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Marcowy numer „Dwukropka” jest poświęcony Japonii.

Ten piękny daleki kraj fascynuje wielu z nas i musi być tego jakiś powód. 

W numerze zamieszczamy tekst Hani Hiromi Sajeckiej, która jest także autorką 

przepięknej okładki. Wraz ze swoją Mamą podzieliła się z nami spostrzeżeniami na 

temat różnic dzielących nasze kraje.

Mikołaj Terlecki, nasz stały współpracownik, recenzuje film zrealizowany na podstawie 

opowiadania Murakamiego, pisze też o książce „Niedźwiedzi bóg 2011” Hiromi 

Kawakami. Nasz maturzysta będzie zdawał na japonistykę, więc prosimy o mocne 

trzymanie kciuków.

W numerze znajdziecie także informacje o ukłonach japońskich, japońskim studiu 

filmowych Ghibli i krakowskim Muzeum Manggha, które propaguje kulturę japońską. 

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Nowak, zastępcy dyrektora Muzeum Manggha 

za bardzo ciekawy wyiad.

Dziękujemy wszystkim Autorom, którzy postanowili włączyć się do zespołu 

redakcyjnego.

Kwietniowy numer naszej gazety będzie poświęcony Ziemi. To bardzo szeroki temat, 

więc zapraszamy wszystkich, którzy kochają naszą planetę, do dzielenia się swoimi 

refleksjami, obawami, a także wspomnieniami z podróży – tych dalekich i tych bliskich.

Zespół redakcyjny
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Biało-czerwone kontrasty

Hanna Hiromi Sajecka

Ponieważ Japonia i Polska są bardzo odległymi od siebie krajami nie tylko geograficznie, 

ale też obyczajowo, można zauważyć między nimi wiele różnic. Każdy z nich ma swoją 

kulturę i tradycję. Jak wygląda japońska kultura 

na tle polskiego krajobrazu?

Gdy moja mama przyjechała do Polski, aby 

studiować, oczywiście musiała się zmierzyć 

z różnicami, które istnieją między krajami. Teraz 

czas ten wspomina z niejakim rozrzewnieniem. 

W pamięć jej zapadły przeróżne spostrzeżenia 

- w większości dotyczące codzienności. 

W Japonii odmawianie czegoś bądź mówienie 

wprost “nie” jest rzadko używane i często 

uważane za nietaktowne. Za to stosowane są 

często eufemizmy. Jakiekolwiek odmowy są 

dość wymijające i niebezpośrednie. Skutkuje 

to także częstym zgadywaniem intencji 

rozmówcy, ponieważ główny przekaz jest ubrany w delikatne słowa. W Polsce wszyscy 

zwracają się dużo bardziej zwięźle i wprost, w przeciwieństwie do Japonii. 

Sposób okazywania sympatii także wygląda inaczej. Werbalne wyznawanie uczuć idzie 

w parze z wymijającymi i niebezpośrednimi wypowiedziami Japończyków. Przytulanie 

czy nawet podawanie rąk jest dużo rzadsze. Nie znaczy to jednak, że emocje nie mają 

miejsca - są one wyrażane na inne, bardziej pośrednie sposoby. Trzeba się ich czasem 

doszukiwać między wierszami, najmniejszymi gestami oraz znakami. 

Jednym z dość szczegółowych spostrzeżeń jest znajomość leków przez Polaków oraz 

liczba aptek w Polsce. Oczywiście nie tyczy to się wszystkich, lecz w Japonii wiele 

Pani Tsuruko (          ) Sajecka
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osób nie wie co znajduje się w składzie lekarstw - także między innymi dlatego, że 

branie lekarstw nie jest za bardzo popularne. Nawiązując do tematu zdrowia, wielu 

Japończyków chodzi do biura mimo gorączki bądź infekcji, ponieważ mają mnóstwo 

pracy. Nie jest to obowiązkowe lub nakładane na nich jako przymus - robią to z własnej 

woli. Branie wolnego także jest kłopotliwe, gdyż to skutkuje poczuciem winy - “Ja 

odpoczywam, więc inni przez to mają ciężej”. Dlatego od dawna stosowane są maseczki, 

aby osoby w pracy wzajemnie się nie zarażały. 

Polacy dużo częściej zaczynają rozmowę z nieznajomymi niż Japończycy - na przykład 

w autobusach, na przystankach, na ulicy. Zwracają uwagę na otwartą torbę czy 

niedomknięty plecak. W metrze czy w innych miejscach publicznych w Japonii jest 

zazwyczaj niezwykle cicho.

Moja mama także dodała, że według niej Polacy poruszają się inaczej - ale w jak 

najlepszym tego słowa znaczeniu. Uważa, że chodzą wyprostowani i z klasą.

Święta bardzo kształtują i obrazują kulturę danego kraju. Nieraz byłam pytana, czy 

na moim rodzinnym stole wigilijnym znajdują się jakieś japońskie dania - odpowiedź 

brzmi “nie”. Obchodzę polskie święta 

zwyczajnie. Jednak świętuję wraz 

z rodziną japońskie uroczystości - są to 

Oshōgatsu, Hinamatsuri i Tanabata.

Oshōgatsu to święto nowego roku. 

Wieczorem 31 grudnia podaje się soba, 

czyli rodzaj cienkiego makaronu z mąki 

gryczanej. Jego nitki mają symbolizować 

długość naszego życia. Rano następnego 

dnia jemy uroczyste śniadanie pełne różnych dań charakterystycznych dla kuchni 

japońskiej. Dzieci i młodzież otrzymują tak zwane otoshidama - czyli pieniądze 

zamknięte w ozdobnej kopercie, które mają zapowiadać rok pełen pomyślności. 



5

Hinamatsuri obchodzone jest trzeciego marca, zwane jest także “dniem lalek”. Hina 

w tym kontekście oznacza “młodą dziewczynkę”, a matsuri - święto lub uroczystość. 

Tak jak wskazuje nazwa, jest to święto na cześć młodych dziewcząt. W domach są 

wystawiane hina ningyō - czyli lalki reprezentujące cesarza i ludzi związanych z nim. 

Niektórymi charakterystycznymi daniami dla tego święta, które przygotowujemy są 

chirashi-zushi, czyli “rozdzielone” sushi oraz hina-arare - rodzaj chrupek ryżowych. 

Potraw związanych z tym świętem jest bez liku i moim zdaniem wszystkie są warte 

spróbowania.

Tanabata jest letnim świętem, obchodzonym siódmego lipca. Jest ono związane 

z legendą o miłości między Orihime (co dosłownie znaczy “Tkająca Księżniczka”) 

i Hikoboshi (gwiazdą Altair). Ojciec księżniczki rozdzielił kochanków Drogą Mleczną 

i mogli się spotykać tylko siódmego dnia siódmego miesiąca - skąd bierze się data. 

Głównym obyczajem jest pisanie życzeń lub poezji na małych karteczkach papieru 

(tanzaku), a następnie wieszanie ich na gałęziach bambusu. W Polsce ciężko go znaleźć, 

więc moja rodzina używa rośliny, która po przejściu paru kroków i przymrużeniu oczu 

może za niego uchodzić.

Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę doświadczać obu kultur. Mam nadzieję, że 

w przyszłości będę w stanie poszerzać swoją wiedzę na temat obu krajów i czerpać 

z nich pełnymi garściami. 

Moda oraz tradycyjne przysmaki w Kraju Kwitnącej Wiśni
Oliwia Kąpielewska i Maria Stoińska

Skoro już w tytule wspomnieliśmy, że na Japonię mówimy inaczej „Kraj Kwitnącej Wiśni” 

pewnie się zastanawiacie dlaczego?

Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Kwiat wiśni jest symbolem Japonii, turyści, ale 

także mieszkańcy, mogą się wszędzie natknąć na symbol wiśni; jest obecny w wielu 
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elementach życia Japończyków. Nadruki na naczyniach, ubraniach, pejzaże, ale również 

wiele festiwali - to jest sposób na świętowanie hanami- zakwitania wiśni. Zapach, 

dominujący kolor różowy i oczekiwanie na to święto sprawiają, że ludzie zaczynają 

się wybierać do parków na spacery. W parkach pełnych ludzi podziwiających wiśnie 

można skusić się na pyszne azjatyckie jedzenie w naturalnym otoczeniu.

Ceremonia parzenia herbaty

Domyślamy się, że większość naszych czytelników od razu, myśląc o Japonii, miała 

w głowie sushi ! Ale czy wiedzieliście, że Japonia słynie z ceremonii parzenia herbaty, 

najczęściej matchy? Matcha to sproszkowana zielona herbata, którą często można 

zamówić w kawiarniach w Krakowie, i jest z nią podobnie jak z lukrecją: albo się ją 

kocha, albo nie cierpi! Rytuałowi parzenia machy towarzyszyły kiedyś wystawne 

ceremonie, natomiast teraz wystarczy zwykłe spotkanie z przyjaciółmi i celebrowanie 

tego momentu. Bardzo ważne jest skrupulatne zaparzenie naparu, ponieważ ma on też 

oczyścić umysł! 

A co z modą?

Ale oprócz pysznej machy, sushi 

i innych przysmaków Japonia 

charakteryzuje się pięknymi 

i bardzo odbiegającymi od 

klasycznych ubraniami. ,,Kimono’’ 

w dosłownym tłumaczeniu 

oznacza: ,,coś do noszenia na 

sobie’’; na początku określano tak każdy strój, jednak później zostało to przypisane 

konkretnemu ubiorowi. Tradycyjne kimona szyje się i ozdabia ręcznie, co tłumaczy ich 

bardzo wysoką cenę; dlatego fakt ich posiadania podkreśla statut zamożności rodziny. 

Jest wiele rodzaju kimona, m.in:

– Kurotomesode, które jest zdecydowanie najbardziej uroczyste, noszą go jedynie 

mężatki;
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– Furisode –,,kołyszące się rękawy’’; jego rękawy mają długość nawet do 107 cm. Jest 

to bardzo uroczysty strój, który niezamężne krewne panny młodej zakładają na ślub 

i wesele;

– Houmongi – oznacza dosłownie „ubiór wizytowy”. Charakterystyczne dla niego są 

wzory na ramionach, szwach i rękawach. Huomongi, mogą nosić zarówno panny, jak 

i mężatki, na ślubach i weselach często zakładają je przyjaciele panny młodej. Tsukesage 

ma skromniejsze wzory niż Huomongi,. 

Kimono takie mogą nosić panny i mężatki. 

– Yukata – swobodne letnie kimono bez 

podszewki, zwykle bawełniane, nosi się je 

zwykle na festynach na świeżym powietrzu, 

przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn 

w każdym wieku.

Obyczaje i kultura Japonii

Wybierając się do tego magicznego kraju, 

większość turystów nie wie, co ich czeka. 

Przebywając w Japonii doświadczymy 

zderzenia stereotypów europejskich 

z postrzeganiem świata przez obywateli 

odległych kontynentów i może to u nas wywołać tzw. szok kulturowy. Co to takiego? Jest 

to stan, który powoduje odczucie inności przez wspomniane różnice kulturowe lub inne 

oczekiwania co do danego środowiska. Myślę, że o Japonii można nawet powiedzieć, 

ze w oczach Europejczyków jest ona bardzo odmienna od naszej rzeczywistości.

Komunikacja i mowa ciała

Według Japończyków komunikacja niewerbalna ma bardzo duże znaczenie, pozwala 

podtrzymać tradycje i harmonijne stosunki między ludźmi. Jednym z podstawowych 

gestów jest ojigi- ukłon. Jest on bardzo uniwersalny, ponieważ w zależności od sposobu, 

w jaki się ukłonisz, zostanie on różnie odebrany. Zależy to od kąta ukłonu:
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15 stopni- przeznaczony dla znajomych;

30 stopni- zamiar wyrażenia szacunku;

20 stopni- tak kłaniają się zawodnicy;

45 stopni- szczególne okazje, oznaka największego szacunku ( z wyprostowaniem 

czekasz, aż dana osoba opuści pomieszczenie)

W trakcie ukłonu ważny jest kontakt wzrokowy, a także prawidłowa postawa- proste 

plecy i złączone nogi. Palce kobiet nie powinny sie stykać, ich dłonie mają być luźno na 

udach, natomiast ręce mężczyzn powinny sztywno przylegać z boku ciała. 

Wybierając się do Kraju Kwitnącej Wiśni, zabierz ze sobą nasz „Dwukropek”! Na pewno 

się przyda.

Japonia w Krakowie
Wywiad z Panią Katarzyną Nowak z Muzeum Manggha

Oliwia Kąpielewska i Maria Stoińska

Zainteresowani kulturą Japonii świetnie znają Muzeum Manggha. Na nasze pytania 

zgodziła się odpowiedzieć Pani Katarzyna Nowak, zastępca dyrektora Muzeum.

W 1901 roku, kiedy Feliks Jasieński pokazał mieszkańcom Warszawy swoje bogate 
zbiory, spotkał się z niechęcią i brakiem zrozumienia. Osiadł w Krakowie, gdzie – 
jak głosi informacja na stronie – znalazł bardziej sprzyjającą atmosferę dla swojej 
działalności. Czy to znaczy, że zainteresowanie Japonią w Krakowie od razu było dużo 
większe?

Można tak powiedzieć. W Krakowie Feliks „Manggha” Jasieński znalazł dużo więcej 

zrozumienia dla swojej pasji jaką była sztuka japońska. Jasieński zachęcał swoich 

przyjaciół malarzy, wśród których był m.in. Stanisław Wyspiański, do podejmowania 

„japońskich tematów”. W latach 1902-1906 Stanisław Wyspiański namalował cykl 
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kilkunastu obrazów pod tytułem „Widok na Kopiec Kościuszki w Krakowie”. Inspiracją 

dla nich był cykl barwnych drzeworytów Katsushiki Hokusai’a, których kilka odbitek 

znajdowało się w ogromnej kolekcji 

japoniców „Mangghi” Jasieńskiego. Ale 

to tylko jeden z przykładów. Kolejnym 

może być obraz Józefa Pankiewicza 

„Japonka”. Pankiewicza z Jasieńskim 

łączyły zarówno zainteresowanie Japonią 

jak i pasja kolekcjonerska - Pankiewicz 

miał w swoich zbiorach japońskie 

drzeworyty. Na wspomnianym powyżej 

obrazie kimono i kilka umieszczonych 

tam rekwizytów wypożyczonych zostało 

z kolekcji „Mangghi” Jasieńskiego. Takich 

przykładów można jeszcze mnożyć wiele. 

Kraków zdecydowanie był przychylniejszy dla Jasieńskiego.

Ponad sto lat po przekazaniu zbiorów Muzeum Manggha przyciąga rzesze 
zainteresowanych kulturą i sztuką japońską. Co się przez ten czas zmieniło? Czy 
wzrósł poziom wiedzy o Japonii? Skąd tak wielka popularność Muzeum?

Japonia od wielu lat, może właśnie od czasów Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego, 

z małymi przerwami, wzbudza zainteresowanie w Polsce. Od momentu powstania 

Muzeum Manggha, otwarcia japonistyk w Krakowie i Poznaniu, i kolejnej w Toruniu 

(w ubiegłym tygodniu świętowaliśmy 30 -lecie krakowskiej i poznańskiej japonistyki) 

z roku na rok zwiększa się liczba osób, które fascynują się kulturą i sztuką Japonii. 

Stałe zainteresowanie polskiej i (również) zachodniej publiczności Japonią – daje 

nam pretekst do intelektualnej i kulturalnej wymiany, mobilizuje do wyszukiwania 

coraz to nowych obszarów kultury. Nie można już proponować polskiej publiczności 

podstawowych tematów, zaawansowana wiedza uczestników naszych warsztatów 

i pokazów potrzebuje przekazu na wyższym poziomie. Przez naszą konsekwentną 

działalność nauczyliśmy już: „co to jest Japonia”. To u nas tę Japonię można zobaczyć. 
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Kto lub co decyduje o tematyce wystaw? Jak rodzą się pomysły?

Bardzo różnie. Pojawią się pomysły zarówno pracowników z działu merytorycznego czy 

edukacji, od współpracowników, niezależnych artystów, ale też od samego początku 

naszej działalności, a Muzeum 

Manggha będzie obchodzić w tym roku 

jubileusz 28 - lecia istnienia, pojawiały 

się ze strony japońskiej propozycje 

oferty kulturalnej – od podstawowej 

aż po wyrafinowaną i dosyć niszową. 

Obok ceremonii herbacianej, bonsai, 

origami, tradycyjnych i popularnych 

elementów japońskiej kultury, 

prezentowaliśmy, prezentujemy 

i będziemy prezentować również 

unikatowe wydarzenia: isekatagami, 

wagashi, rakugo, no i kyogen, bunraku, kamigatę, hikifudę, heike biwa, yakumogoto, 

bugaku-hoe itd. itp.

Jaka tematyka wystaw czy warsztatów przyciąga najwięcej osób? Co najbardziej 
fascynuje nas w Japonii?

Przygotowując ofertę Muzeum Manggha, staramy się przedstawić ją w jak najszerszy 

sposób – są oczywiście tematy, które bardziej zainteresują młodsze osoby – będzie to 

pop kultura, manga. Ale np. obecna wystawa „Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu” 

przyciąga wiele osób niezależnie od wieku. Zawsze i niezmiennie podobają się japońskie 

drzeworyty, militaria, kimona, czyli tradycyjna sztuka japońska.

Czy zdarzyła się w historii Muzeum spektakularna „klapa” wystawy lub wydarzenia? 
Czy któryś z pomysłów po prostu się nie udał?

Może takiej spektakularnej klapy nie było, ale były wystawy czy wydarzenia, które 

miały bardzo małe zainteresowanie. Nie chciałabym ich tutaj teraz wymieniać. 

Wychodzimy z założenia, że nie zawsze frekwencja jest tym najważniejszym 
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miernikiem zainteresowania, czasami oferta od razu skierowana jest do najbardziej 

zainteresowanych, a nie dla szerokiego grona odbiorców. 

Przy Muzeum działa Szkoła Języka Japońskiego. Kto chce się uczyć tego języka? Czy 
to wyłącznie młodzi ludzie, czy przedział wiekowy nie ma żadnego znaczenia?

W Szkole Języka Japońskiego uczyć może się każdy, choć przeważają wśród uczniów 

ludzie młodzi. Nie tylko ze szkół, ale też studenci czy pracownicy firm współpracujących 

z Japonią, też artyści.

Co znaczy wyrażenie: polski japonizm?

Japonizm polski narodził się na przełomie XIX i XX wieku w wyniku spotkania artystów 

polskich ze sztuką i kulturą Japonii. Nastąpiło ono za sprawą wystaw, organizowanych 

głównie w Paryżu, ale też w Monachium, 

Londynie, Berlinie i Wiedniu, które to 

miasta chętnie odwiedzali polscy twórcy 

okresu modernizmu. „Japońskie szaleństwo” 

udzielało się zwłaszcza zwiedzającym 

paryskie Wystawy Światowe w latach 

1899 i 1900, prezentujące bogate kolekcje 

drzeworytów, malarstwa, w tym malarstwa 

tuszowego, ceramiki i laki. Największy wpływ 

na sztukę europejską, a przez to i na polską, 

miały drzeworyty ukiyo-e, autorstwa takich 

mistrzów, jak Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai czy Kitagawa Utamaro. Wkrótce 

japonizm uwidocznił się także w literaturze. 

W Polsce sztuka japońska – początkowo chłodno przyjmowana, wspominałam o tym 

powyżej – stopniowo zdobywała coraz większe grono zwolenników, dzięki dwóm wielkim 

jej orędownikom w osobach Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego oraz Zenona „Miriama” 

Przesmyckiego. Poprzez swoją działalność wystawienniczą (Jasieński) i publicystyczną 

(Przesmycki na łamach „Chimery”) propagowali oni tematy japońskie, zachęcali do nich 
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i inspirowali przedsięwzięcia z tą tematyką związane. Jasieński, właściciel dużej kolekcji 

japoniców, udostępniał swoje zbiory zainteresowanym artystom, co niejednokrotnie 

okazywało się dla nich źródłem natchnienia. Początkowo poprzestawali na umieszczaniu 

na płótnach dekoracji i atrybutów japońskich 

(kimona, wachlarze, parawany, drzeworyty 

w tle), potem jednak zaczęli sięgać po 

japońskie środki artystycznego wyrazu: 

kadrowanie, jasną kolorystykę, płaskość, 

linearność, charakterystyczną sylwetowość, 

dekoratywne traktowanie koloru, motywy 

zaczerpnięte z flory i fauny (nawiązanie 

do nurtu kachō-ga), „ptasią” lub „żabią” 

perspektywę.

W Muzeum Manggha od 2005 roku dr 

Anna Król prowadzi autorski projekt 

wystawienniczo-badawczy nad japonizmem polskim, prezentując prace polskich 

modernistów: Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Fałata, Anny 

Bilińskiej, Wojciecha Weissa, Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego. 

Muzeum miało wielu darczyńców; zbierano też fundusze na jego działalność m.in. 
w Japonii. Czy w dalszym ciągu działalność Muzeum jest zależna, oprócz dotacji, od 
sponsorów?

Manggha jest instytucją narodową, co oznacza, że głównie utrzymywana jest z dotacji 

budżetowej. Ale pojawiają się też sponsorzy i darczyńcy, którzy wspierają swoimi 

środkami naszą działalność, wtedy może być ona bogatsza i bardziej różnorodna. Ze 

swej strony staramy się pozyskiwać jak najwięcej takich firm, czy osób, ale nie jest 

łatwe i proste w dzisiejszych czasach.

Co obecnie jest największym problemem Mangghi?

Duża rotacja pracowników oraz niewystarczające środki finansowe, co zresztą ma tez 

wpływ na zatrudnienie.
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 A co największą dumą?

Przez lata udało nam się zaprezentować polskiej publiczności wiele wyjątkowych 

artystów i tematów japońskich i dalekowschodnich. Muzeum Manggha od samego 

początku swojej działalności traktowane było jako miejsce ważnych polsko - japońskich 

spotkań – wystawienniczych, naukowych, dyplomatycznych. Najważniejszym 

wydarzeniem była wizyta Japońskiej Pary Cesarskiej Ich Cesarskich Mości Cesarza 

Akihito i Cesarzowej Michiko 11 lipca 2002 roku w Muzeum Manggha. 

To wydarzenie na zawsze określiło naszą instytucję jako miejsce spotkań dyplomatów 

japońskich podczas ważnych wizyt państwowych, jak również wskazało na czynny, 

kreacyjny udział w tworzeniu polityki kulturalnej między naszymi krajami. 

STUDIO GHIBLI
Sonia Pomarańska

Jest to japońskie studio animacyjne, które powstało w 1985 roku. Jego siedziba mieści 

się w Tokio. Założycielami są: Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki oraz Isao Takahata. Nazwa 

wytwórni - Ghibli - jest nawiązaniem do arabskiej nazwy sirocco, co oznacza wiatr 

kierujący się ze wschodu do Mekki. Jak twierdzą twórcy, wiatr ten miał być metaforą 

zmian, jakie przyniesie animowany film ich autorstwa.

 Jednym z wybitniejszych filmów wytwórni jest powstały 2001 roku fantastyczno-

przygodowy film „Spirited away”. Reżyserem jest wybitny producent Hayao Miyazaki. 

Jest to opowieść dziesięcioletniej dziewczynki Chihiro, która wraz z rodzicami zabłądziła 

w drodze w czasie przeprowadzki. Natrafili oni na miasteczko, które później okazało 

się być siedzibą japońskich bogów. Gdy rodzice dziewczynki postanowili posilić się 

znalezionym pokarmem, Chihiro postanowiła zwiedzić nieco owianą tajemnicą krainę. 

Po powrocie nie mogła uwierzyć własnym oczom, gdyż zamiast rodziców zastała świnie. 

Jedynym wyjściem z przeklętej krainy jest służba u wiedźmy Yubaby. 
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Mówiąc o wybitnych filmach tego studia, grzechem byłoby pominięcie „Ruchomego 

zamku Hauru”. Jest on przedstawicielem gatunku familijnego i fantasy. Jego premiera 

miała miejsce w 2004 roku. Reżyserem jest nie kto 

inny, jak nam dobrze znany Hayao Miyazaki. Główną 

bohaterką filmu jest osiemnastoletnia Sophie. Jest 

ona pracownicą rodzinnego sklepu z kapeluszami. Jej 

życie diametralnie zmienia się, gdy zostaje zamieniona 

w staruszkę pod wpływem uroku czarownicy. Nie 

pozostało jej nic innego, jak opuścić rodzinne miasto 

i wyruszyć w podróż w poszukiwaniu odpowiedzi. 

Podczas wędrówki dziewczyna natrafia na Ruchomy 

zamek, który jest w posiadaniu czarodzieja o imieniu 

Hauru. Jedną z wielu tajemnic tego osobliwego 

miejsca był ognisty demon Califer. Zaproponował on 

Sophie powrót do pierwotnej postaci, w zamian za pomoc w uwolnieniu się z więzów 

czarodzieja.

Wytwórnia nadal prężnie działa i nie zamierza zatrzymać się w drodze do jeszcze 

większego sukcesu!

Wszyscy, których kochałem, odeszli
Oliwia Kąpielewska i Maria Stoińska

„Grobowiec świetlików” w reżyserii Isao Takahaty opowiada o kochającym się 

rodzeństwie, które po śmierci mamy zostało zdane na samych siebie. Historia rozgrywa 

się w czasie II wojny światowej. Film zaczyna się od retrospekcji, śmierci Seita, głównego 

bohatera. W czasie wojny rodzeństwo musiało uciekać i się ukryć. 

W wyniku bombardowania ich dom został spalony, a matka trafia w ciężkim stanie do 

szpitala, w którym umarła. Dzieci trafiły do ciotki i bardzo przeżywały śmierć matki. 
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Dziewczynka Setsuko, która była bardzo mała, nie wiedziała, co się dzieje. Brat był 

bardzo odpowiedzialny i starał się o nią jak najlepiej zadbać. Chłopcu bardzo zależało, 

żeby Setsuko miała jak najlepsze warunki. Jednak 

ich ciotka po jakimś czasie dała do zrozumienia, że 

nie są oni mile widziani w jej domu. Seito chciał 

zapewnić siostrze dobre warunki, ale najlepsze, co 

mógł znaleźć to, bunkier niedaleko miasta. 

Starali się oni jakoś wyżyć i pocieszali siebie 

nawzajem, jednak towarzyszący im stale głód, 

choroba, niedostatek i wojna wykończyły ich 

doszczętnie. Dziewczynka coraz gorzej sie czuła, 

zaczęła mocno chorować, dzieci nie miały co jeść...

Ale więcej wam, drodzy czytelnicy, nie zdradzimy, 

możecie sie sami domyślać, czy rodzeństwu udało się wyjść na prostą. Oczywiście 

zachęcamy Was do dowiedzenia sie tego z filmu!

Co do naszych odczuć...są one bardzo skrajne; zauroczenie słodyczą dziewczynki , 

zszokowanie, ogromne wzruszenie i nawet płacz..Film jest wyjątkowy z piękną historia, 

aczkolwiek osoby bardzo wrażliwe zachęcamy do zaopatrzenia sie w chusteczki, 

ponieważ można uronić niejedną łzę; szczególnie teraz, kiedy na świecie znowu panuje 

wojna, tak samo jak w filmie. Uważamy, że naprawdę warto obejrzeć ten film. Przekazuje 

on bardzo dużo dobrych wartości i wywołuje wiele emocji.

Świat przed i po
Mikołaj Terlecki

Świat zaskakuje człowieka przez całe jego życie. W ciągu jednego dnia rzeczywistość, 

którą uważał za stabilną, może ulec gwałtownej zmianie, podobnie jak przy pomocy 

przełącznika możemy zgasić lub zapalić światło. Niestety, my jako ludzie nie mamy 
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dostępu do takiego magicznego przełącznika i jesteśmy zdani sami na siebie z naszymi 

codziennymi tragediami.

Te katastrofy małe lub duże zmieniają na stałe nasze postrzeganie świata, uprzytamniając 

nam, że życie to nie mrzonka.

Jednym z takich wydarzeń, które zmieniło oblicze codzienności Japonii w mgnieniu 

oka, była katastrofa w elektrowni Fukushima z 2011 roku. W wyniku trzęsienia ziemi 

utworzyła się fala tsunami, która uderzyła w placówkę, powodując liczne awarie 

w systemie chłodzenia reaktorów. Problemy eskalowały i do środowiska przedostały 

się substancje skażone, dokładając się do 

zniszczeń, które spowodowało trzęsienie ziemi. 

Wielu Japończyków straciło życie w wyniku 

katastrofy, a jeszcze większa liczba była 

zmuszona do opuszczenia miejsca zamieszkania. 

Do codzienności weszły liczniki promieniowania, 

a ludzie żyli w ciągłym strachu. 

Pod wpływem tych wydarzeń pisarka Hiromi 

Kawakami postanowiła zreinterpretować swoje 

dzieło ,,Niedźwiedzi bóg’’. W oryginalnej wersji 

novela przedstawiała typowy słoneczny dzień oraz spacer nowego lokatora niedźwiedzia 

z narratorem. Sednem utworu jest nawiązywanie ,,kizuna” ,czyli z japońskiego więzi, 

i to jak trudno jest je nawiązywać w dzisiejszych czasach. Kawakami tylko nieznacznie 

przekształciła wcześniej napisany przez siebie utwór i tak powstał ,,Niedźwiedzi Bóg 

2011”. Autorka, nawiązując do wydarzeń z katastrofy, ogołociła tekst z przymiotników, 

używając jedynie sformułowania ,,tamto wydarzenie”. Ta fraza jest jednak mocniejsza 

niż jakikolwiek opis albo przytoczona liczba ofiar; sugeruje ,że czytelnik zdaje sobie 

sprawę z ogromu tragedii, o której było głośno na całym świecie. Sama akcja nie 

zmienia się wiele poza niuansami takimi jak obecność strojów przeciw promieniowaniu. 

Po złowieniu kilku ryb przez Niedźwiedzia mówi on narratorowi, że nie musi ich jeść, 

bo mogą być skażone. 
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Hiromi Kawakami przedstawia, jak wygląda codzienne życie przed katastrofą i po 

niej. To, jak mały i nieznaczący jest człowiek w obliczu sił natury. ,,Niedźwiedzi Bóg 

2011” pokazuje nam , że poprzez doświadczenia zmienia się postrzegania świata; 

katastrofy kształtują nasze życie. Japończycy do dzisiaj zmagają się z kryzysem skażenia 

promieniowania tego rejonu kraju i będzie to jeszcze trwało przez długi czas. Katastrofy 

są jednak wpisane w życie ludzkie i bez radzenia sobie z kryzysami ludzie nie byliby 

ludźmi. Pozostaje jednak mieć nadzieję na lepsze jutro, radząc sobie zarówno z wielkimi 

problemami, jak i tymi codziennymi.

Musisz mieć ikigai
Nikodem Kończewski

Istnieją na świecie miejsca, gdzie ludzie mają znacznie większe prawdopodobieństwo 

dożycia stu lat niż w innych regionach. Są to tak zwane „niebieskie strefy”. Niestety za 

tymi obserwacjami nie stoi tylko ścisła nauka, ale również spekulacje.

Wszystkie blue zones to:

 1. Sardynia, Włochy

 2. Okinawa, Japonia

 3. Nicoya peninsula, Costa Rica

 4. Ikaria, Grecja

 5. Loma Linda, Stany Zjednoczone.

Ze względu na dietę oraz podejście do życia najbardziej wyróżnia się archipelag Okinawa 

w Japonii. Powody, dla których Japończycy z tego regionu żyją dłużej niż wynosi średnia 

życia,  mogą być przypisane do trzech kategorii: 
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 1. Sens życia;

 2. Dieta;

 3. Społeczność.

Sens życia dla mieszkańców Okinawy może być określony jednym słowem – Ikigai, które 

można rozłożyć na dwie części iki – żyć oraz gai – powód. Powodem do życia może 

być jakaś czynność, osoba lub rola pełniona w społeczeństwie. Lokalna społeczność 

jest centrum życia japońskich emerytów. Kluczową rolę pełnią najbliżsi przyjaciele, 

mieszkańcy Okinawy mają dla nich własną nazwę, moai. Na moai składa się grupa  

osób, które wspierają siebie nawzajem psychicznie oraz finansowo całe swoje życie. 

Okinawa to największa wyspa prefektury o tej samej nazwie i jednocześnie największa w archipelagu Ryukyu. 

Ta wulkaniczna, górzysta wyspa jest jednocześnie najdalej położoną na południe dużą wyspą Japonii. Jest 

porównywalna z powiatem krakowskim pod względem powierzchni (1200 km kw.) jak i pod względem liczby 

ludności (1,4 mln) jeżeli zsumujemy liczbę ludności powiatu grodzkiego i ziemskiego Krakowa. Pod względem 

położenia względem równika, Okinawa jest od niego oddalona od niego o zaledwie około 3 tys. kilometrów (Kraków 

o prawie 6 tys. km). W rezultacie klimat Okinawy jest dużo cieplejszy (średnia roczna temperatura powietrza: 

23°C) i wilgotniejszy (roczna suma opadów: 1817 mm) niż klimat Krakowa (odpowiednio 8°C i 835 mm).
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Dieta na Okinawie składa się głównie z jedzenia pochodzenia roślinnego. Głównym 

rodzajem mięsa spożywanym na archipelagu jest wieprzowina (na skutek chińskich 

wpływów). Duży wpływ na zdrowie ma nie tylko rodzaj jedzenia, ale także ilość, w 

jakiej je spożywamy. Zasada „Hara hachi bu” wywodząca się z konfucjanizmu nakazuje 

zaprzestanie jedzenia po napełnieniu żołądka do 80%. 

Prefektura Okinawa jest 26. w rankingu miejsc, z liczbą najdłużej żyjących ludzi na jej 

terenie, miejsc jest 47.

NA DRUGIM SIEDZENIU 
Mikołaj Terlecki 

W tym miesiącu, a konkretniej 11 marca, zawitał do kin film zrealizowany na podstawie 

opowiadania Murakamiego, pt. ,,Drive my car’’. Jest to ekranizacja pełna przepięknych 

scen, które szokują i intrygują, ale zanim zagłębię się w recenzję filmu, coś więcej trzeba 

powiedzieć o samym pisarzu. Haruki Murakami urodził się w Japonii, w mieście Kioto, 

w 1949 roku. Jego książki charakteryzuje wnikliwa analiza postępowań człowieka, 

a kreowani przez niego bohaterowie przedstawiają zwykłych ludzi, z którymi czytelnik 

łatwo może się utożsamić. Literatura tworzona przez Murakamiego pozwala nam 

odnaleźć w niej siebie, stawia pytania, których nie byliśmy świadomi, że potrzebujemy 

usłyszeć.

Po tym krótkim wstępie streszczającym styl, jakim pisze Murakami, czas zabrać się za 

film ,,Drive my car’’. Od razu przestrzegam: nie należy iść późnym wieczorem (mówię 

z doświadczenia), ponieważ seans trwa 3 godziny, a na filmie trzeba się mocno skupić, 

żeby nadążać za wszystkimi wątkami. Głównym bohaterem jest reżyser teatralny 

i aktor, który żył w szczęśliwym małżeństwie Yusuke Kafka. Jest to postać, której 

relacje z innymi ludźmi są dwuznaczne i nieoczywiste. Kafkę spotkał szereg tragedii, 

a utrata żony Oto dotknęła go najbardziej. Jedyne, co mu po niej zostało, to jazda ich 

wspólnym samochodem. Podczas jazdy Yusuke odtwarzał kasety sztuk, które niegdyś 
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nagrała jego żona. W moim odczuciu przypominało to rozmowę; pomimo tego że nie 

mogli sobie odpowiadać, prowadzili niejako dialog. Te sceny nadają filmowi klimat 

nostalgii i melancholii, a sam koncept podkreśla, jak ciężko po śmierci drugiej osoby 

przychodzi nam pozbywanie się przyzwyczajeń 

z nią związanych.

Te odczucia są skonfrontowane z najbardziej 

zaskakującym dla mnie elementem filmu, jakim 

były opowieści Oto. Podczas scen, w których 

Yusaku i jego żona uprawiali seks, Oto przeżywając 

ekstazę, opowiada mu historię, którą kontynuuje 

podczas każdego następnego stosunku. Opowieść 

ta pełna jest perwersji oraz fantazji erotycznych, 

które w mojej opinii nie wnoszą nic do fabuły poza 

,,szokowaniem’’ odbiorcy. Innym elementem filmu, 

który przykuł moją uwagę, jest postać Misaki, 

która była szoferem głównego bohatera. Yusaku był zmuszony przyjąć usługi kierowcy, 

ponieważ taka była polityka teatru, w którym pracował. Misaki swoją obecnością 

stopniowo zmieniała głównego bohatera, który wciąż zmagał się z poczuciem straty. 

Według mnie postać ta świetnie ukazuje, że czasem nie są potrzebne wielkie słowa 

lub czyny, aby zbliżyć się do drugiego człowieka. Samo przebywanie ze sobą jest warte 

o wiele więcej niż godziny rozmów.

Ostatnim elementem każdego filmu jest oczywiście zakończenie. W przypadku ,,Drive 

my car’’ myślę, że ładnie spięło ono wątki fabularne, ale kończące sceny pozostawiały 

jednak spore pole do interpretacji. ,,Drive my car’’ w moim odczuciu jest filmem wartym 

obejrzenia, zachęca on odbiorcę do myślenia. Cały seans poruszył mnie do tego stopnia, 

że w pewnym momencie czułem się jakbym to ja był na drugim siedzeniu w czerwonym 

samochodzie Yusaku, który przejeżdżał również i przez moje życie.
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