiej. Trud-
no mówić też o jakimkolwiek
wpływie kościoła na debatę pub-
liczną czy politykę u naszych
południowych sąsiadów, skoro
według danych spisu powszechnego
z 2021 roku 87,5% Czechów nie
przynależy do żadnego związku
wyznaniowego. Pavel jest również
orędownikiem pogłębiania integra-

cji europejskiej, socjaldemokratycz-
nego modelu państwa opiekuńcze-
go, a także przyjęcia przez Czechy
waluty euro. Warto pamiętać, że
Czechy, podobnie jak Polska, cha-
rakteryzują się parlamentarnym sys-
temem rządów, zatem rola prezy-
denta w kreowaniu kierunku krajo-
wej polityki jest ograniczona.

W pierwszych dniach po wygra-
nych wyborach Pavel zdążył się na-
razić wielkiemu mocarstwu – Chi-

nom. Zatelefonował bowiem do
Tsai Ing-wen, prezydentki Tajwanu,
demokratycznego państwa oficjal-
nie nieuznawanego przez większość
społeczności międzynarodowej.
Rząd w Pekinie uważa wyspę za
zbuntowaną prowincję. Rozmowa
na tak wysokim szczeblu, wywołała
natychmiastową reakcję. To nie
pierwszy raz, gdy czołowi czescy

politycy tak otwarcie pokazują, co
sądzą o władzach ChRL. Burmistrz
Pragi Zdeněk Hřib wielokrotnie wy-
rażał wsparcie dla Tybetańczyków,
Ujgurów i dla Tajwanu. Odwiedził
nawet Tajpej i został honorowym
obywatelem miasta. Reakcją Pekinu
było zerwanie wszelkiej współpracy
z władzami czeskiej stolicy. Zarów-
no Hřib jak i Pavel od lat krytykują
też Rosję. Ich stanowisko stało w
kontrze do wizji Babiša i Zemana,
zabiegających o utrzymanie intrat-
nych interesów ze Wschodem.

Pavel podczas swojego zaprzy-
siężenia podkreślał wagę wzmac-
niania sojuszu państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej: „Możemy (Cze-
chy – przyp. red.) być graczem, któ-
ry jednoczy podobnych partnerów”.
Tym samym zaznaczył integralną
pozycję Republiki Czeskiej w struk-
turach unijnych, sugerując również
dążenie do objęcia przez nią roli
przewodniej w regionie nękanym
autorytarnymi i populistycznymi
zapędami. Pavel odniósł się rów-
nież do Ukrainy: „Pokazała nam, że
niezłomność i upór mają większe
znaczenie niż rozmiar przeciwnika.
(…) Pomagając Ukrainie, pomaga-
my też sobie”. Tydzień po zaprzy-
siężeniu odwiedził Polskę. Nie
omieszkał upomnieć naszych
władz. W wywiadzie dla „Gazety
Wyborczej” apelował o podjęcie
przez rząd w Warszawie bardziej
koncyliacyjnego dyskursu, który
stawiałby na „pewne ustępstwa na
rzecz większego celu”.

Kacper ZIELENIAK

Petr Pavel z ówczesnym premierem Belgii - Charlesem Michelem (2015 rok)

Prezydent generał

Jakim prezydentem będzie Pavel?Wiemy, że
poglądy ma progresywne. Od lat podkreśla
konieczność walki ze zmianami klimatu. Jest

zwolennikiem równouprawnienia osób LGBT+ w Czechach
(obecnie obowiązują tam jedynie związki partnerskie),
wspiera prawa kobiet, jest także za legalizacją dostępu do
eutanazji.

Pavel podczas swojego zaprzysiężenia pod-
kreślał wagę wzmacniania sojuszu państw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej:„Możemy (Czechy

– przyp. red.) być graczem, który jednoczy podobnych part-
nerów”.Tym samym zaznaczył integralną pozycję Republiki
Czeskiej w strukturach unijnych, sugerując również dążenie
do objęcia przez nią roli przewodniej w regionie nękanym
autorytarnymi i populistycznymi zapędami.

Petr Pavel pełnił funkcję szefa Komitetu Wojskowego NATO w latach 2015-2018

Źr
ód

ło
:H

al
ifa

xI
nt

er
na

tio
na

lS
ec

ur
ity

/F
lic

kr
.c

om
(C

C
BY

-S
A

2.
0)



6 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Źr
ód

ło
:F

ot
.P

.T
ra

cz
/K

PR
M

/F
lic

kr
.c

om
(P

ub
lic

do
m

ai
n)

Powstały pod koniec
ubiegłego roku szósty

rząd Binjamina Netanja-
hu wstrząsnął fundamen-

tami izraelskiej demo-
kracji. Planowana refor-

ma sądownictwa, w prak-
tyce może zniszczyć

jakiekolwiek prawne
ograniczenia dla władzy

parlamentarnej więk-
szości. Sprzeciw wobec

niej doprowadził do wie-
lotysięcznych protestów.

Radykalni koalicjanci
rządzącego Likudu dążą
do ograniczenia sekula-

ryzmu w Izraelu i przy-
spieszenia ekspansji na

zachodnim Brzegu.

Gdy 1 listopada ubiegłego
roku partie lewicowe i
centroprawicowe prze-

grały wybory parlamentarne w Iz-
raelu, wynik ten nie był zaskocze-
niem. Ich koalicyjny rząd, powstały
w wyniku sprzeciwu wobec praktyk
politycznych wieloletniego premie-
ra i przywódcy konserwatywnej par-
tii Likud Binjamina Netanjahu, stra-
cił większość parlamentarną w czer-
wcu. Półtoraroczne rządy przeciw-
ników Likudu nie były w stanie
odwrócić trendu trwającego od lat –
skrętu izraelskiej polityki w prawo.
Nawet toczące się wobec Netanjahu
procesy korupcyjne nie odstraszyły
wyborców.

Dla wielu zagranicznych partne-
rów Izraela zaskakujący okazali się
koalicjanci zwycięskiej partii. Za-
równo z powodu znacznej polaryza-
cji tamtejszej sceny politycznej, jak
i wielokrotnego wiarołomstwa Ne-
tanjahu w stosunku do jego centrop-
rawicowych partnerów, jedynymi
stronnictwami chętnymi do
współrządzenia z konserwatystami
okazały się partie ultraortodoksyj-
nych judaistów i cieszących się sil-
nym poparciem wśród żydowskich
osadników na Zachodnim Brzegu
nacjonalistów. Zdobyli oni nadspo-
dziewanie wiele miejsc w Knesecie.
W skład nowego rządu obok Liku-
du weszły: Szas, Zjednoczony Juda-
izm Tory, No’am, Religijny Syjo-
nizm i Żydowska Siła.

Partnerów koalicyjnych dzieli
wiele kwestii. Likud, w przeciwień-
stwie do Szasu i Zjednoczonego Ju-
daizmu Tory jest partią świecką.
Sam Netanjahu, mimo swego sprze-
ciwu wobec rozwiązania dwupań-
stwowego konfliktu Izraela z Pale-
styńczykami, nigdy nie był tak ra-
dykalny jak Becalel Smotricz z Re-
ligijnego Syjonizmu czy Itamar

Ben-Gvir z Żydowskiej Siły. Koali-
cjanci mają jednak o wiele więcej
wspólnych interesów. Tuż po ukon-
stytuowaniu się wspólnego rządu
nowa większość w Knesecie przy-
stąpiła do wprowadzenia w życie
projektu, który za jednym zama-
chem umocniłby jej wpływy w Iz-
raelu i uchronił premiera Netanjahu
przed zarzutami korupcyjnymi. Pro-
jektem tym jest reforma Sądu Naj-
wyższego.

Izrael nie posiada sztywnej kon-
stytucji, jak na przykład Polska.
Normy konstytucyjne tamtejszego
systemu politycznego zawarte są w
Prawach Podstawowych, które
można zmieniać w takim samym
trybie, co zwykłe ustawy. Jednak iz-
raelskie rządy nie są poza wszelką
kontrolą, ponieważ ustawa
przegłosowana przez Kneset może
zostać poddana ocenie sędziów
Sądu Najwyższego, którzy mają

prawo uznać ją za niekonstytucyjną.
W dodatku Sąd Najwyższy może
uznać ministra bądź premiera za
nieuprawnionego do zasiadania w
rządzie z powodu łamania prawa.
Obecny rząd uważa ten system za
niedemokratyczny, bo ogranicza
władzę wyłonionej w wyborach
większości. Rząd zamierza ograni-
czyć prawo oceny ustaw do pełnego
składu Sądu Najwyższego, w któ-
rym wyrażenie negatywnej opinii
wymagałoby zgody 12 z 15 sę-
dziów. Da również Knesetowi
możliwość odrzucenia tegoż stano-
wiska większością bezwzględną. W
dodatku przeważająca część człon-
ków komitetu typującego przy-
szłych sędziów Sądu Najwyższego
miałaby być wyznaczana przez
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Kneset. Wzmocnieniu uległaby też
pozycja premiera, który nie mógłby
już być uznany za niezdolnego do
sprawowania urzędu z powodu pra-
womocnego wyroku skazującego.

Zaproponowane przez koalicję
rządzącą reformy spotkały się z
oburzeniem wśród izraelskich śro-
dowisk prawniczych. Przewod-
niczący Sądu Najwyższego uznał
proponowaną reformę za „plan
zmienienia demokratycznej tożsa-
mości kraju nie do poznania”. Nie-
mal dwustu naukowców z wy-
działów prawa na izraelskich uczel-
niach podpisało się pod oświadcze-
niem, w którym propozycje reform
uznano za próbę odrzucenia po-
działu władzy i zagrożenie dla praw
człowieka. Prezydent Izraela Isaac
Herzog zaapelował w przemówie-
niu do narodu, aby reformę sądow-
nictwa przeprowadzono rozważnie i
w oparciu o kompromis.

Plany izraelskiego rządu spotkały
się też ze sprzeciwem obywateli
tego kraju. Od początku stycznia
dziesiątki tysięcy ludzi wychodzą
na ulice izraelskich miast, by wyra-
zić sprzeciw wobec forsowanej
przez rząd reformy. 4 marca na uli-
ce Tel Awiwu wyszło 160 000 pro-
testujących. Protestują również
członkowie izraelskich służb i re-
zerwiści z elitarnych jednostek woj-
skowych.

W tle tych wydarzeń narasta o
wiele starszy problem Izraela. Na
okupowanych przez izraelskie woj-
sko terytoriach Zachodniego Brze-
gu już od czasów poprzedniego
rządu intensyfikuje się konflikt mię-
dzy Palestyńczykami a osiedlający-
mi się na tych terenach, naru-
szającymi tym samym prawo mię-
dzynarodowe, żydowskimi osadni-
kami. Na ataki terrorystyczne pale-
styńskich bojowników izraelskie
wojsko reaguje rajdami na ich kry-
jówki. Osadnicy tworzą nowe, nie-
legalne osiedla i atakują palestyńską
ludność, częstokroć nie ponosząc za
to żadnej kary. Szczególne oburze-
nie w Izraelu i poza nim wywołał
atak osadników na miasteczko Hu-
wara, w którym podpalili kilkadzie-
siąt domów, zabijając przy tym Pa-
lestyńczyka w odwecie za zamach,
w którym zginęło dwóch Izraelczy-
ków.

Nie wiadomo, czy rząd Netanjahu
zdoła przeforsować reformę sądow-
nictwa wbrew woli tysięcy protes-
tujących, jednak niezależnie od wy-
niku tej konfrontacji Izrael jest we-
wnętrznie osłabiony. Jeśli Likud
postawi na swoim, to zachodnim
partnerom Izraela z pewnością o
wiele trudniej będzie traktować Iz-
rael jako jedyną demokrację na Bli-
skim Wschodzie. Kwestia okupacji
Zachodniego Brzegu może stać się
w zachodnim dyskursie politycz-
nym o wiele bardziej dostrzegalna
niż do tej pory.

Oskar KMAK

Premier Izraela (trzeci od lewej) podczas konsultacji międzyrządowych w Izraelu w 2016 roku

Tel Awiw stał się epicentrum protestów przeciwko reformie sądownictwa

Prawicowa rewolucja w Izraelu

Plany izraelskiego rządu spotkały się też ze
sprzeciwem obywateli tego kraju. Od po-
czątku stycznia dziesiątki tysięcy ludzi wy-

chodzą na ulice izraelskich miast, by wyrazić sprzeciw wo-
bec forsowanej przez rząd reformy.
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korzystania węgla w energetyce
wzrósł w latach 2021-2022 aż o
8,4%. Nieco lepiej niż faktyczna
transformacja miksu energetycznego
idzie Niemcom rewitalizacja obsza-
rów postgórniczych.

Nowe pojezierze w Lipsku
Lipsk to ósme największe miasto

dzisiejszych Niemiec, zamieszkane
przez ponad 600 tysięcy osób. Nie-
gdyś stanowiło jeden z głównych oś-
rodków przemysłowych, było też
obok Drezna jednym z ważniejszych
centrów handlowych i kulturowych
Niemiec Wschodnich. Po upadku
NRD i zjednoczeniu Niemiec miasto
przeżyło załamanie, związane z ode-
jściem od gospodarki centralnie pla-
nowanej oraz drastycznym spadkiem
liczby ludności. „Poturbowany”
Lipsk zaczął się stopniowo odradzać
i w ostatnich latach stał się modnym,
poddającym się dynamicznej gentry-

fikacji miastem, rywalizującym z sa-
mym Berlinem o miano najbardziej
hipsterskiego miasta w Niemczech.
Jednym z przejawów tego nowego
oblicza Lipska jest Leipziger Neuse-
enland, czyli Nowe Pojezierze Lip-
skie. Ten ambitny projekt zakłada
utworzenie do 2060 roku sztucznego
pojezierza na południe od miasta.
Zbiorniki wodne powstają przez za-
lanie wykopów po dawnych kopal-
niach węgla brunatnego. Obecnie ist-
niejące jeziora mają powierzchnię 30
tys. hektarów. Docelowo rewitaliza-

cja ma objąć ponad dwukrotnie
większy obszar. Okolice nowych je-
zior oferują liczne możliwości rek-
reacji: ścieżki rowerowe, wy-
pożyczalnie sprzętu wodnego, tereny
spacerowe, piknikowe i kampingo-
we. Zbiorników powstało jak dotąd
15. Kuszą odwiedzających lazuro-
wym kolorem wody, można się w
nich bezpiecznie kąpać. Najpopular-
niejsze jest położone w podmiejskiej
miejscowości Markkleeberg Cospu-
dener See, nad którym są piaszczyste
plaże i marina z żaglówkami. Wokół

Krajobraz okolic Konina,
Bogatyni oraz wielu re-
gionów czech i Niemiec

szpecą widoczne na zdję-
ciach satelitarnych blizny.

To ogromne dziury roz-
miarów kilkudziesięciu ki-
lometrów kwadratowych,

głębokie nawet na 200
metrów. Powstawały

przez dekady odkrywko-
wego wydobycia węgla

brunatnego. Nasi zachod-
ni sąsiedzi dają swoim

nieczynnym kopalniom
nowe życie. Niestety nie

wszędzie.

Historia Niemiec obfituje w
traumatyczne doświadcze-
nia ludności przesiedlanej z

powodu wydobycia węgla brunatne-
go. Jak szacuje zrzeszające przesied-
leńców stowarzyszenie Menschen-
recht vor Bergrecht (niem. „prawa
człowieka przed prawem górni-
czym”), długie dekady eksploatacji
kopalń odkrywkowych doprowadziły
do zagłady ponad 370 miejscowości
(kilka kolejnych jest wciąż za-
grożonych wyburzeniem) oraz przy-
musowego wysiedlenia niemal 125
tysięcy osób. Władze RFN zapowia-
dają przyspieszone odejście od wyko-
rzystania węgla w energetyce – rząd
Olafa Scholza dąży do wycofania
tego źródła energii do 2030 roku, a
nie jak do tej pory planowano 2038
roku. Niestety, wciąż zdarza się, że
mieszkańcy muszą ustąpić miejsca
górnikom. W ostatnich miesiącach
świat obiegły zdjęcia z Lützerath,
niewielkiej miejscowości położonej
w kraju związkowym Nadrenia-Pala-
tynat, w zachodniej części kraju.
Wioska jest stopniowo burzona, aby
powiększyć pobliską kopalnię węgla
brunatnego. W protestach aktywis-
tów, mających na celu wstrzymanie
tego procederu, wzięła udział między
innymi Greta Thunberg. Szwedzka
działaczka została siłą wyprowadzo-
na przez służby.

Z jednej strony Niemcy wciąż na-
leżą do największych emitentów CO2
na świecie, z drugiej podejmują am-
bitne działania mające na celu pełną
transformację energetyczną (Energie-
wende) oraz rewitalizację obszarów
zniszczonych przez górnictwo, ener-
getykę i inne gałęzie przemysłu
ciężkiego. Energiewende nie jest nie-
stety jak dotąd oszałamiającym suk-
cesem. Szczególne wątpliwości budzi
motywowana politycznie decyzja o
odejściu od energii jądrowej. Koniec
eksploatacji ostatnich reaktorów był
wielokrotnie przesuwany. W obliczu
kryzysu energetycznego, wywołane-
go rosyjską inwazją na Ukrainę, za-
częto wręcz mówić o „historycznym
błędzie”. Niestety, węgiel jest wciąż
największym źródłem energii elek-
trycznej w Niemczech, a jak donosi
„Deutsche Welle”, współczynnik wy-
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jezior ciągną się szlaki turystyczne, a
pozostałe zabytki epoki rewolucji
przemysłowej są zamieniane w mu-
zea bądź lokale kulturalno-gastrono-
miczne.

Turkusowe i toksyczne
W Polsce również pojawiają się

plany stworzenia w miejsce dawnych
kopalń obszarów atrakcyjnych tury-
stycznie. Jak informuje portal „geek-
week Interia”, taka inwestycja czeka
kopalnię piasku „Kotlarnia”,
położoną nieopodal Gliwic. Do koń-
ca dekady ma tam powstać jezioro o
powierzchni niemal 900 hektarów,
wraz z otaczającą infrastrukturą i
udogodnieniami dla turystów. Plany
wykorzystania istniejącego zbiornika
ma natomiast wielkopolski Kleczew.
Gmina dąży do rewitalizacji sztucz-
nego akwenu Słaboludź i stworzenia
nad jego brzegami plaży dla miesz-
kańców. Lazurowy kolor wody, przy-
pominający wizualnie nowe kąpielis-
ka, z których mogą korzystać miesz-
kańcy Lipska, występuje w zbiorniku
nieopodal wspomnianego Kleczewa.
Pozory mylą – jezioro, o którym
mowa jest toksyczne i niebezpiecz-
ne. To doskonale znane mieszkań-
com Konina i okolic „Jezioro Turku-
sowe”, powstałe w wyniku zalania
pełnego odpadów mineralnych wyro-
biska kopalni węgla brunatnego. To-
ksyczność wody wynika z jej zasa-
dowego odczynu. Służby i lokalne
władze odradzają nawet spacery wo-
kół tego zbiornika, przypominając,
że szkodliwy jest także nabrzeżny
piasek. Te ostrzeżenia nie zniechę-
cają odwiedzających, jezioro stało
się bowiem lokalną ciekawostką tu-
rystyczną. Polska wciąż czeka na tak
ambitny projekt jak Nowe Pojezie-
rze. Być może, za kilkanaście lat,
okolice Bogatyni czy Konina także
staną się turystycznym rajem.

Kacper ZIELENIAK

Od dystopii do riwiery

Z jednej strony Niemcy wciąż należą do naj-
większych emitentów CO2 na świecie, z dru-
giej podejmują ambitne działania mające na

celu pełną transformację energetyczną (Energiewende)
oraz rewitalizację obszarów zniszczonych przez górnictwo,
energetykę i inne gałęzie przemysłu ciężkiego.

Nad nowymi jeziorami powstają plaże i kąpieliska
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choroba cywilizacyjna i
prawdziwa zmora na-

szych czasów. cierpi na
nią aż 350 milionów ludzi
na całym świecie, a w Pol-

sce dotyczy ona aż czte-
rech milionów. mowa o

depresji, która dla wielu
jest niczym ciężki balast

uporczywych myśli
ciągnących w otchłań in-

tensywnego smutku.

Depresja to choroba psy-
chiczna, która może do-
tknąć każdego, niezależnie

od wieku. Pomimo swojego po-
wszechnego występowania nadal
przez wielu jest lekceważona. Zgod-
nie z europejską klasyfikacją ICD-
10 depresję stwierdza się w momen-
cie, w którym przez okres nie krót-
szy niż dwa tygodnie bez przerwy
występują przynajmniej dwa objawy
z następujących: utrata energii, ob-
niżenie nastroju, anhedonia (nie-
możność odczuwania przyjemności)
i utrata dotychczasowych zaintere-
sowań. Odczuwalne jest też upor-
czywe uczucie smutku, któremu to-
warzyszy czasem bezsenność (lub
nadmierna senność), brak apetytu, a
nierzadko również myśli samobój-
cze. Depresja bywa uwarunkowana
biologicznie z powodu zaburzeń w
produkcji neuroprzekaźników, może
też być dziedziczna lub psycholo-
giczna, spowodowana traumatycz-
nym wydarzeniem jak śmierć bli-
skiej osoby. Może trwać latami lub
występować tylko w formie sezono-
wej choroby afektywnej – SAD.
Niezależnie od jej formy i objawów,
najgorsze, co możemy zrobić, to ją
zlekceważyć.

Oczami depresji
Przybijające jest to, że kiedy

masz depresję, to przez większość
czasu nie wiesz, że ją masz. Uczysz
się z nią żyć, staje się częścią ciebie
i niczym cień podąża krok w krok
za tobą, a ty nie jesteś w stanie się
od niej uwolnić. Przytłacza cię bez-
radność w obliczu intensywnego
smutku, który z każdym dniem od-
czuwasz coraz bardziej. Negatywne
myśli kłębiące się w głowie powoli
niszczą cię od środka. Krzyczysz,
ale ten krzyk jest tylko w tobie ni-
czym niemy szept wołający o po-
moc. Dochodzi do tego, że nie jes-
teś w stanie pracować, uczyć się,
izolujesz się od innych. Twój smu-
tek przejmuje kontrolę nad twoim
ciałem, sprawiając, że całe dnie po-
trafisz jedynie przeleżeć skulony w
łóżku bez sił na robienie czegokol-
wiek.

Depresja ma dwie twarze. Nie
jest tylko szara i ponura, potrafi
również być z pozoru kolorowa i
pełna życia. Ta dziewczyna, która
ciągle się uśmiecha, jest wygadana i
ma duże poczucie humoru też może
mieć depresję. Tłumi swoje uczu-

cia, aby nie obciążać nimi innych.
Zawsze stara się pomagać i
uszczęśliwiać bliskie sobie osoby,
bo wie, co to znaczy prawdziwy
wewnętrzny smutek. Stara się jak
najlepiej wykonywać swoją pracę i
obowiązki, bo każdy popełniony
błąd sprawia, że potępia siebie i tra-
ci wiarę we własne możliwości. Jest
zdolna, robi w życiu niezwykłe rze-
czy, za które inni ją podziwiają, ale
nie patrzy na siebie z uznaniem jak
inni. Tą dziewczyną mogę być ja,
twoja przyjaciółka, siostra, dziew-
czyna, każdy z nas…

Internetowy narcyzm
Internet jest medium pielęg-

nującym narcyzm, w którym dzie-
siątki aplikacji wspiera kreowanie
doskonałego, ale nierealnego ideału
piękna. Media społecznościowe po-
zwalają mieć osobowość idealną –
za pomocą programów do obróbki
zdjęć, filtrów i z odpowiednim usta-

wieniem kamery można manipulo-
wać rzeczywistością, tworząc zu-
pełnie inny obraz nie tylko swojego
wizerunku, ale również życia.
Każdego dnia miliony użytkowni-
ków mediów społecznościowych
starają się przekonać innych, jak
również siebie, że dzięki wizerun-
kowi stworzonemu online prowadzą
interesujące i szczęśliwe życie.

Współcześni użytkownicy sieci,
w tym szczególnie influencerzy,
operują cyfrowym wizerunkiem jak
oddzielnym bytem, z którym chcą
być utożsamiani, choć w rzeczywis-
tości są często jego przeciwień-
stwem. Maska, którą ubiera coraz
więcej użytkowników sieci, ma
wzbudzać sympatię, pomagać w na-
wiązywaniu relacji z innymi. Ro-
bert Ezra Park, amerykański socjo-
log już w latach 50. ubiegłego wie-
ku w swojej książce „Race and Cu-
lutre” pisał: „Prawdopodobnie nie
przez przypadek słowo »osoba« w

swoim pierwotnym znaczeniu ozna-
czało maskę. To zakłada uznanie
faktu, że każdy zawsze i wszędzie,
mniej lub bardziej świadomie od-
grywa pewną rolę. (…) Maska re-
prezentuje nasze prawdziwe »ja«,
owe ja, którym chcielibyśmy być.
W ostatecznym rozrachunku kon-
cepcja naszej roli staje się drugą
naturą i częścią składową naszej
osobowości. Wchodzimy do świata
jako osobniki, nabieramy charakte-
ru i stajemy się osobami”. Owe ma-
ski wspomniane przez Parka nie
tylko krzywdzą tego, kto decyduje
się je nosić, ale również jego oto-
czenie. Mowa tu w szczególności o
obserwatorach wyżej wspomnia-
nych influencerów. To wszystko
napędza niebezpieczną machinę, w
której młodzi ludzie za swój obiekt
podziwu i autorytet uważają inter-
netowe gwiazdy, jednocześnie
żyjąc w przekonaniu, że nigdy nie
będą tak piękni, bogaci, utalento-
wani, jednym słowem idealni, jak
ich idole. To wszystko jest fikcją
prowadzącą do kompleksów, pro-
blemów z samooceną, powstawania
presji doścignięcia wygórowanym
ideałom, których tak naprawdę nie
ma.

Brutalne oblicze cyfryzacji
Coraz liczniejsze badania wska-

zują, że stopień poczucia samotnoś-

ci warunkuje intensywność zaan-
gażowania w komunikację online.
Liczne eksperymenty przeprowa-
dzone przez Katherine Karl, Joy
Peluchette i Christophera Schlaege-
la wykazały, iż osoby z kompul-
sywnym nastawieniem do korzysta-
nia z internetu charakteryzują się
cyklicznie obniżonym nastrojem,
poczuciem osamotnienia, niskim
poczuciem własnej wartości oraz
odczuwają ogólny niepokój. Nau-
kowcy zauważyli również, że oso-
by te często charakteryzuje niski
poziom kompetencji komunikacyj-
nych i są one bardziej nieśmiałe.
Dodatkowo najnowszy raport zaty-
tułowany „Spotlight on Adolescent
Health and well-being” opubliko-
wany przez międzynarodową sieć
badawczą HBSC w 2020 roku we
współpracy z WHO zgromadził ob-
szerne badania przeprowadzone na
227 441 uczniach w wieku 11, 13 i
15 lat z ponad 40 krajów Ameryki
Północnej i Europy. Badania doty-
czyły zdrowia fizycznego, dobrego
samopoczucia psychicznego oraz
relacji społecznych. Wyniki raportu
wykazały, że nastolatkowie z Polski
mają najbardziej negatywny stosu-
nek do swojego ciała spośród na-
stolatków przebadanych z 43 kra-
jów świata. W ocenie swojego
zdrowia polska młodzież zajmuje
natomiast przedostatnią pozycję w
rankingu. Aż 39% dziewczynek w
wieku 11 lat uważało się za grube
lub zbyt grube. W wieku 13 lat było
to już 49%, a w wieku 15 lat pro-
blem ten dotyczył 52% dziewcząt.
Również u chłopców sytuacja wy-
gląda coraz gorzej – 11 i 13-latko-
wie z Polski znajdują się na drugiej
pozycji w rankingu, natomiast
chłopcy w wieku 15 lat na pierw-
szej pozycji.

Kluczowe jest to, że badanie
przeprowadzono przed wybuchem
pandemii COVID-19, dlatego do-
piero kolejne opublikowane w 2023
roku będzie w pełni odzwierciedlać
wpływ pandemii na życie młodych
ludzi. Już dziś wiadomo, że w cza-
sie jej trwania dwukrotnie wzrosła
liczba osób zmagających się z de-
presją. Wiele osób nie stać na sko-
rzystanie z pomocy specjalistów,
często również czas oczekiwania na
konsultację okazuje się być zbyt
długi.

Depresja to cichy zabójca, który
krok po kroku odbiera nadzieję na
lepsze jutro. Kiedy jesteś z nią sam
na sam, ogarnia cię mrok, który sta-
je się czarną dziurą bez dna. Jed-
nak, nawet jeśli teraz nie widzisz
tego maleńkiego światełka w tune-
lu, to ono tam jest. Wystarczy, że
poprosisz kogoś, aby pomógł ci je
dostrzec i udzielił fachowej pomo-
cy. W Polsce funkcjonuje kilka te-
lefonów antydepresyjnych: 800 70
2222 – Całodobowa Linia Wspar-
cia; (22) 484 88 01 – Antydepresyj-
ny Telefon Zaufania; 116 111 – Te-
lefon zaufania dla dzieci i młod-
zieży.

Nie bój się prosić o pomoc,
każdy z nas czasem jej potrzebuje.

Izabela SULOWSKA

Smutek też zabija

Liczne eksperymenty przeprowadzone przez
Katherine Karl, Joy Peluchette i Christophera
Schlaegela wykazały, iż osoby z kompulsyw-

nym nastawieniem do korzystania z internetu charaktery-
zują się cyklicznie obniżonym nastrojem, poczuciem osa-
motnienia, niskim poczuciem własnej wartości oraz odczu-
wają ogólny niepokój.

Jak wygląda depresja w świecie ładnych obrazków?
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Jak napisał mój redakcyj-
ny kolega Paweł Wesoły –

„nigdy wcześniej żadne
pokolenie nie miało ta-

kich możliwości, ale rów-
nież tylu nadchodzących

wątpliwości i czy-
hających zagrożeń”. zda-

nie równie trafne, co
zmuszające do refleksji
m.in. na temat tego, jak
zmienia się nasza pozy-

cja na rynku pracy i
dokąd nas te zmiany za-

prowadzą.

Według danych Główne-
go Urzędu Statystycz-
nego bezrobocie

wśród młodych, czyli osób poniżej
25 roku życia, sukcesywnie spada.
Niechlubną górkę osiągnięto w
połowie 2003 roku, kiedy to wskaź-
nik osób niepracujących w tym prze-
dziale wiekowym, ale gotowych
podjąć się pracy, wynosił 46,5%. W
roku ubiegłym było to już „zaled-
wie” 11,4%. W krótszym okresie
możemy jednak zaobserwować, że
problem bezrobocia i bierności za-
wodowej wzrasta. Skutki pandemii
wpłynęły na młodych bardziej niż na
pozostałe pokolenia, gdyż to właśnie
my pracowaliśmy częściej w sekto-
rach objętych restrykcjami czy by-
liśmy zatrudnieni w oparciu o umo-
wy cywilnoprawne. Jak podkreśla
Biuro Karier UAM, nasz kraj w tym
zakresie wpisuje się w globalne tren-
dy, bo z podobnymi zjawiskami bo-
ryka się większość światowych gos-
podarek.

Oprócz najpopularniejszej miary
opisującej rynek pracy należałoby
też wspomnieć o badaniach o cha-
rakterze bardziej jakościowym,
gdyż to dzięki nim jesteśmy w sta-
nie lepiej zrozumieć problem. Inte-
resujących danych dostarcza nam
raport „Młodzi Polacy na rynku
pracy” z maja poprzedniego roku,
realizowane m.in. przez PwC.
Analizując jego wyniki możemy
zaobserwować ciekawą rzecz: gru-
pa jednocześnie studiujących i pra-
cujących w znaczącym stopniu
przeważa liczebnie nad grupą tyl-
ko studiujących. Potwierdza to
tezę mojej redakcyjnej koleżanki
Olimpii Olik, że w perspektywie
coraz trudniejszej sytuacji ekono-
micznej, coraz większa liczba stu-
dentów podejmuje się pracy. Pomi-
mo trudniejszej sytuacji finanso-
wej, ponad 80% badanych ocenia,
że ma większe albo takie same
możliwości na rynku pracy wzglę-
dem roku 2021. Jednocześnie za-
obserwowano, że co do zasady le-
piej swoją przyszłość widziały
osoby, które są już zatrudnione.

Nie jest to sytuacja nowa, gdyż jak
dobrze wiemy, pierwsze kroki za-
wodowe często definiują naszą
przyszłość, a podejmowanie się
pracy w trakcie studiów jest pozy-
tywnie odbierane przez potencjal-
nych pracodawców. Problemem
wciąż jednak pozostaje zdolność
do skutecznego połączenia studio-
wania oraz wykonywania pracy
zawodowej.

– Uważam, że największym wy-
zwaniem dla młodych jest kwestia
elastyczności. Trudno jest podjąć
pracę, zyskać zaufanie współpra-
cowników i jednocześnie móc się
rozwijać na uczelni. Jako student
studiów stacjonarnych za jeszcze
trudniejsze uważam samą możliwo-
ść znalezienia pracy. Bardzo często
okazuje się, że plan zajęć jest w
tzw. kratkę, co realnie ogranicza, a

czasami uniemożliwia podjęcie pra-
cy – mówi Stanisław, student sto-
sunków międzynarodowych na
WNPiD.

Pozostaje też kwestia praktyk stu-
denckich. W zależności od kierunku
i trybu studiów uczelnie bardzo
często w ramach programu zobo-
wiązują studentów do ich realizacji.
Jak możemy przeczytać w Regula-
minie Studenckich Praktyk Zawo-
dowych WNPiD UAM: „celem stu-
denckich praktyk zawodowych jest
zapoznanie studenta z działalnością̨
organizatora praktyki”. Na ogół stu-
denci naszego Wydziału mają swo-
bodę wyboru miejsca, w którym je
odbędą. Jedynym ograniczeniem, a
w zasadzie wytyczną jest to, aby

Źr
ód

ło
:p

ix
ab

ay
.c

om

działalność organizacji, w której bę-
dziemy praktyki odbywali, wpisy-
wała się w profil naszego kierunku.
W razie kłopotów ze znalezieniem
odpowiedniego miejsca pomocy
można szukać u koordynatora prak-
tyk odpowiedniego dla każdego kie-
runku, bądź na stronie internetowej
WNPiD w zakładce „Kariera i prak-
tyki studenckie”. Co jakiś czas po-
jawiają się tam oferty staży i prak-
tyk kierowane do studentów nasze-
go Wydziału, na czele ze stażami w
Urzędzie Miasta Poznania. Organi-
zowany jest też projekt „Brains At-
tack”, w ramach którego można wy-
grać płatne praktyki w jednej z firm
współorganizujących przedsięwzię-
cie.

– Praktyki studenckie w teorii
brzmią dobrze – mają stanowić fak-
tyczną pomoc dla młodych na po-
czątku ich kariery zawodowej. Nie
zawsze jednak znalezienie miejsca
odpowiadającego kierunkowi stu-
diów jest proste, przez co zdarza
się, że student musi szukać takiej
możliwości w miejscu niekoniecz-
nie związanym z tym, czego się
uczy – twierdzi Agata, studentka
nowych mediów w komunikacji na
WNPiD.

Tematem, którego nie można po-
zostawić bez komentarza, jest
kwestia płacenia za praktyki i staże.
Parę miesięcy tematu na LinkedIn
przetoczyła się w tym zakresie bar-
dzo żywa dyskusja. Co prawda do-
tyczyła kancelarii prawniczych, ale
nie przeszkadza to w szerszym
spojrzeniu na problem. Jeden z ko-
mentatorów napisał ironicznie: „Pa-
nie Areczku, pieniądze są dla za-
rządu. Dla Pana jest proces nabywa-
nia wiedzy na praktykach, której w
pracy przecież Pan nie nabędzie”.
Za płaceniem osobom odby-
wającym praktyki, których obo-
wiązki są tak naprawdę pracą, opo-
wiedział się również prof. Rafał
Adamus z Uniwersytetu Opolskie-
go: „Linia demarkacyjna pomiędzy
praktyką a zatrudnieniem jest łatwa
do wychwycenia. Jeżeli praktykant:
(a) wykonuje czynności podobne do
czynności osoby zatrudnionej i gdy
jednocześnie (b) rezultat jego pracy
podlega komercyjnemu wykorzys-
taniu, TO PRZESTAJE BYĆ
PRAKTYKANTEM”.

Widzimy zatem, że pozycja
młodych na rynku pracy zmienia się
stopniowo na lepsze. Oczywiście od
czasu do czasu będziemy się spoty-
kali z trudnościami, wątpliwościami
i czyhającymi zagrożeniami. Nie-
mniej jednak musimy zwrócić uwa-
gę, że jeszcze nigdy nie mieliśmy
do czynienia z tak zinstytucjonali-
zowaną pomocą dla osób
wchodzących na rynek pracy, z tak
pozytywnym stosunkiem do
młodych pracowników, a tym bar-
dziej z tyloma możliwościami pracy
zdalnej.

Adam BRATKAProblemem pozostaje pogodzenie planu na studiach z grafikiem w pracy

młodzi, dynamiczni i z możliwościami

Skutki pandemii wpłynęły na młodych
bardziej niż na pozostałe pokolenia, gdyż to
właśnie my pracowaliśmy częściej w sektorach

objętych restrykcjami czy byliśmy zatrudnieni w oparciu
o umowy cywilnoprawne.

Możliwości młodych na rynku pracy stale rosną
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Jeżeli mielibyśmy przy po-
mocy jednej scenki rodza-

jowej opisać istotę mię-
dzynarodowego Festiwalu

Filmowego w Berlinie, to
znalazłby się w niej sprze-
dawca hot dogów, ogrze-
wający swoje dłonie nad

przenośnym grillem w
sąsiedztwie zdolnego po-
mieścić 2451 kinomanów

multipleksu sieci cineStar.
Polityka zagnieżdżona

jest głęboko w bruzdach
wyrytych w arteriach

miasta goszczącego jedno
z najważniejszych wyda-

rzeń filmowych na świecie.
„Berlinale”, jak żaden inny
festiwal, udziela głosu du-

chowi czasu.

Berlińskie święto kina rozpo-
częło się 16 lutego. Przez
dziesięć dni trwania festiwa-

lu jak bumerang powracało pytanie o
zasadność celebracji X muzy w kraj-
obrazie świata dotkniętego wojną,
krwawymi protestami i katastrofami
naturalnymi. Wejście do domeny fil-
mu bynajmniej nie musi być równo-
znaczne z eskapizmem, wszak kino w
szczególny sposób reaguje na zmie-
niającą się rzeczywistość, projektując
idee prowokujące do dyskusji i inspi-
rujące do działania. To, że „Berlinale”
również nie odbywa się w próżni, lecz
toczy rytmem społeczno-politycz-
nych przemian, dobitnie podkreślali
organizatorzy gali otwarcia. W imie-
niu społeczności Festiwalu duet kon-
feransjerski oficjalnie wyraził solidar-
ność z protestującymi w Iranie oraz
stanowczo potępił rosyjską agresję
przeciwko Ukrainie.

Na co nie mieli odwagi organizato-
rzy ubiegłorocznego rozdania Osca-
rów, włodarzom 73. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego w Berli-
nie w to graj, toteż w trakcie gali ze
zgromadzonymi w Berlinale Palast (i
setkami kinomanów śledzących
transmisję w przystosowanym do po-
trzeb wydarzenia Verti Music Hall)
zdalnie połączył się prezydent Ukrai-
ny – Wołodymyr Zełeński. Głowa
państwa wygłosiła płomienną prze-
mowę, której treść bez wyjątku wzru-
szyła zebranych – w tym Seana Pen-
na przybywającego do Berlina z pre-
mierą dokumentu „Superpower”.
Film hollywoodzkiego gwiazdora
znalazł konkurencję w postaci pol-
skiego „W Ukrainie” Piotra Pawlusa
i Tomasza Wolskiego, wyświetlanego
w ramach sekcji Forum.

73. edycję festiwalu otworzyło
„She Came to Me” Rebecci Miller, w
którym na drugim planie można było

ujrzeć, przecierającą kolejne szlaki za
oceanem, Joannę Kulig. Kontrower-
syjna, oparta na stereotypach rola bez
wątpienia podzieli rodzimą widow-
nię, jak zapewne zrobi to sam film,
którego komiczna cudaczność za-
chwyca lub żenuje. Wybór komedii
na pokaz otwarcia korespondował z
tematem towarzyszącej festiwalowi
konferencji Berlinale Talents – „Chy-
ba żartujesz: Humor w poważnych
czasach”. – Humor pomaga ludziom
znajdującym się w okropnych sytua-
cjach przebrnąć przez nie. (…) Może
nawet okazać się zbawcą ludzkości –
stwierdziła w tracie panelu jurorskie-
go konkursu głównego jego członkini
Golshifteh Farahani.

Choć członkowie jury w trakcie
wspomnianego wystąpienia zastana-
wiali się nad sensem istnienia nagród
filmowych, te ostatecznie zostały
przyznane. Wielkim zwycięzcą oka-

zał się dokument „Na Addamancie”
Nicolasa Philiberta, opowiadający o
codzienności społeczności ośrodka
dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi. Najlepszym reżyserem okrzyk-
nięty został Phillippe Garrel za pracę
nad filmem „Le Grand chariot”. Po-
nadto nagrody otrzymały: młodziutka
Sofia Otero („20.000 especies de abe-
jas”) za najlepszą rolę pierwszopla-
nową, Thea Ehre („Bis and Ende der
Nacht”) za rolę drugoplanową, Ange-
la Schanelec („Musik”) za scenariusz
oraz Helene Louvart („Disco Boy”)
za zdjęcia – wyjątkowy wkład arty-
styczny.

Konkurs główny nie oddaje jednak
skali różnorodności festiwalu, które-
go największe perły nierzadko kryją
się w sekcjach pobocznych: Encoun-
ters i Panorama. Wspólnie postano-
wiliśmy skonstruować listę filmów
opisujących ducha „Berlinale”, dla

nas oznaczającego bezsprzecznie
dobre kino.

1.„Femme”
Po tym seansie, długo nie byliśmy

w stanie się otrząsnąć. „Femme” to
soczyste queerowe revenge story,
który wnosi powiew świeżości do
współczesnego kina LGBT+. Aż
trudno uwierzyć, że ta świetnie napi-
sana, przepracowująca traumy i od-
dająca sprawczość ofierze historia to
dopiero pełnometrażowy debiut fabu-
larny Sama H. Freemana i Ng Choon
Pinga. Film balansujący na granicy
thrillera, dramatu i komedii opowiada
o Julesie, który wieczorami spełnia
się artystycznie w klubie jako drag
queen pod scenicznym alter ego Ap-
hrodite Banks. Pewnej nocy, tuż po
udanym występie zostaje zaatakowa-
ny i brutalnie pobity. Po kilku mie-
siącach ponownie spotyka swojego

oprawcę, z który nawiązuje nieocze-
kiwaną relację. Twórcy demontują
szkodliwą binarność w postrzeganiu
płci kulturowej, ukazując przy tym
mechanizmy i przyczyny występowa-
nia zjawiska zinternalizowanej ho-
mofobii. „Femme” nie maluje quee-
rowego świata w czarno-białych bar-
wach, z odwagą odsłaniając przed
widzami wnętrze sprawcy, który pod
fasadą zmaskulinizowanego samca
alfa kryje obraz cierpiącego, niepew-
nego siebie, mocno skrzywdzonego
przez toksyczną męskość małego
chłopca.

2.„Reality”
Film Tiny Satter to skrupulatny za-

pis przesłuchania Reality Winner –
młodej pracownicy administracji fe-
deralnej, którą agenci FBI w 2017
roku oskarżyli o upublicznienie taj-
nych akt. Satter jest wierna mate-

Zeitgeist krąży nad Berlinem

Na„Berlinale” nie zabrakło utalentowanych aktorek m.in. Mii Goth, Sydney Sweeney czy Anne Hathaway
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riałowi źródłowemu – stenogramowi
rozmowy Reality z dwoma agentami,
którzy za pomocą kreatywnych tech-
nik manipulacyjnych maglują dziew-
czynę przez kilka godzin, naprze-
miennie przybierając maski „good-”
i „bad cop”. Mimo dokumentalnego
sznytu, twórczyni stawia na fabułę
i aktorskie umiejętności Josha Hamil-
tona, Marchánta Davisa oraz wyjątko-
wo oszczędnej w emocjach Sydney
Sweeney, która w klaustrofobicznej
przestrzeni wypełnionej niezręcznoś-
cią i strachem daje prawdziwy popis
swoich aktorskich zdolności. Rola in-
teligentnej i zastraszonej przez agen-
tów amerykańskiej patriotki to najlep-
sze z dotychczasowych wystąpień
Sweeney, która w jeansowych szor-
tach, z włosami związanymi w kitkę
i bez grama makijażu jest niesłycha-
nie naturalna i przekonująca. Atmo-
sfera jest gęsta, emocje sięgają zenitu,
a widz czuje ekscytację na miarę
pełnokrwistego filmu akcji.

3.„Tótem”
Celebrujący życie i akceptujący

śmierć film Lila Avilés to kronika ro-
dzinnych smutków i radości. W do-
mowej mikroprzestrzeni rodem z
„Sieranevady” reżyserka z czułością i
zaciekawieniem przygląda się wielo-
pokoleniowej rodzinie, w której nie
brakuje tarć, głośnego śmiechu, jak i
przede wszystkim miłości. Najbliżej
jesteśmy siedmioletniej Sol, która jak
na swój wiek odznacza się impo-
nującą dojrzałością i wrażliwością w
stosunku do otaczającego ją świata
dorosłych. Avilés zaprasza widzów do
intymnej przestrzeni meksykańskiej
społeczności, w której stosunek do
przemijania jest zgoła inny od za-
chodniego podejścia do śmierci. W
przestronnym domu pełnym życia i
gwarnych rozmów w pokoju na pięt-
rze swoje ostatnie dni przeżywa Tona
– młody ojciec małej bohaterki, który
choruje na raka. Z okazji jego urodzin,
rodzina wyprawia mu huczną imprezę,
na której wrażliwy, przypominający
ledwie cień siebie sprzed choroby ma-
larz Tona świętuje swoje zapewne
ostatnie zdmuchnięcie świeczek.

4.„Mal Viver”
To właśnie João Canijo zgarnął na

Berlinale Srebrnego Niedźwiedzia w
postaci Nagrody Jury. Obraz portu-
galskiego twórcy nosi znamiona
transu, którego przepięknie skompo-
nowane zdjęcia wprawiają widza w
kontemplacyjną i nostalgiczną aurę
zawieszenia. Samo miejsce akcji –
urokliwy, lecz podupadający rodzinny
hotel wytwarza wokół siebie metafi-
zyczną, tajemniczą atmosferę. Z pew-
nością, jest to zasługa dwóch charyz-
matycznych kobiet, które prowadzą
chylący się upadkowi biznes – matki i
córki: Sary oraz Piedade. Gdy do za-
jazdu przybywa Salome – młoda lato-
rośl Piedade, dochodzi do międzypo-
koleniowych spięć. Na światło dzien-
ne wychodzą skrywane przez lata pre-
tensje i żale, a także wychowawcze
błędy, których skutki pokutują w
życiu bohaterek po dziś dzień. Nie-
spieszne, przesycone kobiecą energią,
pełne goryczy i piękna „Mal Viver” to

coś więcej niż tylko filmowe doś-
wiadczenie.

5.„Elaha”
Debiut fabularny Mileny Aboyan to

kawał wartościowego, empatyzujące-
go z kobietami współczesnego kina
feministycznego. Niemiecka produk-
cja przybliża losy młodej, pracowitej
Kurdyjki mieszkającej w Berlinie
wraz ze swoją restrykcyjną kulturowo
rodziną. Surowa matka dziewczyny
wiecznie przejmuje się tym, co po-
wiedzą o nich sąsiedzi albo czy wese-
le zorganizowane dla ukochanej córki
będzie wystarczająco wystawne.
Mimo że Elaha jest młodą Europejką,
a na co dzień, prócz kurdyjskich przy-
jaciółek, otaczają ją kobiety z różnych
kręgów kulturowych, jednym z jej
większych pragnień jest szybkie wy-
jście za mąż. Pojawia się jednak
znaczący „problem” – bohaterka
uprawiała już kiedyś seks, a warun-
kiem zbliżającego się ślubu ze star-
szym wybrankiem (który oczywiście
współżył już z innymi kobietami) jest
nienaruszona błona dziewicza. Roz-
poczyna się frustrujący i pełen absur-
dów wyścig z czasem, który dopro-
wadzi protagonistkę na skraj załama-
nia. Aboyan obdarza Elahę zrozumie-
niem, wytaczając jej drogę w poszu-
kiwaniu swojej sprawczości i kobie-
cości. To udany przykład female gaze,
w ujęciu, którego nagość traci status
tabu, a kobiece pożądanie przestaje
być synonimem wstydu.

6.„mul-an-e-seo”
Nagrodzony Srebrnym Niedźwie-

dziem na ubiegłorocznym „Berlinale”
Hong Sang-soo powrócił do europej-
skiej stolicy kina z autotematyczną
miniaturą, łączącą w sobie utrwalanie
unikalnej autorskiej wrażliwości z
wypływaniem na całkiem nowe fil-
mowe wody. Centralną postacią „in

water” jest młody aktor, próbujący
swoich sił w reżyserii. Bez scenariu-
sza i z wygrzebanym z dna skarbonki
budżetem operacyjnym Seoung-mo
przemierza wybrzeże w poszukiwaniu
inspiracji. Praca nad projektem z za-
angażowanymi w niego przyjaciółmi
jest dla filmowca sposobem na
ucieczkę przed samotnością, która po-
zbawia jego życie wyrazu. Hong wi-
zualizuje ów brak, bezwzględnie re-
zygnując z ostrości obrazu, na rzecz
rozmycia, przywołującego skojarze-
nia ze studencką etiudą lub intymnym
dokumentem rodzinnym. Impresjo-
nistyczny szkic reżysera zaciera gra-
nicę między twórcą a tworzywem, tak
chętnie kontestowaną już w „Filmie
powieściowym”. Melancholijna po-
cztówka z żyjącego w rytm szumu
oceanu wybrzeża uwodzi swoim lo-fi
charakterem, służąc za stylową remi-
niscencję z procesu twórczego Honga
Sang-soo.

�.„Aatmapamphlet”
„Berlinale” to nie tylko konkurs

główny, lecz również nie mniej ważna
sekcja Generation, prezentująca kino
młodych. Komedia Ashisha Avinasha
Bende w rozbrajający sposób opisuje
indyjskie konwenanse, będąc historią
silnie zakorzenioną w lokalnym kolo-
rycie, lecz opartą o uniwersalne
przesłanie równości i jedności. As-
hish, buddyjski dalita, zakochuje się
bez pamięci w Srushti, przedstawi-
cielce wyższej kasty. Czy ten meza-
lians ma szansę się ziścić? Odpowie-
dź na to pytanie prowadzi przez pas-
tisz bollywoodzkich superprodukcji,
memiczne poczucie humoru i szkic
przemian zaszłych w indyjskim
społeczeństwie w latach 90. Choć
Bende porywa się niejednokrotnie na
nieuzasadniony optymizm, koniec
końców jest on przydatnym narzę-
dziem w budowie krzepiącej opowie-

ści, otwierającej młodego (i nie tylko)
widza na wspaniałość ludzkiej różno-
rodności. „Autobio-pamphlet” to film
coming-of-age, który bez wątpienia
mógłby z powodzeniem znaleźć się
wśród tytułów tegorocznej berlińskiej
retrospektywy.

8.„Kokomo City”
„Please don’t shoot me down, ‘cau-

se I’m flying” – śpiewała w refrenie
utworu Lil Wayne’a D. Smith,
reżyserka dokumentu docenionego
przez publiczność sekcji Panorama.
Producentka muzyczna i kompozytor-
ka, mająca na swoim koncie
współprace z K. Dotem i Andrém
3000, zaprezentowała na festiwalu
debiutancki obraz, który porwał ze-
branych i nie bez kozery sprawił, że
Zoo Palast odleciało. Nakręcony w
głębokiej czerni i bieli film budzi es-
tetyczne skojarzenia z „Ona się doig-
ra” Spike’a Lee, będąc jednocześnie
dokumentalnym spadkobiercą „Man-
darynki” Seana Bakera. Nakręcone z
dala od hollywoodzkich fabryk snów i
zmontowane przez reżyserkę w iMo-
vie „Kokomo City” nie nosi bynaj-
mniej znamion dyletanctwa. Filmo-
wczyni doskonale rozumie język kina,
lecz, co ważniejsze, odważnie i otwar-
cie opowiada o doświadczeniach czar-
noskórych transpłciowych pracownic
seksualnych. Bohaterki dokumentu to
krasomówczynie i urodzone gawę-
dziarki, których losy tworzą mozaiko-
wy obraz kobiet, próbujących zazna-
czyć swoje miejsce w feministycznym
dyskursie, jak również dumnie żyć w
zgodzie ze swoją tożsamością. W ob-
liczu zbierającej śmiertelne żniwo na-
gonki na osoby transpłciowe, jest to
film ważki i potrzebny.

�.„Műanyag égbolt”
Węgiersko-słowacka koprodukcja

wpisuje się w nurt rotoskopowej fan-

tastyki, święcącej współcześnie
triumfy za sprawą tytułów takich jak
„Kręgosłup nocy” czy „Poplątana”.
Pełnometrażowa animacja Tibora Bá-
nóczki i Sarolty Szabó to budząca
metafizyczny niepokój dystopia, w
której ekokrytyka spotyka się z filo-
zofią posthumanistyczną. W świecie
„White plastic sky” garstka ocalałych
żyje w enklawie pośrodku postapoka-
liptycznego pustkowia, zmuszona w
dniu pięćdziesiątych urodzin poddać
się eutanazji, celem zaimplementowa-
nia nasiona przemieniającego ciało w
życiodajne drzewo. Kontestacja syste-
mu przez jednego z mieszkańców sta-
je się zaczątkiem trzymającej w na-
pięciu opowieści o odzyskiwaniu
podmiotowości, lecz także prowokuje
zadumę nad moralnością ludzkiej eg-
zystencji w chylącym się ku upadko-
wi świecie. Kontrowersyjny finał
znajdzie swoich przeciwników, co nie
dezawuuje zaprezentowanej przez
węgierskich animatorów wizji.

10.„Kiss the Future”
„F*ck the past, kiss the future!” –

wykrzykiwał wzruszony Bono w
trakcie koncertu w Sarajewie w 1997
roku. Słynne słowa lidera zespołu
U2 posłużyły za tytuł przejmującego
dokumentu muzycznego Nenada Ci-
cin-Saina, który zabrał publiczność
festiwalu w podróż do oblężonej sto-
licy Bośni i Hercegowiny. Wyprodu-
kowany przez Matta Damona i Bena
Afflecka film przybliża codzienność
mieszkańców atakowanej metropo-
lii, którzy pomimo wojennej pożogi,
próbują korzystać ze strzępków nor-
malności. W manierze suto nagra-
dzanego „Summer of Soul” doku-
mentaliści opowiadają o serbskiej
napaści przez pryzmat muzyki,
będącej narzędziem oporu. W filmie
oprócz wypowiedzi członków U2,
polityków oraz lokalnych aktywis-
tów, zawarto liczne materiały archi-
walne, umożliwiające przeniesienie
się do czasów, gdy sarajewskie róże
dopiero rozkwitały. Napisany przez
historię katartyczny finał stanowi ce-
lebrację niezłomności człowieczej
woli, jak również niesie przesłanie
nadziei, tak bardzo potrzebne w dzi-
siejszych, mrocznych czasach.

Międzynarodowy Festiwal Filmo-
wy w Berlinie z uwagą przygląda się
współczesności, lecz także odważnie
kieruje wzrok w kierunku przyszłoś-
ci – kina i świata. Nie oznacza to by-
najmniej, że programerzy wydarze-
nia spuszczają na przeszłość zasłonę
milczenia. „Berlinale” to również
zapomniane klasyki kina litewskiego
w przeglądzie kina coming-of-age,
odrestaurowane kamienie milowe ki-
nematografii w sekcji Berlinale
Classics oraz perły z bogatej filmo-
grafii Stevena Spielberga wyświetla-
ne w ramach tegorocznego Homma-
ge’u. „Dobrze jest się bać” – oś-
wiadczył uhonorowany Złotym Nie-
dźwiedziem za całokształt twórczoś-
ci filmowiec. W chwili, gdy duch
czasu ma się z lękiem za pan brat,
słowa te są nam wyjątkowo potrzeb-
ne.

Remigiusz RÓŻAŃSKI
Daria SIENKIEWICZ

W wypełnionych po brzegi salach festiwalowych czuć było magię kina
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Wszyscy znamy tę histo-
rię. Grupa nastolatków

udają się na urlop do
drewnianej chatki w leś-
nej gęstwinie. W drodze

młodzi ludzie zostają
przynajmniej dwukrot-

nie poinformowani o
miejscowych legendach i

swojej potencjalnej
śmierci, uszkadzają sa-

mochód i orientują się, że
w chatce z dala od cywili-
zacji może nie być zasię-

gu. Ten klasyczny sche-
mat narracyjny rodzi

wiele pytań, z których
jedno spędza mi sen z po-
wiek – dlaczego akcja tak

wielu filmów grozy osa-
dzona jest w leśnych

chatkach?

Co ciekawe, zarówno chatki
jak i lasy w kontekście teks-
tów kultury masowej nigdy

nie przejawiały przesadnie pozytyw-
nych konotacji, od wieków jawiąc
się jako pozornie przyjazne pod-
różnym siedliska ukrytego zła. Już
w baśniach najbardziej dramatyczne
wydarzenia miały miejsce właśnie w
leśnych otchłaniach. Jeśli któryś z
bohaterów wybierał się do lasu,
zwykle musiał mieć ku temu na-
prawdę dobry powód, a przed samą
wyprawą jego niepisanym obo-
wiązkiem było wysłuchanie równie
długiego, co niezbędnego wykładu
dotyczącego niebezpieczeństw
związanych z opuszczaniem wydep-
tanej ścieżki i wdawaniem się w so-
cjologiczne dysputy z przesadnie
owłosionymi tu i ówdzie nieznajo-
mymi. Należy jednak pamiętać, że
gdyby amerykańscy nastolatkowie
rzeczywiście przeczytali ze zrozu-
mieniem „Czerwonego Kapturka”,
bądź jakąkolwiek inną baśń braci
Grimm, kino grozy poniosłoby tym
samym gargantuiczną stratę, a nasze
życia byłyby najzwyczajniej w
świecie puste.

Podobnie prezentuje się sytuacja
na płaszczyźnie mitologicznej. W
legendach słowiańskich to właśnie
zielone zagajniki były siedliskami
niezliczonej liczby nieszczególnie
przyjacielsko nastawionych do lu-
dzi istot, takich jak chociażby biesy
czy leszy. Choć wizja napotkania
tych monstrów w trakcie samotnego
spaceru w świetle księżyca nigdy
nie należała do wyjątkowo pokrze-
piających, to tak naprawdę wcale
nie były to najgroźniejsze stworze-
nia, na które można było natrafić
w borowych odmętach. Wyjątkową
trwogę wśród większości ludów
środkowo- i wschodnioeuropejskich
szerzyła Baba Jaga – lubująca się
w ludzkim mięsie wiedźma miesz-
kająca w chatce na kurzej nóżce

w głębi lasu. Chociaż współcześnie
wywodząca się ze słowiańskiego
folkloru zła czarownica funkcjonu-
je w formie zapożyczenia kulturo-
wego w imponującej liczbie filmów
grozy, przyjmując w nich najczęś-
ciej dość oczywistą rolę antagonist-
ki, tak jak na przykład w „Blair
Witch Project”, to o jej złowrogim
domostwie zachodni twórcy za-
pomnieli już dawno temu – przy-
najmniej w znanej nam formie.

Na przestrzeni dekad niepokoje
i lęki społeczne ulegały nieustan-
nym przemianom, czego najlep-
szym przykładem jest proces meta-
morfoz lokacji charakterystycz-
nych dla kina grozy danego okresu.
Od początków istnienia kina mo-
tyw złego domu nieprzerwanie
ewoluował i przybierał najróżnie-
jsze formy, płynnie przechodząc od
złowrogich, gotyckich zamczysk
(„Dracula”, „W kleszczach lęku”)
przez quasi bezgrzeszne, amery-
kańskie przedmieścia („Hallowe-
en”, „Duch”), aż do niewielkich,
drewnianych domków ulokowa-
nych w leśnych gęstwinach. Trans-
formacje te podyktowane były naj-
częściej dynamicznie zmieniający-
mi się standardami życia społecz-
nego, związanymi z tempem roz-
woju ekonomicznego, aktualną sy-

tuacją polityczną czy poziomem
rozwoju technologicznego. Domy
w głębi lasu jako jedyne lokacje
zdają się być niemal całkowicie
odporne na nieubłagany przemarsz
wieków, od niepamiętnych czasów
jeżąc włos na karku kolejnych po-
koleń. Lęk, który wywołują, żeruje
bowiem na fundamentalnych ludz-
kich obawach związanych z osa-
motnieniem, bezsilnością i zagu-
bieniem, zarówno metaforycznym
jak i fizycznym.

Filmem, który wprowadził leśne
chatki na salony kina grozy, było
pochodzące z 1981 roku „Martwe
zło” Sama Raimiego. Zrealizowana
półamatorskimi środkami produk-
cja to niemal modelowy przedsta-
wiciel klasycznej horrorowej narra-
cji zawierającej w sobie amerykań-
skich nastolatków, podejrzany do-
mek gdzieś na krańcu świata oraz
hektolitry sztucznej krwi. Choć
horrory, których akcja została osa-
dzona w zagajnikowych komple-
ksach, debiutowały na ekranach
kin już wcześniej, tak jak cho-
ciażby wyprodukowany w 1980
roku „Piątek trzynastego” Seana S.
Cunninghama, to dopiero produk-
cja Raimiego w pełni wykorzystała
potencjał drzemiący w terenach po-
zamiejskich. Pomimo tego, że ak-

cja obydwu utworów toczy się w
bliźniaczo do siebie podobnych
sceneriach, to pomiędzy filmami
istnieje jedna diametralna różnica.
Zaprezentowany w „Piątku trzy-
nastego” obóz Crystal Lake, jak
sama nazwa nieśmiało sugeruje,
nie dość, że położony jest nad je-
ziorem, to dodatkowo może po-
szczycić się zaskakującą wręcz
liczbą leśnych chałup. W trakcie
realizacji „Martwego zła” Sam
Raimi obrał zupełnie inną ścieżkę,
ograniczając ekranową przestrzeń
do niezbędnego minimum. Chociaż
początkowo mogło wydawać się to
przeszkodą, szybko okazało się, że
tego rodzaju aranżacja terenu kreu-
je idealne warunki do zaprezento-
wania reżyserskiej wprawy oraz
zgłębienia mrocznych zakamarków
ludzkiego umysłu.

Domy w głębi lasu stały się tak
nośnym motywem także ze wzglę-
du na swoją niebywale wdzięczną,
opartą na silnych kontrastach sym-
bolikę. Na płaszczyźnie metafo-
rycznej las odczytywany jest naj-
częściej jako wizualny reprezentant
niepewności, chaosu i zagrożenia,
dom zaś – stałości, bezpieczeństwa
oraz schronienia. Wykorzystanie
tych opozycyjnych względem sie-
bie motywów w służbie kina grozy
doprowadziło do wykrystalizowa-
nia wielu zupełnie nowych, fascy-
nujących i nieoczywistych konota-
cji, lukratywnie igrających z przy-
zwyczajeniami odbiorczymi wi-
dzów. Niewiele czasu zajęło, aby
tematem zaczęli interesować się
fani psychoanalizy. Trudno bo-

wiem w kinie o lepszą wizualną re-
prezentację podróży w głąb siebie
oraz nierównego pojedynku pomię-
dzy popędami, niż ukryta w leś-
nych zaroślach drewniana chatka,
szczególnie taka, która może po-
szczycić się piwnicą. Również w
tym świetle zaprezentowane w
„Martwym złu” domostwo może
jawić się jako niemal podręczniko-
wy przykład tego, jak w nieszablo-
nowy sposób zaprezentować na
ekranie nadnaturalne, psycholo-
giczne prawidła rządzące ludzką
pod- i nieświadomością. Gdyby
Zygmunt Freud chciał wybrać się
na niezobowiązujący urlop, jestem
przekonany, że udałby się właśnie
tam.

Współczesne kino grozy, w myśl
założeń charakterystycznych dla
postmodernizmu, dekonstruuje mo-
tyw domu w głębi lasu na naj-
różniejsze możliwe sposoby, nie-
przerwanie prezentując go w coraz
to bardziej wymyślnych kontek-
stach. Najlepszym tego przykładem
jest produkcja Drew Goddarda o
równie oryginalnym, co prominent-
nym tytule – „Dom w głębi lasu” z
2011 roku. Obraz czerpie garściami
inspiracje nie tylko z „Martwego
zła”, ale i całego dziedzictwa kul-
turowego horroru, rozsadzając nie-
mal wszystkie zaśniedziałe sche-
maty kina gatunkowego, tworząc
tym samym nowatorską i pełną
energii narrację. „Dom w głębi
lasu” z sukcesem dokłada swoją
cegiełkę do debaty, dotyczącej
schedy cywilizacyjnej filmów gro-
zy, stając się tym samym nie tylko
peanem na cześć niczym nieskrę-
powanego aktu twórczego, ale
również niespodziewanym synoni-
mem kina oraz symbolem całego
medium filmowego. A wszystko to
pod postacią pozornie zwyczajnej
drewnianej chatki.

Kniejowe chatki stanowią mode-
lową scenerię dla współczesnego
kina grozy, łącząc w sobie szereg
atutów wizualnych, kulturowych
oraz symbolicznych. Choć na kine-
matograficznej scenie pojawiły się
stosunkowo niedawno, to ich wkład
w kształtowanie się historii horroru
jest wręcz nieoszacowany. Inspira-
cje leśnymi domkami bez problemu
można odnaleźć, nie tylko w in-
nych gatunkach filmowych, ale
również zgoła odmiennych me-
diach. Oczywiście, wszystko, co
napisałem na łamach tego tekstu to
tylko teoria. W prawdziwym świe-
cie nie ma żadnych logicznych
przeciwwskazań zabraniających
wam wyprawy z grupą znajomych
prosto w dzicz. No, może poza bor-
sukami i niedźwiedziami… I seryj-
nymi mordercami. Ale szczerze –
co złego mogłoby się wydarzyć?
Przecież dom w głębi lasu to obiet-
nica dobrej zabawy, prawda? Praw-
da…?!

Paweł MAKSIMCZYK

Nie wywołuj wilka z lasu

Współczesne kino grozy, w myśl założeń cha-
rakterystycznych dla postmodernizmu, de-
konstruuje motyw domu w głębi lasu na naj-

różniejsze możliwe sposoby, nieprzerwanie prezentując go
w coraz to bardziej wymyślnych kontekstach.

Współcześnie drewniane chatki są dla horroru tym, czym kiedyś były gotyckie zamczyska
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Od czasu premiery
,,avengers: endgame”

fani mcU mają kłopot ze
wskazaniem filmu,

mogącego konkurować z
dotychczas udanymi i po-
pularnymi produkcjami z

komiksowej stajni. O ile
na początku wielu przy-

mykało oko na pewne
niedociągnięcia, o tyle

przy ,,ant-man i Osa:
Kwantomania’’poziom

irytacji widzów wzrósł, a
głosy niezadowolenia
przeważają nad tymi,

które bronią całokształtu
historii czwartej i piątej

fazy multiwersum. Go-
rycz rozczarowania jest
silniejsza niż kiedykol-

wiek wcześniej.

Można powiedzieć, że
każdy kolejny film z
superbohaterskiej sagi

jest jak trening wytrzymałości wi-
dzów na kolejne niekonsekwencje
scenarzystów. Być może prawdziwi
fani będą musieli (jeśli jeszcze tego
nie zrobili) przyznać rację laikom,
mówiącym, że wraz ze śmiercią To-
ny’ego Starka umarło w MCU
wszystko, co dobre. Najnowsze
przygody „Biegnącego z mrówka-
mi” (z wolnego tłumaczenia) są wy-
padkową nienajlepszych i niezbyt
optymistycznych decyzji twórców, z
których trzy szczególnie mocno od-
ciskają swoje piętno na obecnej kon-
dycji uniwersum.

Z perspektywy czasu „Czarna
Pantera: Wakanda w moim sercu”
(2022) jest miłym akcentem na osi
niepowodzeń w filmowym uniwer-
sum Marvela. Postać Shuri (Letitia
Wright) aspiruje do grona bohate-
rów znanych z początków działania
międzynarodowej franczyzy. Jest to
kreacja udana, choć nie wolno za-
pomnieć o potężnym ładunku emo-
cjonalnym związanym ze śmiercią
Chadwicka Bosemana, który
wzmocnił całościowy odbiór filmu.
Wspomnienie pierwszej fazy MCU
nie jest przypadkowe, ponieważ
ostatnia przygoda Paula Rudda z ty-
tułowym Ant-Manem jest daleka od
tego, do czego aktorzy sami nas
wówczas przyzwyczaili. Obsada, w
której znajduje się m.in. Evangeline
Lily i Michael Douglas, miała szan-
sę obronić fabułę, niestety nie
podołała zadaniu. Warto zastanowić
się, w czym tkwi sedno problemu i
dlaczego amerykański producent
Kevin Feige nie reaguje. Czarna
Wdowa w wykonaniu Scarlett Jo-

hansson, Clint Barton grany przez
Jeremy’ego Rennera czy Tony Stark
przez Roberta Downeya Juniora to
jedne z wielu nietuzinkowych
postaci ożywionych charyzmą,
grających ich aktorów i aktorek.
Nie można zostawiać całego ciężaru
sagi na barkach utalentowanej Leti-
tii Wright, ponieważ nie wróży to
niczego dobrego.

Lista gwiazd występująca w
pierwszych trzech fazach MCU jest
długa, dobrze znamy te powta-

rzające się wielokrotnie w napisach
końcowych nazwiska. Bez względu
na to, ile razy pojawiały się na ekra-
nie, widzowie nie byli znużeni. Z
niewiadomego powodu włodarze,
zamiast skupić się na rozwoju
określonych bohaterów, postanowili
rozbić ich ogromną liczbę na kilka-
naście filmów i seriali. W kwestii
postaci możemy dostrzec dwa za-
sadnicze problemy. Pierwszy z nich
dotyczy tego, co ekscytuje fanów i
docelowo zachęca do zajęcia miejs-

ca na kinowym fotelu, a mianowicie
aktorskiej charyzmy, której na
próżno szukać choćby w Amalii
Chavez (Chess Lopez), bądź Namo-
rze (Tenoch Huearta). Druga za-
gwozdka wiąże się z ogromną,
wręcz przesadzoną liczbą wprowa-
dzanych superbohaterów, którym
poświęca się niewystarczającą uwa-
gę, czego doskonałymi przykładami
są „Ant-Man i Osa...” i „The Eter-
nals” z 2021 roku. Czołowym re-
prezentantem tej grupy jest, nieste-
ty, główny antagonista ostatnich
dwóch faz grany przez Jonathana
Majorsa, Kang.

Co ciekawe, wspomniana postać
pojawiła się w uniwersum zaledwie
dwukrotnie. Zarówno osoby odpo-
wiedzialne za promocję filmu, jak
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i sami aktorzy próbują wmówić
nam wartość jego występu, choć
faktycznie Kang aż tyle od siebie
nie wniósł, żebyśmy mogli uwie-
rzyć PR-owcom na słowo. Być
może między serialem „Loki” a
„Ant-Manem i Osą: Kwantomania”
nie powinno być żadnej produkcji,
bo mało która z powstałych dopro-
wadziła widza do bliżej określone-
go celu czy rozwiązania zagadki
multiczasowości. Dla porządku rze-
czy przypomnijmy: na przestrzeni
11 lat (fazy od pierwszej do trze-
ciej) na świat wydano 23 produkcje,
z kolei w skład pozostałych weszło
ponad osiem filmów i seriali wy-
produkowanych w zaledwie dwa
lata. O ile „Moon Knight” czy
„WandaVision” to bardzo udane
uzupełnienia, o tyle nie są w stanie
osłodzić goryczy ogólnego
wrażenia przesytu odczuwanego
przez widzów. Bogate uniwersum
wcale nie musi wzbudzać skojarzeń
z kiczowatym nadmiarem, ponie-
waż barwne kompendium zachęca
do zgłębienia licznych historii,
anegdot i ciekawostek. Niemniej
trzeba obchodzić się z nim delikat-
nie i wiedzieć, kiedy należy zwolnić
tempo. Efektem ubocznym jest wy-
wieranie presji, bazującej na ko-
nieczności obejrzenia wszystkiego,
co Marvel ma do zaoferowania, w
obawie przed wypadnięciem z obie-
gu. Wedle starej maksymy kluczem
dobrego smaku nie jest ilość, ale ja-
kość.

Wątpliwości wzbudza również
sama koncepcja Multiwersum. Nie-
zliczona liczba wariantów świata
przedstawionego sprawia, że warto-
ść każdego filmowego wydarzenia
jest obraźliwie płytka. Przykładowo:
w razie śmierci danego bohatera
reżyser wykorzystuje ów haczyk i
sięga po postać żyjącą w innym uni-
wersum, aby magicznie przywrócić
ją do życia. Ten wytrych został wy-
korzystany w przypadku Lokiego,
dzięki czemu na platformie Disney+
dostępny jest serial, w którym
możemy śledzić perypetie boga psot
oraz jego licznych alter ego. Coraz
częściej działania bohaterów pozba-
wiane są konsekwencji, które bądź
co bądź w pierwszych filmach Mar-
vela miały kolosalne znaczenie dla
całego biegu historii. W tym konte-
kście poważne traktowanie starcia
Ant-Mana z Kangiem jest trudne,
ponieważ widz, posiłkujący się
obecną zasadą działania uniwersum,
wie, że ten sposób rozwiązania akcji
może nie mieć żadnego znaczenia
dla sagi. Pozbawienie sensu tekstu
kultury, w tym przypadku filmu, jest
najgorszą krzywdą, jaką mogą mu
zrobić twórcy. Sentyment żywiony
względem takich postaci jak Czarna
Wdowa czy Kapitan Ameryka spra-
wia, że pozostawanie obojętnym na
lekkomyślność twórców jest dla wi-
dzów niemal karkołomnym zada-
niem.

Oliwia GÓRSKA

Wątpliwości wzbudza również sama koncep-
cja Multiwersum. Niezliczona liczba warian-
tów świata przedstawionego sprawia, że war-

tość każdego filmowego wydarzenia jest obraźliwie płytka.

Czy,,Ant-Man i Osa: Kwantomania'' jest początkiem końca MCU?

Nawet świeży i udany ,,Moon Knight'' nie jest w stanie udźwignąć całego ciężaru porażek uniwersum

Niekończąca się opowieść mcU



14 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Źr
ód

ło
:W

ik
im

ed
ia

Co
m

m
on

s

Świat zdominowany
przez internet naraża

nas, użytkowników, na
niebezpieczeństwa

związane z falą niepraw-
dziwych informacji. ma-
nipulacja w sieci nie jest

niczym nowym, a jako
konsumenci treści w me-

diach społecznościowych
stale natrafiamy na fake

newsy rozprzestrze-
niające się w zastra-

szającym tempie. Dzięki
dynamicznemu rozwojo-

wi technologii, internet
pozwala nam na tworze-

nie treści o nieograniczo-
nym potencjale, takich

jak deepfake.

Deepfake to wideo, w któ-
rym za pomocą sztucznej
inteligencji (AI) możemy

manipulować wizerunkiem innej
osoby. Zjawisko trafiło do main-
streamu już jakiś czas temu za
sprawą mediów społecznościowych,
w szczególności aplikacji TikTok,
na której filmy czy nawet całe profi-
le użytkowników opierają się na wy-
korzystywaniu tożsamości innych
ludzi. Za sprawą naszych smartfo-
nów, dostęp do deepfake’u mamy na
wyciągniecie ręki – wystarczy apli-
kacja oraz parę zdjęć, aby samemu
przekonać się, jakie możliwości ofe-
ruje nam manewrowanie obrazem.
Przy odpowiednim dobraniu sylwet-
ki czy fryzury możemy z pełnym po-
wodzeniem podszywać się pod ko-
goś zupełnie innego. Program radzi
sobie również z wizerunkiem
postaci animowanych, lalek, a nawet
posągów. Jednakże potencjał tech-
nologiczny deepfake’u nie ograni-
cza się wyłącznie do obrazów. Za
sprawą odpowiedniego syntetyzato-
ra mowy, zaledwie parę sekund pró-
bki czyjegoś głosu pozwala na auto-
matyczne wygenerowanie „profilu
głosu” przez program, który w natu-
ralny sposób naśladuje brzmienie in-
nych ludzi. Filmiki te mogą być nie-
szkodliwe, jednakże sam wynalazek
budzi poważne obawy. Wykorzysta-
nie AI do manipulacji jest perfekcyj-
nym narzędziem do rozpowszech-
niania fałszywych informacji oraz
niszczenia wizerunku zarówno tych
znanych, jak i mniej znanych osób.

Filmy tego typu zyskały na popu-
larności w 2017 roku, kiedy na
portalu Reddit anonimowy użyt-
kownik o nazwie „deepfakes” opub-
likował spreparowany film porno-
graficzny z udziałem celebrytki.
Wydarzenie to zapoczątkowało falę
falsyfikowanych nagrań z udziałem

sławnych osób oraz polityków. W
kwietniu 2018 roku na kanale Buz-
zFeed pojawiło się nagranie, które
przedstawiało zagrożenia związane
z wykorzystaniem nowej technolo-
gii. Materiał ukazywał przemówie-
nie byłego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Baracka Oba-
my, które w rzeczywistości zostało
wygłoszone przez aktora oraz komi-
ka Jordana Peela. Przekaz opubliko-
wanego wideo był jednoznaczny –
tworzenie nieprawdziwych treści
nawet dla rozrywki może być nie-
bezpieczne. Media społecznościo-
we, niestety, nie są w stanie na
bieżąco walczyć z problemem. De-
epfake’owa technika jest stale udo-
skonalana, a programy przeznaczo-
ne do weryfikacji fałszerstw bardzo

często zawodzą ze względu na jej
niezwykle szybki rozwój. O de-
strukcyjnej sile tej technologii
mogła przekonać się znana amery-
kańska streamerka QTCinderella,
której wizerunek został wykorzysta-
ny do stworzenia spreparowanego,
pornograficznego wideo. Interneto-
wa twórczyni o istnieniu nagrania

dowiedziała się z audycji innego
popularnego streamera, Atrioca,
który podczas udostępniania swoje-
go ekranu zapomniał zamknąć
zakładki ze stroną zawierającą de-
epfake’owe zdjęcia i filmy erotycz-
ne z udziałem streamerek. Kilka go-
dzin po całym zajściu Atrioc prze-
prosił za swoje zachowanie, uzasad-

niając przeglądanie treści pornogra-
ficznych chorobliwą ciekawością.
W sieci szybko zaczęły pojawiać się
komentarze na temat zachowania
mężczyzny, głos zabrała również
wykorzystana QTCinderella. – Jes-
tem wyczerpana i myślę, że musicie
wiedzieć, jak wygląda ból – mówiła
zapłakana twórczyni. – Jeżeli jesteś
w stanie na to patrzeć, to ty jesteś
problemem, to ty postrzegasz ko-
biety jako przedmiot – dodawała.

Ofiarą spreparowanych fotografii
czy filmików może paść każda oso-
ba publikująca swój wizerunek w
internecie. Popularyzacja mediów
społecznościowych, takich jak Fa-
cebook, Instagram, TikTok czy Be-
Real, umożliwiła nam dostęp do
ogromnej bazy wizerunków innych
osób. Co gorsze, portale te przy-
zwyczaiły nas do regularnego udo-
stępniania swoich zdjęć oraz perso-
nalnych informacji. W tej sytuacji
najbardziej narażoną grupą wydają
się osoby młode, których profile
często są przepełnione różnymi oso-
bistym treściami. Deepfake potrafi
zniszczyć życie w parę sekund. Ob-
róbka obrazu nie trwa długo, a gdy
przerobiony obraz trafi do internetu,
najprawdopodobniej zostanie tam
na zawsze. Na takie fotografie
mogą natknąć się nasi znajomi, ro-
dzina czy nawet pracodawcy. Kon-
sekwencje mogą być naprawdę po-
ważne – oprócz narażenia na
szwank życia prywatnego czy za-
wodowego, w grę wchodzi również
zniszczenie zdrowia psychicznego
osoby, której wizerunek może zos-
tać spreparowany przy minimalnym
nakładzie pracy. Coraz częściej po-
wstają strony, które opierają się na
deepfake’owaniu twórców interne-
towych, również tych polskich. W
szczególności narażone są modelki,
streamerki oraz cosplayerki.

Deepfake wykorzystujący twarze
znanych osób, to nie tylko satyra
czy śmieszne obrazki udostępniane
w mediach społecznościowych.
Wytwór AI niesie ze sobą szereg
nowych, realnych zagrożeń. Dezin-
formacja, manipulacja czy szantaż
to tylko jedne z nich, a samo narzę-
dzie może przyczynić się do
oszustw. Kontrowersyjne zjawisko
w łatwy sposób polaryzuje opinię
publiczną, która w natłoku informa-
cji równie szybko chłonie różne
treści i na nie reaguje, nieumyślnie
rozpowszechniając przekłamane
obrazy i newsy. Bądźmy czujni.
Podchodźmy krytycznie do interne-
towej zawartości udostępnianej
przez nieznajomych, sprawdzajmy
źródła oraz, jeżeli to możliwe,
upewniajmy się, kto jest autorem
publikowanych nagrań. Nieza-
wodną pomocą mogą okazać się
również wszelkie portale fact-chec-
kingowe oraz profile w mediach
społecznościowych walczące z dez-
informacją.

Piotr RYDZ

Deepfake wykorzystujący twarze znanych
osób, to nie tylko satyra czy śmieszne obrazki
udostępniane w mediach społecznościowych.

Wytwór AI niesie ze sobą szereg nowych, realnych za-
grożeń. Dezinformacja, manipulacja czy szantaż to tylko
jedne z nich, a samo narzędzie może przyczynić się do
oszustw.

Deepfake to technologia niosąca ze sobą szereg możliwości

ciemna strona niewinnych przeróbek
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Streamerka Cinderella padła ofiarą fejkowej pornografii
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Reprezentacja Polski w
piłce nożnej mężczyzn

budzi się z zimowego
snu. Przed naszymi

Orłami kolejne wyzwa-
nia. meczem przeciwko
czechom zainaugurują

eliminacje do mist-
rzostw europy, które od-

będą się w przyszłym
roku na niemieckich bo-
iskach. Kilka dni później

w Warszawie podejmą
reprezentację albanii.

Dla Fernando Santosa mar-
cowe zgrupowanie bę-
dzie stanowić pierwsze

przetarcie w roli selekcjonera pol-
skiej kadry. Zamieszanie z aferą
premiową i defensywny styl prefe-
rowany przez Czesława Michnie-
wicza podczas Mistrzostw Świata
w Katarze skłonił Cezarego Kule-
szę do poszukiwań nowych roz-
wiązań. Michniewicz pomimo
awansu do fazy pucharowej turnie-
ju nie ocalił swojej posady. Bezkró-
lewie zakończyło się 24 stycznia.
Podczas konferencji prasowej
przedstawiono kibicom nowego se-
lekcjonera. Doświadczony portu-
galski trener podjął się misji przy-
wrócenia kadrze radości z gry.

Biało-Czerwoni rozpoczną eli-
minacje meczem z potencjalnie
najsilniejszym przeciwnikiem w
Grupie E. Czesi to ćwierćfinaliści
ostatnich Mistrzostw Europy. W
1/8 finału sprawili niespodziankę,
eliminując drużynę Holandii. W
ćwierćfinale musieli jednak uznać
wyższość rewelacyjnych wówczas
Duńczyków. W przeciwieństwie
do Polaków, Czechów zabrakło na
katarskim mundialu. W barażowej
drabince była nawet szansa na bez-
pośredni mecz o awans, w którym
zmierzylibyśmy się z kadrą na-
szych południowych sąsiadów.
Marzenia Czechów o ponownym
starcie w najważniejszej piłkar-
skiej imprezie świata prysły jednak
po dogrywce barażowego półfinału
przeciwko reprezentacji Szwecji.
Na Friends Arena w Sztokholmie
jedynego gola strzelił Robin Quai-
son.

Pomimo porażki stanowisko se-
lekcjonera utrzymał Jaroslav Sihla-
vy. Jako zawodnik Sihlavy rozeg-
rał 465 meczów w lidze cze-
chosłowackiej i utworzonej po
1993 roku lidze czeskiej. Jest re-
kordzistą kraju w łącznej klasyfi-
kacji występów. W latach 2003-
2009 zajmował stanowisko asys-
tenta pierwszego selekcjonera kad-
ry. Był długoletnim współpracow-
nikiem Karela Brücknera, kojarzo-
nego z ostatnim medalem zdoby-

tym przez kadrę Czech podczas
dużego turnieju mistrzowskiej ran-
gi. W karierze klubowej triumfo-
wał w czeskiej ekstraklasie z
drużynami Slovanu Liberec i Sla-
vii Praga. W ubiegłym roku jego
podopieczni zajęli ostatnie miejsce
w grupie Ligi Narodów. Jedyne
punkty zdobyli w roli gospodarza.
Pokonali Szwajcarię i zremisowali
z Hiszpanią. Występ Czechów za-
kończył się spadkiem do Dywizji
B. W przeciwieństwie do Santosa,
Silhavy dobrze zna swoich zawod-
ników. Odpowiada za wyniki naj-
ważniejszej reprezentacji kraju od
18 września 2018 roku.

O czeskim futbolu było ostatnio
głośno w sprawie niezwiązanej ze
sportem. Reprezentant kraju – Ja-
kub Jankto dokonał coming-outu i
wyjawił publicznie, że jest osobą o
orientacji homoseksualnej. Opubli-
kowany na Instagramie materiał
spotkał się z pozytywną reakcją
piłkarskiego świata. Zawodnik wy-
pożyczony z Getafe do Sparty Pra-
ga znalazł się w kadrze na naj-
bliższe mecze.

Najbardziej rozpoznawalni czes-
cy futboliści grają poza granicami
swojego kraju. O sile West Ham
United stanowią obrońca Vladimir
Coufal i pomocnik Tomas Soucek.

Utalentowany Adam Hlożek zdo-
bywa doświadczenie w Bayerze
Leverkusen. Piłkarzem tego klubu
jest również Patrick Schick – zdo-
bywca pięciu goli podczas ostat-
nich mistrzostw Europy. Antonin
Barak zalicza regularne występy w
składzie Fiorentiny. Podczas mar-
cowego starcia Roberta Lewan-
dowskiego będzie próbował za-
trzymać Jirzi Pavlenka, na co
dzień strzegący bramki Werderu
Brema. W szerokiej kadrze na
dwumecz z Polską i Mołdawią
znalazł się obrońca Rakowa Częs-
tochowa – Tomas Petrasek.

W latach 90. i na początku XXI
wieku kadra Czech stanowiła
punkt odniesienia dla polskiej piłki
nożnej. Pokolenie Nedveda, Smi-
cera i Poborsky’ego potrafiło za-
skakiwać na arenie międzynarodo-
wej. W finale Euro ‘96 przegrali
po dogrywce z Niemcami. Osiem
lat później odpadli w półfinale
Mistrzostw Europy rozgrywanych
w Portugalii. Jedyny występ na
mundialu (2006 rok) zakończył się
blamażem. Z turniejem pożegnali
się po fazie grupowej. Po rozpa-
dzie Czechosłowacji reprezentacja
Polski ośmiokrotnie mierzyła się z
południowymi sąsiadami. Cztero-
krotnie górą byli Biało-Czerwoni.

Czesi odnotowali tyle samo zwy-
cięstw. Odniesiona we Wrocławiu
porażka przekreśliła polskie ma-
rzenia o sukcesie podczas Euro
2012. W bramkach nieznacznie
lepszy bilans osiągnęli Polacy –
10:9.

Najbliższy mecz będzie okazją
do poprawienia statystyk. 24 mar-
ca o godzinie 20:45 w Pradze sę-
dzia rozpocznie kolejne sąsiedzkie
starcie tych dwóch reprezentacji.

Trzy dni później reprezentacja
pod wodzą Fernando Santosa ro-
zegra na PGE Narodowym mecz z
reprezentacją Albanii. Długo nie
było wiadomo jaką lokalizację me-
czu wybierze PZPN. W listopadzie
największy polski stadion został
wyłączony z użytku. Podczas ba-
dań kontrolnych wykryto usterkę
dachu. Pojawiały się nowe propo-
zycje. Według spekulacji mecz z
Albanią mógłby odbyć się w
Gdańsku, Chorzowie bądź we
Wrocławiu. Ostatecznie operator
stadionu zapewnił o bezpieczeń-
stwie obiektu – tym samym całe
krajowe zgrupowanie reprezentacji
Polski zostało zaplanowane w sto-
licy kraju.

Przeciwnik jakim jest Albania
powinien być dobrze znany pol-
skim zawodnikom. W poprzednich
eliminacjach do mistrzostw świata,
jeszcze pod wodzą Paulo Sousy
nasi reprezentanci wygrali u siebie
z przeciwnikiem z Bałkanów 4:1.
W rewanżu o wygranej Biało-
Czerwonych przesądził gol Karola
Świderskiego. Sześć punktów zdo-
bytych w meczach z Albańczyka-
mi umożliwiło Polakom zajęcie
drugiego miejsca w grupie.

Od 2 stycznia tego roku za wy-
niki kadry Shqipërii odpowiada
egzotyczny duet trenerski: Brazy-
lijczyk Sylvinho i Argentyńczyk
Pablo Zabaleta. Sylvinho to rozpo-
znawalny były boczny obrońca ta-
kich klubów jak: Arsenal FC, Celta
Vigo czy FC Barcelona. Jako sa-
modzielny trener zaliczył nieudane
przygody w postaci pracy w Olim-
pique Lyon i Corinthians Sao Pao-
lo. Wcześniej współpracował w In-
terze Mediolan z Roberto Manici-
nim i asystował Tite w reprezenta-
cji Brazylii. Pablo Zabaleta przez
kilka lat rywalizował o miejsce na
prawej obronie Manchesteru City.
W sztabie dowodzonym przez Syl-
vinho pełni rolę asystenta.

Reprezentacji Albanii wyłącznie
jeden raz udało się przejść pomyśl-
nie eliminacje i zaliczyć występ na
turnieju rangi mistrzowskiej. Pod-
czas Euro 2016 przegrali minimal-
nie ze Szwajcarią. Napsuli też spo-
ro krwi gospodarzom imprezy.
Francuzi dopiero w ostatnich mi-
nutach strzelili gola na wagę zwy-
cięstwa w meczu z debiutantem.
Na zakończenie grupowych zma-
gań Albańczycy po golu Armando
Sadiku pokonali Rumunię.

Aktualnie drużyna z południa
Europy ma w swoim składzie kilku
rozpoznawalnych zawodników. El-
seid Hysaj od lat pracuje na dobrą
opinię na Półwyspie Apenińskim.
W Lazio Rzym kontynuuje
współpracę z Maurizio Sarrim, z
którym wcześniej spotkali się w
Empoli i SSC Napoli. Kristjan As-
llani to utalentowany defensywny
pomocnik szerokiej kadry Interu
Mediolan. Berat Djimsiti pokazał
się wraz z Atalantą Bergamo w Li-
dze Mistrzów, z kolei Kedi Bare
reprezentuje barwy Espanyolu
Barcelona. Bliskość geograficzna
sprawia, że wielu potencjalnie uta-
lentowanych piłkarzy albańskich
próbuje zrobić karierę we
Włoszech.

W 2022 roku Albańczycy skupili
się na Lidze Narodów UEFA. Pod
wodzą Edoardo Reji zajęli trzecie
miejsce w grupie 2 Dywizji B.
Dwukrotnie zremisowali z drużyną
Islandii. Dodatkowo ponieśli dwie
porażki z Izraelem. Na skutek ro-
syjskiej agresji na Ukrainę wyklu-
czono ze zmagań reprezentację
Rosji. Ta sytuacja umożliwiła Al-
banii uniknięcie spadku.

Polskie doświadczenia z al-
bańską piłką nie są bogate. Obyd-
wie kadry rozegrały między sobą
trzynaście spotkań. Dziewięć z
nich wygrali Polacy. Trzykrotnie
padł remis. W jednym przypadku
górą byli zawodnicy z Bałkanów.
W marcowym meczu faworytem
będą gospodarze. Ostatnie elimina-
cje pokazały jednak, że Albańczy-
ków nie należy lekceważyć.

Łukasz KAWA
Tekst oddany do druku 1� marca

Nowe rozdanie reprezentacji

Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje meczem
z potencjalnie najsilniejszym przeciwnikiem w
Grupie E. Czesi to ćwierćfinaliści ostatnich

Mistrzostw Europy.W 1/8 finału sprawili niespodziankę, eli-
minując drużynę Holandii.W ćwierćfinale musieli jednak
uznać wyższość rewelacyjnych wówczas Duńczyków.

Po perypetiach związanych z usterkami technicznymi, kadra wraca na PGE Narodowy
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Problem dyskryminacji
kobiet w różnych sferach

życia widoczny jest od
wieków, także w sporcie.

Wciąż są one dyskredyto-
wane bądź wykluczane ze

sportowych dyskusji.
choć współcześnie w

przeciwieństwie do cza-
sów starożytnych igrzysk
widok pań na atletycznej

scenie jest powszechny,
to jeszcze do niedawna

nie było to tak oczywiste.
Niespełna kilkadziesiąt

lat temu zakaz startu dla
kobiet był normą cho-

ciażby w przypadku ma-
ratonu.

Maraton to, jak powszech-
nie wiadomo, bieg na
dystansie 42 kilometrów

i 195 metrów. Obecnie każdy żądny
wyzwania ma szanse go ukończyć,
również poruszając się na wózku czy
za pomocą protez. Kiedyś jednak
sport, na pozór łączący ludzi, nie był
w pełni inkluzywny. Kobiety nie
miały szans zmierzyć się w publicz-
nych biegach. W przypadku niepo-
dporządkowania się zakazowi
grożono im nawet dużymi konsek-
wencjami. Start płci żeńskiej w mara-
tonie zupełnie odstawał od przyję-
tych norm społecznych i był nie-
akceptowalny, bowiem w ówczes-
nym myśleniu rola kobiety nie
wybiegała daleko poza dom. Nie po-
winny były zabiegać o karierę, tym
bardziej sportową.

Pierwsze kroki
Opowiadając historię kobiecego

maratonu, nie można nie wspomnieć
o 1966 roku. Wtedy właśnie nastąpił
pewien przełom, który z czasem za-
owocował zmianą perspektywy na
obecność uczestniczek na starcie. To
wtedy na bostońskie ulice wybiegła
Roberta Gibb, stając się symbolem
buntu wobec istniejących warunków.
Oficjalnie nie została dopuszczona
do udziału. Uzasadnienie? Oczywiś-
cie, fizjologia. ,,W tamtym czasie
biegałam już 40 mil bez żadnych
przerw” – opowiadała Roberta w
rozmowie z CBS Boston. Przez brak
akceptacji ze strony organizatorów,
schowała się w zaroślach niedaleko
linii startu, a następnie po odczeka-
niu chwili, dołączyła do pozostałych,
mniej lub bardziej przychylnych, ale
z pewnością zszokowanych zawod-

ników. W wywiadzie z CBS Boston
wspominała, że zdecydowała się
ukryć, bo bała się aresztowania lub
wrogiego nastawienia obecnych kibi-
ców lub samych sportowców. Dodała
jednak, że ku własnemu zdziwieniu
wielu mężczyzn wsparło ją i chro-
niło. Kiedy mijała dopingujące ko-
biety, te skakały z radości i płakały,
co dowodzi, jak reprezentacyjną
stała się dla nich postacią. ,,Chciałam
pokazać, że mężczyźni i kobiety
mogą robić rzeczy razem i dzielić ze
sobą wszystkie sfery życia, a także
zmienić sposób, w jaki postrzegane
były kobiety. Tak więc zrobiłam” –
podsumowała nad wyraz trafnie w
wywiadzie Roberta.

Nie sposób nie opisać tu także his-
torii Kathrine Switzer, która w Ma-
ratonie Bostońskim pobiegła w 1967
roku, w zgłoszeniu podając jedynie
inicjały. Numer startowy odebrał za
nią trener, a na teren biegu weszła w
luźnych, sportowych ubraniach, nie
rzucając się w oczy organizatorom.
Natomiast po udanym wejściu nie
kryła się już więcej, biegnąc ze
szminką na ustach. Przyciągnęła
uwagę obserwatorów oraz dzienni-
karzy. Informacja szybko dotarła do
dyrektora tego wydarzenia, który,
lekko mówiąc, nie był ucieszony
otrzymaną wiadomością… Postano-
wił więc osobiście, siłą zepchnąć
biegaczkę z trasy. Uniemożliwił mu

to jednak przyjaciel Kathrine, której
ostatecznie udało się dobiec do
mety. Organizatorzy dopilnowali,
aby potem została oficjalnie zdys-
kwalifikowana. Jednak zdjęcia z
szarpaniny z dyrektorem obiegły
świat, dosadnie obrazując problem
nierówności i niesprawiedliwość.

Co z igrzyskami?
Mimo tych wydarzeń Międzyna-

rodowy Komitet Olimpijski jeszcze
długo uniemożliwiał dopuszczenie
ich do reprezentacji. Uznawał, że
przez budowę fizyczną panie nie są
zdolne przebiec takiego dystansu.
Dopiero na Igrzyskach Olimpijskich
w Los Angeles w 1984 roku po raz
pierwszy w maratonie mogły zade-
biutować kobiety. Droga do tego
momentu usłana była walką i
ciągłym dowodzeniem swoich
możliwości w różnych biegach
ulicznych. Zawodniczkom nie bra-
kowało determinacji i odwagi w
łamaniu obowiązujących zasad,
mimo iż ryzykowały potencjalnym
aresztowaniem, zaatakowaniem, wy-
kluczeniem. Wydaje się, że to nie
przełamanie granic wytrzymałości
fizycznej było najbardziej
męczącym zadaniem, a przebicie się
przez naznaczone czasem mity i
utarte stereotypy, które zakorzeniły
się w społeczeństwie. Ich niepraw-
dziwość potwierdziła Joan Benoit-

Samuelson, powracając z Igrzysk w
1984 roku ze złotem w biegu mara-
tońskim.

Kobiece grono
Na ostateczną decyzję o włączeniu

kobiet w rywalizację olimpijską w
tej konkurencji miały wpływ inicja-
tywy, które były podejmowane, w
celu szerszego propagowania obec-
ności kobiet w tej dziedzinie. Mowa
tu o biegach organizowanych
wyłącznie dla nich. To właśnie Kat-
herine Switzer przekonała kosme-
tyczną korporację Avon do zorgani-
zowania i zasponsorowania wydarze-
nia tego typu. Tak zrodził się Avon
International Running Circuit, co-
roczne wydarzenie dające szansę na
skupienie całej uwagi na zawodnicz-
kach. Pierwsze odbyło się w roku
1978 i szybko rozszerzyło się poza
granice Ameryki. Dzięki przedsięw-
zięciu biegaczki, tysiące kobiet zys-
kało szansę wykazania się swoimi
umiejętnościami. W dłuższej per-
spektywie program poskutkował
zniesieniem przez inne maratony
ograniczenia dla uczestnictwa kobiet.

Obecnie organizowane są podob-
ne wydarzenia, które symbolicznie
podkreślają nowe, odmienne myśle-
nie o możliwościach maratońskich
przedstawicielek płci żeńskiej. Za
reprezentatywny przykład uznać
można Kobiecy Maraton w Nagoi,

największe tego typu wydarzenie na
świecie, przyciągający uwagę świa-
towych mediów i gwarantujący do-
cenienie uczestniczek. W tym roku
12 edycja odbyła się w połowie mar-
ca. Numery startowe należeć będą
do największych biegaczek świata,
mających na swoim koncie wiele
międzynarodowych osiągnięć w za-
wodach czy na olimpiadzie. Jedną z
nich jest Kenijka, Ruth Chepngetich,
Której rekord życiowy jest drugim
wynikiem w historii kobiecych wy-
stępów w maratonie na świecie i wy-
nosi 2:14:18 (rekord należy do Bri-
gid Kosgei – 2:14:04).

Świat, także sportu, w ciągu ostat-
nich kilkudziecięciu lat przeszedł
wiele zasadniczych zmian i obecnie
trudno sobie wyobrazić rzeczywisto-
ść z przeszłości. Zmieniła się pozy-
cja kobiet, dla których otworzyły się
drzwi do kariery, pasji, pracy, polity-
ki. Stało się tak za sprawą ogromnej
determinacji i siły, którą skrywa
każda z nich. Mimo pokonania barie-
ry dyskryminacji w przypadku mara-
tonu, nadal widać ją jednak na in-
nych płaszczyznach życia. To właś-
nie wspólnota łącząca wszystkie ko-
biety, zarówno w sporcie, jak i poza
nim, była i jest ważnym czynnikiem
pomagającym w napotykanych pro-
blemach – także tych, którym muszą
one stawiać czoła obecnie.

Martyna KOŚCIELSKA

Próba zatrzymania Katherine Switzer podczas biegu przez dyrektora maratonu bostońskiego (1�6� rok)
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