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CYBERCORE NA PLA˚¢
Witam w kolejnym numerze CyberCore.
Tak to ju˝ jest z ma∏ymi projektami, ˝e sprawy osobiste twórcy projektu powa˝nie odbijajà si´ na onym.
Stàd to opóênienie.
Tym razem pisemko ukazje si´ w formacie .PDF. Mo˝na je wi´c wydrukowaç i zabraç ze sobà wsz´dzie.
Na przyk∏ad na pla˝´ jako przerywnik pomi´dzy kolejnymi ksià˝kami. Albo zupe∏nie gdzie indziej. Mo˝e w∏aÊnie znalaz∏eÊ ten numer na stoliku w pociàgowym przedziale, mo˝e w toalecie jednej z amsterdamskich knajp? Zapraszam do lektury i jak
zwykle czekam na opinie i komentarze.

Dis
CC online: cybercore.republika.pl,
mailto: cybercore@gazeta.pl
Wszystkich ch´tnych do wspó∏tworzenia CyberCore
zapraszam do wspó∏pracy. Interesujà mnie zarówno teksty, jak i grafiki czy zdj´cia. Z ch´cià zamieÊci∏bym równie˝ ciekawy komiks, poezj´ lub proz´. Szukam tak˝e
osoby która podj´∏aby si´ t∏umaczeƒ polsko-angielskich.

Jak zakoƒczy∏ si´ ten przemi∏y wieczór przy ognisku - patrz str. 10

Sex, drugs & information
- Najpierw musi pan zrozumieć, że tutaj wszystko uległo specjalizacji. Chce pan zegarek, to idzie pan do
konkretnej kawiarni. Jeśli kobietę, to do innej. Futra dzielą się na sobole, gronostaje, norki i pozostałe. To samo z narkotykami: pobudzające, tłumiące,
psychomimetyczne... A pan czego szuka?
- Eee, no, może informacji?
...
- Informacja. A co jest złego w narkotykach i kobietach? Nic dziwnego, że świat zwariował, skoro jedynym rzeczywistym środkiem wymiany stała się informacja.
- Myślałem, że papierosy.
- Pan śni.
Thomas Pynchon T´cza Grawitacji,
prze∏.Robert Sudó∏, W-wa 2001, s.211.
Papierosy? Jest Plan, misja poszukiwania Informacji! Jego realizacj´
wype∏niajà pe∏ne perwersji przygody erotyczne i wszelkiego typu Êrodki
narkotyczne (znajdà si´ i papierosy), jak z tej entropii pozyskaç informacje? Co wi´cej, dotyczà one to˝samoÊci poszukujàcego; zadanym celem obecnoÊç przy w∏asnym monta˝u. Informacja i dezinformacja o nieodró˝nialnej wiarygodnoÊci, faktoidy, paranoiczne teorie i kontrfaktyczne sugestie. Prawdopodobnie wskutek manipulacji na dost´pnej informacji skierowano poszukiwacza prawdy na manowce snów, psychicznych przeb∏ysków, omenów, kryptografii, narkotycznych epistemologii, wszystko wirujàce
w taƒcu na parkiecie przera˝enia, sprzecznoÊci i absurdu Plan bierze w ∏eb,
poszukiwacz demontuje si´ na wiele niezale˝nych cz´Êci, i o ile wiadomo
˝adna z nich nie ma podobnego problemu.
‘jar ‘0’’
(boruszewski_j@poczta.onet.pl)
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And who's in the matrix now, cyberpunk!!!!????
UE,Referendum.Fajna sprawa.Narod oglupiony dobrym rozegraniem ekipy
rzadzacej, bo przecież nie kampania, kampanii nie bylo. Chyba że uznamy za niš parę obrazkow z cieplych krajów, komentarz Woloszanskiego,
plakaty z jakże trafnym hasłem "Tak, jestem Europejczykiem" - no a
kto nie jest? Je?li zagłosujesz przeciw to wła?nie Ty, człowieczku...
Bardzo dobry chwyt reklamowy.("Pokazmy im ze to wazne, Oczysci sie
atmosfere."). Pokrzepiony glupota kampanii przeciwnikow i ich poziomem intelektualnym (bo go nie bylo - jedynie aluzje do rozbiorow, komunizmu,Hitlera i wojna na hasła)- wybierze UE.("Dobrze ze pokazali
plakat z Pinokiem, Disney ich pozwie.Zalatwi sie to. Za duze poparcie lekko maja... jebani.") Zaglosuje tak jak oni chcieli. Na tych
ktorzy pokazywali ladniejszy obrazek. Dobrobyt, szczescie
Po raz kolejny, mimo dowodow na korupcje klasy rzadzacej, mimo ze
wszystko sie rozpada, ze potrzeba nie lada wysilku zeby wprowadzic w
naszym kraiku wszystkie normy.A oni raczej nie sa do tego zdolni
("Zdymisjonuje sie kogo trzeba. Powie cos o podatku liniowym, Wtedy
moze da sie jakos przepchnac tego Lapinskiego. Wywalilismy go a on
siedzi na wiecu czy cos, daleki jestem od tej nomenklatury. Hehe"
"Teraz Polska jakos sie uspokoi. Wygralismy referendum. Wyjebie Kogo
trzeba, To sie popchnie i wygramy, albo utworzysz cos nowego. Beda
glosy. No i mozna zawsze wypierdolic Kwiatkowskiego. Wiesz, chuje
precz")
Znajda sie kozly ofiarne.
Znajda sie czarne konie. Ktos wyleci. Ktos sie nachapie. Wazne sa
przeciez stolki. I kumple...
And who's in the matrix now, cyberpunk!!!!????
Ten utwor jest wierszem, Jakby ktos chcial wiedziec.
Pawel"Postac" Chelchowski (mailto:postac@blog.pl)
Keywords: referendum matrix Pinokio Pinocchio Disney Poland Postac
Rywingate Lapinski Czarzasty Kwiatkowski KRRiTV Michnik Polska sprawa afera
Po raz kolejny wpadles w zasadzke...

Disfelieton: Kobiety

P

ar´ dni temu sta∏em w kolejce w mi´snym myÊlàc o tym, ˝e jeszcze kilka lat temu dyskutowa∏em o wegetariaƒskich
przedszkolach i zamawia∏em pizze bez sera. - Poprosz´ te dwie go∏e panie - us∏ysza∏em. Oko∏o pi´çdziesi´cioletni misiek
wskazywa∏ na wiszàce na hakach kurczaki. - O ile oczywiÊcie mog´ tak je nazywaç - doda∏. - Mo˝e pan je nazywaç jak si´
panu podoba - odpar∏a ch∏odno sprzedawczyni.
Sporo zamieszania wywo∏a∏y w naszym kraju „Kobiety na falach”. Wydaje mi si´, ˝e to nie LPR-owi nale˝y zawdzi´czaç, ˝e
Matki Polki nie zacz´∏y ustawiaç si´ w kolejce do edukacyjnego rejsu. Je˝eli ktoÊ ma ugruntowane zasady moralne, to nie z∏amie
ich tylko dlatego, ˝e w∏aÊnie pojawi∏a si´ ku temu sposobnoÊç.
Z okazji owej wizyty wiele psów powieszono na feministkach. Niestety, feminizm to nie ideologia rozwrzeszczanych baboch∏opów i lesbijek. KiedyÊ wybra∏em si´ na Rozbrat na zlot anarchofeministyczny. Feminizm o którym rozmawialiÊmy to samoÊwiadomoÊç kobiet. SamoÊwiadomoÊç w∏asnej wartoÊci, mo˝liwoÊci dokonywania wybrów. Feminizm to po prostu normalnoÊç.
JakiÊ czas temu webmissterka Cyberkultury.pl wzi´∏a mnie za kobiet´. T∏umaczy∏a to „genderowskimi” tekstami w CC. Nie
wiem jak to jest z tym genderowstwem, ale tak si´ jakoÊ z∏o˝y∏o, ˝e wÊród autorów CC wi´kszoÊç stanowià kobiety.
DziÊ Ró˝a pisze o ÊrednioÊmiesznych i Êredniosmacznych mejlowych dowcipach. Sam równie˝ dostaje takie liÊciki. Nie wiem
co zabawnego mo˝e byç w zdj´ciu nagiej dziewczyny na biurku z podpisem „Kole˝anka szuka pracy”. Czy jeden z drugim debil
forwardujàcy takie coÊ uwa˝a, ˝e kobieta nie potrafi robiç nic poza rozk∏adaniem nóg?
Ewa porusza, jak zwykle màdrze i nie ulegajàc skrajnym trendom, mi´dzy innymi sprawy pornografi i cenzury. Z drugiej
strony Desperatka przyznaje si´ do fascynacji „r˝ni´ciem przez telefon”.
Ka˝da kobieta, ka˝dy cz∏owiek, jest inny. Jest jedyny i niepowtarzalny. A jedyne prawo jakie mamy to ˝yç i kochaç.
dis (cybercore@gazeta.pl)
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Re: Ja w sprawie niszy

W

istocie nisza jest pretextem do pokazania zajebistych fotek ze starusieƒkiego folderku
systemu telefonii wewn´trznej pt "Telefonsystem 400E Baustufen II A bis II G". i tyle, wizual mówi wszystko :).
to, ˝e oblek∏em je w smajla to zbieg okolicznoÊci, akurat zaczyna∏em si´ interesowaç strumieniowaniem mediów a SMIL, jako hybryda plik/strumieƒ, jest ciekawà rzeczà, pokrótce póêniej o tym wy∏o˝´. to, ˝e ca∏oÊç ludzie interpretujà jako krytyk´ warszawki/mód/zwyczajów mnie
nie dziwi, bo przegi´cia sà zauwa˝alne, mo˝e nie jako patologia, ale jakby to zgrabnie.. ∏atwo
wyczuç w duchu trendów nutk´ obciachu.
prosta narracja - najwygodniejsze rozwiàzanie od str. technicznej, a przy okazji w miar´ ˝ywo wypada na ekranie. w sumie to taka podpucha dla po˝eraczy teledysków: kto czyta, ten jedzie :). merytoryka? parcie ludzi na zabawki- na komóry, obrazki, NET jest bezdyskusyjne. tyle ˝e [polski] net by∏ IMO wart fascynacji 5 lat temu, wtedy by∏ autentycznà niszà. wtedy czu∏em, ˝e pe∏en jest ludzi - fascynatów, twórców, idei, by∏ ˝ywà knajpo-bibliotekà. teraz jest
raczej supermarketem. no ale mo˝e to dlatego garnà si´ doƒ takie t∏umy.. no a t∏um, wiadomo...
jak kto ma pankowe serce, to wyczuje kontekst.
technikalia: SMIL jest tekstowà osnowà dla grafik, video czy fonii, podobnie jak html, ma
nawet bliêniacze tagi, wyró˝nia go g∏ównie "sterowalnoÊç" w czasie. konstrukcja ca∏oÊci jest mo˝e nieco upierdliwa, bo w pliku podstawowym .smi (przypomina definicj´ ramek w html-u)
osadza si´ "podstrumienie" czyli inne pliki, w przypadku niszy te˝ tekstowe .rt i .rp od, odpowiednio, realtext i realpix. w nich tagi czasu, grafiki, flesza, tekst, wideo itp. w zasadzie ten sam
efekt mo˝na uzyskaç fleszem albo html-em, tyle ˝e smil jest z za∏o˝enia strumieniowany. startuje
od razu. wyjàwszy kwestie buforowania kilku sekund w przód, potrzebne elementy Êciàga "w locie". jakby tego by∏o ma∏o, mo˝e byç superlekki. ca∏a "nisza", która nie ma t∏ustych elementów
wideo, jedynie kilkusekundowà szczypt´ zap´tlonej fonii(.rm), zajmuje poni˝ej 350kb! jak na 7
minut pe∏noekranowego medium to naprawd´ spoko wynik.
czym to si´ robi? editpadem. pewnie istniejà ju˝ automaty do wygodnej synchronizacji podstrumyków, ale ja si´ przy tym solidnie natego. a grafika- bez niespodzianek: gif, jpg. polski net
wystarcza w zupe∏noÊci, jeÊli chodzi o szczegó∏y - szukaç pod: realmedia, realtext, realpix.
polecam inne moje kawa∏ki i pozdrawiam: róbta sztukie!
bujnos (bujnos@orthodox.com)

dla ciekawskich, w ramach bonusika
przykładowe fragmenciki źródeł:
-----------------8<--------------niszowy.smi
<smil>
<head>
<meta name="Title" content="niszowy
dokument txtowy"/>
<meta name="Copyright" content="bujnos@orthodox.com"/>
<layout>
<root-layout height="500" width="750"
background-color="#FA6603"/>
<region id="gfx" left="0" top="0" height="500" width="750" fit="fill"/
background-color="#FA6603"/>
<region id="txt" left="300" top="180"
height="100" width="450"/
background-color="#000000"/>
</layout>
</head>
<body>
<par>
<audio src="bergendy.rm" repeat="94"
/>
<ref id="obraz" src="niszowy.rp" begin="00.0s" region="gfx" fill="remove"/>
<seq begin="01.0s">
<textstream src="niszowy.rt"
region="txt" fill="remove"/>
</seq>
</par><textstream src="niszowy3.rt" region="txt" fill="remove"/>
</body>
</smil>
-----------------8<-------------------niszowy.rp
<imfl>
<head
background-color="#FA6603"
timeformat="dd:hh:mm:ss.xyz"
duration="6:35"
bitrate=20000
width=750
height=500
aspect="false" />
<image handle="1" name="nadaje.jpg"/>
<image handle="2" name="sufit.jpg"/>
<image handle="3" name="telefon.gif"/>
...
..
<fadein target="1" start="0:05" duration="3" srcx="27" srcy="23" srcw="80"
srch="120" dstx=80
dsty=145 dstw=232 dsth=228 />
<viewchange start="0:12" duration="2"
srcx="0" srcy="0" srcw="232"
srch="228" dstx=160 dsty=145
dstw=232 dsth=228 color="#FA6603" />

http://bujnos.art.pl/nisza/

<fadein target="2" start="0:15" duration="0:01" color="#FA6603" srcx="0"
srcy="0" srcw="300"
srch="300" dstx="0" dsty="0"
dstw="750" dsth="500" />
...
..
-----------------8<-------------------niszowy.rt
<window
type="generic"
duration="06:35"
bgcolor="#000000"
link="white"
width="450"
height="100"/>
<font size="+2" color="#FA6603">
<b>
<time begin="0:00"/><clear/>warszawa.
<time begin="0:04"/><clear/>
bronek- student etnolo, grafik i webmaster.
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Jak natar∏am
NETART

Mim I
( wprowadzenie do dramatu ptaków)
Pierwszy : - B∏yszczàcy posà˝ek w∏adcy schodzi∏ w∏aÊnie z coko∏u, gdy dwóch
etatowych ∏otrów ( zaufani królewscy), wmurowano mu w miejsce, gdzie kiedyÊ
bi∏o serce , troch´ mniej zgliwia∏à dusz´ od ˝elazka , a t∏um w pok∏onie
szerokim , jak droga do wolnoÊci , sk∏ada∏ ofiary udr´czonej nadziei.
Drugi : - W∏adca by∏ ju˝ bardzo stary i s∏ysza∏ tylko to, co chcia∏, czyli
szcz´k no˝y przed zbrodnià
Pierwszy : - Teraz na znak, ˝e r´ce nie by∏y pomazane krwià, uniós∏ je w
fa∏szywej pokorze w gór´ i uca∏owa∏ dziecko w policzek chocia˝ nie lubi∏
dzieci.
Drugi : - Jedynie ludzkim uczuciem obdarowywa∏ lalki, które produkowano dla
w∏adcy ze skóry udr´czonego ludu. Tym lalkom nadawa∏ imiona, gdy miewa∏
chwile zapomnienia : Wzruszenie, ¸za, Mi∏osierdzie, Ból , Dobroç.
Pierwszy : - Wieczorem w∏adca moczy∏ nogi w krwi swoich poddanych, upija∏
samogonem pa∏acowych ˝andarmów, ustawia∏ lalki pod sianà i wydawa∏ rozkaz
strzelania do kukie∏ w takt melodii z westernów.
Drugi : - Jutro - powiedzia∏ Dyktator dworzanom - uzbierajcie tyle g∏azów,
co otch∏aƒ piekielna pomieÊci i wymorduje wszystkie ptaki. Zabijcie nawet
tego który Êpiewa w moim oknie. Serca t∏umu sà zbyt kruche. Âpiew ptaków
jeszcze bardziej je okalecza. I przywali∏ dyktator g∏azem jaskó∏k´ na znak,
˝e jego serce dawno ju˝ skamienia∏o.
Pierwszy : - A kiedy t∏um znów pe∏za∏ przed pomnikiem w∏adcy, aby ofiarowaç
tyranowi ptaków Êcierwo - na cokole le˝a∏a tylko garÊç rdzy i martwe
sumienie.
Drugi : - Bo stary król tak si´ zrós∏ z okrucieƒstwem jak jego koÊci z
próchnem i zbrodnià tronu.
Pierwszy : - A pijani rycerze taƒczyli, a˝ do odpalenia kartaczy ostatnich.
galathea
(galadea@o2.pl)

Czytelniku, gdy s∏yszysz „sztuka wspó∏czesna”
- co widzisz? Niezrozumia∏e abstrakcje, prymitywny
kubizm, kolorowe bazgro∏y jakichÊ tak zwanych artystów? I co myÊlisz? To jest wspó∏czesnoÊç? Teraz sztuka powstaje w internecie, sztukà jest reklama i plakat. I oto w s∏ynnej „Zach´cie” zorganizowano wystaw´ „Natarcie Netartu”.
JeÊli chcecie wiedzieç co mia∏o byç ukazane na owej
rozreklamowanej na wszystkich portalach zajmujàcych si´ kulturà i sztukà polskà wystawie zajrzyjcie na
blogi (komix.blog.pl; pvek.blog.pl) i na inne strony takie jak np. www.nnk.art.pl, www.belle.art.pl. Najgorsze jest to, ˝e ja zapozna∏am si´ z tymi dzie∏ami ju˝
jakiÊ czas temu i doprawdy nic, co zosta∏o w Zach´cie
pokazane nie by∏o dla mnie zaskoczeniem, czy chocia˝by mi∏à niespodziankà.
Na sali wystawowej (za którà s∏u˝y∏a tak zwana sala kinowa) ustawiono osiem komputerów z wyÊwietlonà listà linków, i u˝yto trzech rzutników multimedialnych. Na jedym pokazywano na okràg∏o ten sam
dziesi´ciominutowy filmik z wypowiedziami artystów
(nie wspomn´ o bezndziejnym nag∏oÊnieniu), na drugà Êcian´ rzucono przewijajàce si´ obrazki netartowe, trzecia Êciana zaj´ta by∏a przez obraz z jednego z
komputerów. Nie odby∏a si´ ˝adna prelekcja, nikt nic
oficjalnie nie powiedzia∏. Twórcy chyba uznali, ˝e
ich „sztuka” a w∏aÊciwie „art” obroni si´ sam. Niestety, mylili si´. Kiedy oglàda∏am sobie ich twórczoÊç
na ekranie komputera, mog∏am to zaakceptowaç, jednak jeÊli umieszcza si´ jà w galerii pokroju Zach´ty
mo˝na by si´ postaraç troch´ bardziej.
Odnios∏am wra˝enie, ˝e ludzie ci sà niestety towarzystwem wzajemnej adoracji. Piszà o sobie ksià˝ki („Tekstylia - czyli roczniki siedemdziesiàte”, „Liternet - literatura w internecie”), pokazujà sobie swoje prace na blogach i sami je sobie komentujà. Ka˝dy
ma do ka˝dego linka... Powiedzmy, ˝e to po prostu
zwyk∏a grupa przyjació∏, chocia˝ oni sami mówià o
sobie, ˝e sà przedstawicielami s∏ynnego „Pokolenia
Nic”, artystami... Szczerze powiem, ˝e dla dla mnie to
nie jest sztuka - nie jest to ponad czasowe, skierowane do szerokiej grupy ludzi (o ile w ogóle jest do kogoÊ kierowane, a nie jest tylko egoistycznà formà wy˝ycia si´ albo naiwnych zabaw z programowaniem).
Przykro mi to mówiç, ale Netart nie przetrwa, choç jest
ciekawym zjawiskiem w kulturze wspó∏czesnej.
Netart jest czymÊ nowym, myÊla∏am, ˝e b´dzie to
coÊ, w czym mo˝na uczestniczyç z racji powszechnoÊci medium, jakim jest internet i ∏àczàca si´ z nim
∏atwoÊç kontaktów, pomimo realnie sporych odleg∏oÊci. Pomyli∏am si´. Ca∏e Êrodowisko tworzy nieliczna grupa dojrza∏ych ju˝ ludzi trzymajàcych si´ razem.
zazuzi
(zuzia157@interia.pl)
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Okiem cyberkobiety: Masz wiadomoÊç

U

Mam doÊç. Prywatny u˝ytkownik konta e-mailowego jest chroniorlop d∏u˝y∏ mi si´ jak nigdy dotàd. Nigdzie nie pojecha∏am,
bo nie mia∏am za co i poczciwa Nowa WieÊ - chcia∏ nie chcia∏ ny Ustawà o Âwiadczeniu Us∏ug Drogà Elektronicznà. A co z pracow- musia∏a mi zastàpiç Nowy Orlean, Nowà Angli´ i Nowà Ze- nikami firm, którzy codziennie znajdujà w swoich skrzynkach pocztowych koszmarne iloÊci niepotrzebnych informacji?
landi´. Nie zastàpi∏a. Sprzeczka z nieprzekupW koƒcu to te˝ ludzie, prawda? Reprezentujà instynym bredzàcym niezrozumiale o jakimÊ dotucj´, korzystajà z jej kont pocztowych, ale - serio! mniemanym „braku Êrodków na koncie”, defite˝ majà uk∏ad nerwowy i ograniczonà cierpliwoÊç.
nitywne przelanie szamba, przypad∏oÊci
To, ˝e byli mili przez telefon (trudno w to uwierzyç,
higieniczne najmniejszego kota, grypa w∏asna i
ale takà majà prac´), nie upowa˝nia wielce szanowtakie˝ problemy ˝o∏àdkowe, brak pràdu, podnych panów pos∏ów - tfu! to jest wielce szanownych
lewanie dzia∏ki o artystycznym rozk∏adzie zapanów klientów - do zaÊmiecania ich skrzynek, a
roÊli, permanentni goÊcie, pranie, prasowanie,
umieszczanie ich adresów w ksià˝kach adresowych
sprzàtanie i gotowanie, a tak˝e notoryczne zato czysta forma gwa∏tu na psychice. Pracownicy dziachmurzenie i zwyk∏a prozaiczna offlajnowa no∏u handlowego czy wszelkich infolinii z definicji czewowiejska nuda absolutnie mnie przygniot∏y.
„FW: Na dzień dobry” kajà na wieÊci od klientów i kontrahentów (w prakDo codziennej s∏u˝bowej rutyny wraca∏am tym
ch´tniej, ˝e po dwóch tygodniach spodziewa∏am (dzień jest dobry i bez tyce ma∏o serce radujàcych) oraz - co tu du˝o mósi´ otrzymaç lawin´ listów od st´sknionych przy- tego, głupi madafaku), wiç - przede wszystkim od przyjació∏, a nie wasze
jació∏, zakochanych m´˝czyzn oraz wszelkie in- „FW: Kuchnia włoska” okrà˝ajàce powiat czterokrotnie wzd∏u˝ i wszerz spane dobre nowiny. By∏am pewna, ˝e w mojej elek- (ta pani ze spaghetti my, w∏ochate dowcipy, zdj´cia damskich poÊladków
tronicznej skrzynce pocztowej czekajà na mnie między nogami na pew- w stringach lub bez oraz kopulujàcych wielopokow szczególnoÊci a) zaproszenia na snobistycz- no nie jest Włoszką), leniowych rodzin osób cierpiàcych na akromegalia.
ne wernisa˝e i inne atrakcyjne imprezy pseu- „FW: jak to się robi Wysy∏anie takich rzeczy ludziom, których si´ nie zna,
dokulturalne, b) b∏agania znajomych, ˝ebym da- w...” (pewnie tak sa- jest zupe∏nie nie na miejscu. Mo˝e obra˝aç ich uczu∏a jakiÊ znak ˝ycia, bo niepokojà si´ z powodu
mo), „FW: Nie kasuj te- cia religijne albo zwyczajnie naruszaç poczucie estetyki. I nie najlepiej Êwiadczy o nadawcy wiadobraku wieÊci na mój temat, c) informacje o wygo maila” (bo co?),
moÊci. Niestety to, co mog´ powiedzieç o zupe∏nie
granych konkursach, d) lukratywne propozycje pracy i wspó∏pracy, e) pozdrowienia z egzotycznych wakacji od obcych osobach, dotyczy te˝ cz´Êci moich znajomych. Co mam pomywszelkiego autoramentu elit, f) informacje o Êlubach, narodzinach, Êleç o skàdinàd bardzo sympatycznym rockersie, który przesy∏a mi (oraz
przeprowadzkach i posezonowych przecenach w sklepach odzie˝o- mnóstwu innych osób) - w dodatku na konto o ma∏ej pojemnoÊci - fotki holenderskich gwiazd porno, maile ze zbli˝eniami intymnych cz´Êci
wych.
cia∏a pod has∏em „Bodypainting” lub zabawne filmiki o osio∏ku napaWstrzyma∏am oddech wstukujàc login i has∏o. No có˝: jeden apel lonym na swojego pasterza? JeÊli powiem facetowi, ˝eby sobie darowa∏,
z proÊbà o sfinansowanie czyjejÊ operacji (delete - mój bankomat upar- mo˝e mu byç przykro i mo˝e postanowiç oszcz´dziç mi tak˝e fantacie twierdzi, ˝e mnie nie staç), cztery spamy sugerujàce, ˝e zapchanie stycznych dowcipów o psychiatrach i ˝yciowych nieudacznikach, któskrzynek pocztowych wszystkich krewnych i znajomych uratuje ko- re uwielbiam. Nie zareaguj´ - to dostan´ jeszcze zbli˝enia tzw. bobrów
muÊ ˝ycie (zapycham, a jak˝e - chcielibyÊcie mieç cztery ludzkie ist- z czterech stron Êwiata i ukrytà kamer´ spod szkockiej spódniczki janienia na sumieniu?), jedna reklama odchudzajàcej strony internetowej kiegoÊ lorda. PomyÊl´ o tym jutro.
(chwil´ si´ waham zanim wcisn´ delete - ostatecznie mo˝e jakiÊ sateliDzisiaj Êl´ w szeroki Êwiat apel: Kochani, skoƒczcie z listami wyta wytypowa∏ mnie jako podr´cznikowy okaz kobiety z nadwagà i jacyÊ nieznani Samarytanie zwyczajnie chcà mi pomóc), jedna zach´ta do sy∏kowymi w elektronicznych ksià˝kach adresowych. Segregujcie to, co
wirtualnego zakupu jakiegoÊ ustrojstwa pozwalajàcego hm... wyd∏u- wysy∏acie innymi - znajomym i nieznajomym. Dowcip, który rozbawi
˝yç sobie cz∏onka nawet o 20% (znów nie mog´ si´ zdecydowaç czy ska- do ∏ez Kasi´, Mariolk´ po prostu zniesmaczy. Wirus, którym Was uszcz´sowaç czy przes∏aç maila dalej do posiadacza pewnego bardzo ma∏ego Êliwi∏ jakiÊ umys∏owy cybertytan, nie musi docieraç do Waszych przysamochodu sportowego, wi´c zostawiam temat na póêniej). Otwierajàc jació∏, tylko dlatego, ˝e umieÊciliÊcie ich w grupie adresatów-mimo-wokolejne wiadomoÊci jestem coraz bardziej zniech´cona. NiegdyÊ po- li. A Bartek (ornitolog) poczuje si´ lepiej, gdy zobaczy, ˝e wycinek kitencjalni klienci, którzy po sympatycznych rozmowach telefonicznych lometrowego maila, który w normalnych warunkach mia∏by tytu∏
i d∏ugiej korespondencji na temat us∏ugi, którà oni chcieli kupiç, a ja „FW:FW:FW: FW: Na poczàtek tygodnia” i by∏by wys∏any do adresata
nie mog∏am im sprzedaç, bo wbrew publicznym zapewnieniom preze- Ukryj-Do-WiadomoÊci (pseudo BCC), nazywa si´ „PomyÊla∏am, ˝e Ci
sa-zgrywusa tak naprawd´ jej nigdy nie by∏o, umieÊcili mnie w swoich si´ spodoba”, jest skierowany tylko do niego i dotyczy tylko i wy∏àczksià˝kach adresowych obok kompanów do kieliszka, mi∏oÊci z lat szkol- nie weso∏ych przygód dzi´cio∏a czerwonog∏owego. Pe∏nià szcz´Êcia bynych i krewnych narzeczonej, a teraz Êlà mi maile zatytu∏owane: „FW: ∏oby wpisanie w miejscu na treÊç wiadomoÊci kilku s∏ów ca∏kowicie
Dobre!” (wcale nie, cienkie jak zupka wi´zienna!) , „FW: Jak si´ robi od siebie. Aha, dajcie - do jasnej ciasnej - spokój z naprzykrzaniem si´
dzieci!” (ha-ha!), „FW: Apel” (z minà m´czennicy robi´ kolejny spam ludziom, od obs∏ugi klienta w firmach, z którymi z w∏asnej woli mielimajàc w duchu nadziej´, ˝e adresaci mojego FW:FW mi przebaczà), Êcie do czynienia, a od której nic nie kupicie. Amen. Pokój ludziom
„FW: Na dzieƒ dobry” (dzieƒ jest dobry i bez tego, g∏upi madafaku), dobrej woli.
Ró˝a
„FW: Kuchnia w∏oska” (ta pani ze spaghetti mi´dzy nogami na pewno
roza_s@poczta.wp.pl
nie jest W∏oszkà), „FW: jak to si´ robi w...” (pewnie tak samo), „FW:
kizia.blog.pl
Nie kasuj tego maila” (bo co?),
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Internet i cyberkultura.
Glosy do „Paƒstwa” Platona
Ewa Borowik-Dàbrowska
aƒstwo Platona jest jednym z najwi´kszych dzie∏ filozoficznych jakie napisano. Ta niezwyk∏a opowieÊç-dialog, zawiera nie tylko jednà z pierwszych utopijnych wizji paƒstwa, ale równie˝ wiele cennych i ciekawych obserwacji ludzkiej natury. JeÊli za miar´ genialnoÊci
utworu, uznamy aktualnoÊç obserwacji i sàdów w nim zawartych to jest
to ksià˝ka unikalna. Paƒstwo, przypomina nieco talk-show. W wartkiej dyskusji zawartej w dziesi´ciu ksi´gach, uczestnicy wymieniajà si´ poglàdami na najró˝niejsze kwestie. Sà wÊród nich m∏odzieƒcy i ludzie doÊwiadczeni, starsi. Czo∏owà postacià jest Sokrates. W jego usta Platon wk∏ada
wiele kluczowych stwierdzeƒ odnoÊnie polityki, spo∏eczeƒstwa, sztuki i religii. Dzie∏o zawiera liczne koncepcje i przemyÊlenia pochodzàce zarówno od Platona jak i jego nauczyciela Sokratesa. Cz´sto trudno jest jednoznacznie okreÊliç ich autorstwo.
Paƒstwo jest napisane w taki sposób, ˝e g∏´bokie i powa˝ne przemyÊlenia i wywody potrafià zakoƒczyç si´ nieoczekiwanie ironicznymi wnioskami. Jest to dzie∏o-wyzwanie, nie oferuje ono ∏atwych i tanich odpowiedzi. Platon uczy jednak chcàcych skorzystaç z jego màdroÊci, cennej
umiej´tnoÊci - dà˝enia do prawdy i rzetelnego analizowania i roztrzàsania
badanych kwestii.
Proponuj´ przyjrzeç si´ internetowi i cyberkulturze, w Êwietle kilku wa˝niejszych obrazów, zawartych w najs∏ynniejszym dziele Ojca Filozofii. JeÊli internetologia, filozofia internetu, cyberteologia i inne dziedziny badajàce fenomen rzeczywistoÊci wirtualnej, b´dà umia∏y skorzystaç z rad
Platona, uda im si´ niewàtpliwie zrozumieç i opisaç zjawisko cyberkultury.

P

PierÊcieƒ Gygesa
czyli rzecz o anonimowoÊci
Glaukon - jeden z goÊci, uczestników uczty, bohaterów dialogu Platona, opowiada histori´ o pasterzu Gygesie - w∏aÊcicielu niezwyk∏ego pierÊcienia:
„WolnoÊç, o której mówi´, by∏aby wtedy najwi´ksza, gdyby ka˝dy (...)
posiada∏ takà moc, jakà mia∏ mieç kiedyÊ Gyges, przodek Lidyjczyka. On
by∏ pasterzem i s∏u˝y∏ u ówczesnego króla Lidii. Kiedy spad∏ wielki deszcz
i przysz∏o trz´sienie ziemi, p´k∏a ziemia w pewnym miejscu i utworzy∏a
si´ rozpadlina w tej okolicy, gdzie on pasa∏ owce. On to zobaczy∏, zdziwi∏
si´, zszed∏ w jej g∏àb i ujrza∏ dziwne rzeczy, o których bajki opowiadajà, a
mi´dzy innymi i konia z bràzu, pustego wewnàtrz, który mia∏ drzwiczki. Gyges nachyli∏ si´ przez nie do Êrodka i zobaczy∏ trupa, który si´ wydawa∏
nadludzkiego wzrostu. Nie mia∏ na sobie nic, tylko z∏oty pierÊcieƒ na r´ku. On Êciàgnà∏ mu ten pierÊcieƒ i wylaz∏ stamtàd na gór´.
Kiedy pasterze odbywali swoje zebranie zwyczajne, jak co miesiàca, aby
królowi donieÊç, co si´ dzieje z trzodami, przyszed∏ i on i mia∏ pierÊcieƒ
ze sobà. Wi´c kiedy siedzia∏ pomi´dzy innymi, obróci∏ przypadkiem nasad´ kamienia ku sobie, ku wn´trzu d∏oni. Kiedy si´ to sta∏o, zrobi∏ si´ niewidzialny dla siedzàcych przy nim; oni zacz´li rozmawiaç tak, jakby go nie
by∏o. Zdziwi∏ si´ i znowu namacawszy pierÊcieƒ, obróci∏ nasad´ kamienia na zewnàtrz. Jak tylko jà obróci∏, zrobi∏ si´ widzialny. Zauwa˝ywszy
to zaczà∏ doÊwiadczaç swego pierÊcienia, czyby mia∏ takà si∏´ i czyby mu
si´ udawa∏o, obracajàc nasad´ kamienia ku Êrodkowi, stawaç si´ niewidzialnym, a jeÊli na zewnàtrz - widzialnym. Stwierdziwszy to, natychmiast
si´ postara∏, ˝eby go wÊród pos∏aƒców wyprawiono do króla. Poszed∏ tam,
˝on´ królowi uwiód∏ i razem z nià zamachu na króla dokona∏. Zabi∏ go i
tron po nim objà∏”. (Paƒstwo II, III).

AnonimowoÊç jest jednym z istotnych elementów wp∏ywajàcych na komunikowanie w internecie. OczywiÊcie jest to anonimowoÊç wzgl´dna. Internauci sà anonimowi wzgl´dem siebie nawzajem, ich to˝samoÊç nie jest
natomiast tajemnicà dla administratorów sieci. Rzecz jasna najistotniejszy dla przeci´tnych u˝ytkowników jest fakt, ˝e inni uczestnicy CMC nie
wiedzà kim sà, nie majà dost´pu do ich prywatnoÊci.
Czy tak naprawd´ jest anonimowoÊç potrzebna? Kiedy i do czego jest
najcz´Êciej u˝ywana? Sposób wykorzystywanie anonimowoÊci zawsze
Êwiadczy o klasie i charakterze interenauty. Gyges skorzysta∏ z mo˝liwoÊci pierÊcienia w sposób najgorszy z mo˝liwych.
Czemu internauci chcà nie tylko korzystaç z mo˝liwoÊci ukrywania
si´, ale tak˝e przybieraç sieciowe maski? To jest tak naprawd´ najwa˝niejsze - anonimowoÊç to drzwi do swobody udawania kogoÊ innego. Czemu a˝ tak wielu ludzi, zw∏aszcza doros∏ych, ma tak ogromnà potrzeb´ wirtualizowania si´, stania fikcyjnà postacià? Wydaje si´, ˝e to przybieranie
póz i odgrywanie ról, opisywane przez osoby badajàce sieç mo˝e byç
ukazywanie z pomini´ciem jednego, doÊç wa˝nego aspektu. Sieciowe osobowoÊci mogà odzwierciedlaç wa˝ne elementy autentycznych osobowoÊci, nie muszà byç tak fikcyjne jak si´ na pierwszy rzut oka mo˝e wydawaç.
Podobnie jak w przypadku Gygesa, poznanie w∏aÊciwoÊci pierÊcienia
by∏o wst´pem do badaƒ nad jego mo˝liwoÊciami, które w koƒcu doprowadzi∏y go do momentu, w którym dokona∏ zamachu na króla i przejà∏ w∏adz´. Czy fakt, ˝e móg∏ dzia∏aç b´dàc niewidzialnym, zupe∏nie swobodnie
i bez zahamowaƒ sprawi∏, ˝e Gyges sta∏ si´ kimÊ innym? Wydaje si´, ˝e
nie, po prostu umo˝liwi∏ mu dzia∏ania, które dotàd by∏y poza jego zasi´giem. PierÊcieƒ nie zmieni∏ charakteru Gygesa, ale pokaza∏ cechy, które do
momentu gdy zaczà∏ go u˝ywaç nie by∏y widoczne. Wielu ludzi zaczynajàcych swojà przygod´ z internetem jest w sytuacji przypominajàcej przygody tego lidyjskiego pasterza.
W Paƒstwie Platona uczestnicy dyskusji stwierdzajà, ˝e ze wzgl´du na
ludzkà s∏aboÊç, pierÊcieƒ dajàcy niewidzialnoÊç by∏by bardzo niebezpiecznym
narz´dziem. Ich zdaniem - dla idealnego paƒstwa oznacza∏by koniec.
Internauci majà w swoich r´kach taki pierÊcieƒ. Jakie paƒstwo zbudujà?

Dobre i z∏e mity
czyli rzecz o cenzurze i wartoÊciach
„Wi´c czy my tak ∏atwo pozwolimy, ˝eby byle kto i byle jakie mity uk∏ada∏ i niech tego dzieci s∏uchajà, aby ich dusze nasiàka∏y poglàdami nieraz wprost przeciwnymi tym ,które, zdaniem naszym, mieç powinny, gdy dorosnà?
- Nie pozwolimy. Ani mowy. (...)
Bo m∏ody cz∏owiek nie potrafi oceniç, co jest przenoÊnià, a co nie, a co
w tym wieku weêmie w siebie jako poglàd, to si´ lubi przyczepiaç tak, ˝e
póêniej ani tego nie zmyjesz, ani nie przestawisz. Wi´c mo˝e w∏aÊnie dlatego nade wszystko o to dbaç potrzeba, ˝eby to, co dzieciom przed wszystkim innym w uszy wpada, ˝eby to by∏y mity, u∏o˝one pi´knie i budujàco”
(Paƒstwo II,XVII).
Czy u˝ytkownicy sieci - komercyjni i prywatni - umiejà màdrze korzystaç z absolutnej wolnoÊci publikacji, która cechuje internet i jest czymÊ
nieporównywalnym z mo˝liwoÊciami jakie dajà inne media?
Nie jest moim zamiarem przy∏àczanie si´ do chóru krytyków interne-
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tu, twierdzàcych, ˝e nie jest on niczym wi´cej jak tylko gigantycznà sk∏adnicy wszelkiego typu tekstów, jednorodnà mieszankà witryn màdrych i g∏upich. Nie zgadzam si´ z porównaniami sieci World Wide Web do gigantycznego Êmietnika. Je˝eli bowiem nazwiemy jà tak, to równie dobrze mo˝emy zaczàç odnosiç to okreÊlenie do kultury w ogóle. To medium jest
przecie˝ jej odzwierciedleniem, treÊci które sà zawarte w internecie to
treÊci obecne w kulturze. JeÊli jest ona pe∏na byle jakich mitów, to by∏oby
dziwne gdyby nie by∏y one obecne na stronach www.
Mimo i˝ przedmiotem niniejszych przypisów nie jest analizowanie
treÊci dzie∏a Platona, pragn´ zastrzec, i˝ uwagi o tym, ˝e nie nale˝y pozwalaç by byle kto i byle jakie mity uk∏ada∏, nie nale˝y traktowaç jako
pochwa∏y cenzury. Powy˝szy cytat, zosta∏ u˝yty w celu uÊwiadomienia,
wa˝noÊci faktu swobody publikacji w sieci www. Tym, co stanowi realny
problem sieci jest ogromna iloÊç z∏a, prezentowana w witrynach. Mierne
czy nudne witryny prywatne nie stanowià zagro˝enia. Tym, co sprawia,
˝e cyberkultura jest trudnym do przyj´cia i zaakceptowania elementem dyskursu kulturowego jest ogromna iloÊç bardzo ci´˝kiej pornografii, zw∏aszcza dzieci´cej, obecna na stronach internetowych. Ten wk∏ad w cyberkultur´ nie jest bynajmniej dzie∏em pojedynczych osób. Do wyjàtków nale˝à
sytuacje, w których ma∏o znani ludzie sà w stanie stworzyç witryny o
znaczàcej popularnoÊci. Du˝e serwisy prezentujàce to, co najbardziej plugawe i pe∏ne nienawiÊci sà dzie∏em firm i organizacji. Strony wulgarne i
obsceniczne nie sà ani najbardziej liczne ani najpopularniejsze, z∏o nie
jest elementem dominujàcym w sieci, ale podobnie jak w ˝yciu - jest bardziej widoczne.
ObecnoÊç tych treÊci wymaga wi´c zastanowienia. Oto bowiem na swoistym meta-poziomie, jeÊli rozpatrujemy obecnoÊç pewnych treÊci w kulturze w ogóle, okazuje si´, ˝e internet jako medium, bardzo s∏u˝y promocji treÊci szkodliwych i niszczàcych dla ludzi, dla kultury. OczywiÊcie jako
noÊnik dla pornografii itp. mogà s∏u˝yç i s∏u˝à równie˝ inne media. Internet jednak jako Êrodek masowego przekazu cechuje niespotykana dynamika i rozleg∏oÊç wp∏ywów. Mo˝emy mówiç o kulturze telewizji i jej mitach,
jednak cyberkultura nie tylko bez porównania bardziej anga˝uje u˝ytkowników medium, z którym jest zwiàzana, lecz tak˝e ogromnie wp∏ywa na pozosta∏e Êrodki przekazu. Internet sprawi∏, ˝e konwergencja mediów staje si´
faktem. Nie jest to jednak konwergencja na zasadzie równorz´dnoÊci. ZawartoÊç treÊciowa cyberkultury przenika do innych mediów, do kultury jako ca∏oÊci, podczas gdy w drugà stron´ przep∏yw idei nie jest tak prosty.
Czy cyberkultura wnosi do wspó∏czesnego dyskursu kulturowego jakieÊ wartoÊci, które sprawiajà, ˝e winna byç traktowana w sposób szczególny? Wydaje si´, ˝e szansa uczestnictwa w dialogu kulturowym przeci´tnych u˝ytkowników sieci jest wielkim, choç rzadko docenianym dobrem. Wa˝nà ideà obecnà w Paƒstwie Platona jest sprawiedliwoÊç. S∏owo
to przewija si´ przez wszystkie ksi´gi i pojawia niemal na ka˝dej karcie dzie∏a. Mo˝liwoÊç bycia nie tylko odbiorcà, ale równie˝ nadawcà-autorem jest
oddaniem uczestnikom komunikowania sprawiedliwoÊci. To prawo g∏osu
jest jedynie minimalnie obecne w innych mediach. Tak wi´c dobrem jest,
˝e ka˝dy mo˝e mity uk∏adaç. Strony prywatne sà wielkà szansà na wzbogacenie kultury.
Odwo∏anie do kwestii dobrych i z∏ych mitów nie jest zatem wezwaniem do cenzury, ale do przeciwstawiania si´ z∏u w jego ró˝nych postaciach.
Mamy prawo chcieç, by uczestnicy dyskursu cyberkulturowego, nie wykorzystywali wolnoÊci s∏owa do czynienia z∏a. Mamy prawo pragnàç, by
nasz wirtualny Êwiat by∏ lepszy.
To nie jest naiwnoÊç.
To jest màdroÊç.

Leontios oglàdajàcy trupy
czyli o pornografii i brutalnoÊci stron www
„Ja raz s∏ysza∏em coÊ i ja w to wierz´. ˚e mianowicie Leontios, syn Aglajona, szed∏ raz z Pireusu na gór´ pod zewn´trznà stronà muru pó∏nocne-
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go i zobaczy∏ trupy le˝àce ko∏o domu kata. Wi´c równoczeÊnie i zobaczyç
je chcia∏, i brzydzi∏ si´, i odwraca∏, i tak d∏ugo walczy∏ z sobà i zas∏ania∏
si´, a˝ go ˝àdza przemog∏a i wytrzeszczywszy oczy przybieg∏ do tych trupów, i powiada: No, macie teraz, wy moje oczy przekl´te, napaÊcie si´
tym pi´knym widokiem”. (Paƒstwo IV, XIV).
Zawsze byli ludzie lubiàcy obsceniczne, pornograficzne i okrutne obrazy i wydarzenia. W ka˝dym z nas jest taki Leontios, mo˝e niekoniecznie spragniony bardzo skrajnych wra˝eƒ, ale na pewno ciekawy rzeczy,
na które z jakichÊ powodów nie powinien patrzeç, informacji które do, których nie ma prawa etc. Sieç jest wi´c - podobnie jak inne media - potencjalnym miejscem do oglàdania brudów.
Chyba ka˝dy u˝ytkownik sieci zdaje sobie spraw´, ˝e internet ma podobnie jak inne Êrodki przekazu - opini´ medium deprawujàcego. Skandalizujàce, szczegó∏owe opisy wybranych witryn ukazujàce si´ w prasie
oraz moralizatorskie felietony telewizyjne i radiowe ukazujà sieç jako paƒstwo pornografii i wszystkiego, co szokujàce.
Jak mo˝na oceniç rzeczywisty wp∏yw tych treÊci na internautów?
Kwestia ta przypomina w´ze∏ gordyjski. Z jednej strony pedagodzy, duszpasterze i rodzice chcàcy chroniç dzieci i m∏odzie˝ przed szkodliwymi
wp∏ywami, a z drugiej - obroƒcy wolnoÊci s∏owa. Od lat trwajà spory odnoÊnie do interpretacji wyników badaƒ dotyczàcych d∏ugo- i krótkotrwa∏ego wp∏ywu treÊci pornograficznych i brutalnych na ludzkie zachowania.
Czego mo˝e nas nauczyç Platon? ByÊmy spojrzeli na t´ kwesti´ w aspekcie osoby, która ulega pokusie oglàdania takich obrazów. Leontios, syn
Aglajona, najpierw walczy ze swojà ciekawoÊcià, a nast´pnie poddaje
si´ i zaczyna napawaç widokiem pod domem kata. ¸amie dwa tabu na raz:
oglàda coÊ czego nie powinien (na obcym terenie, przynale˝nym do okreÊlonej osoby) i równoczeÊnie coÊ, co jest bezpoÊrednio zwiàzane ze Êmiercià (tabu zw∏ok obcych, przypadkowych ludzi). Platon pokazuje, ˝e uleganie ˝àdzy do niczego dobrego nie prowadzi. Leontios nie staje si´ przez
to ani bogatszy wewn´trznie, ani bardziej sprawiedliwy, ani lepszy. Cz∏owiek poddajàcy si´ ch´ci oglàdania i poznawania treÊci ∏amiàcych tabu,
jest bogatszy tylko o doÊwiadczenie z∏amania tabu.
Leontios w koƒcu przeklina ch´ci, którym uleg∏. Studiowanie materia∏ów obscenicznych i horrorów, jest okazjà do nabrania gorszego mniemania o samym sobie. Platon, poprzez przyk∏ad syna Aglajona pokazuje
bezsens takich wyborów, takiego u˝ywania wolnoÊci.

Cienie w jaskini
czyli rzecz o z∏udzeniach
„Przedstaw sobie obrazowo - jako nast´pujàcy stan rzeczy - naszà natur´ ze wzgl´du na kultur´ umys∏owà i jej brak.
Zobacz: oto ludzie sà niby w podziemnym pomieszczeniu na kszta∏t jaskini. Do groty prowadzi od góry wejÊcie zwrócone ku Êwiat∏u, szerokie
na ca∏à szerokoÊç jaskini. W niej oni siedzà od dzieci´cych lat w kajdanach;
przykute majà nogi i szyje tak, ˝e trwajà na miejscu i patrzà tylko przed siebie; okowy nie pozwalajà im obracaç g∏ów. Z góry i z daleka pada na
nich Êwiat∏o ognia, który si´ pali za ich plecami, a pomi´dzy ogniem i ludêmi przykutymi biegnie górà Êcie˝ka, wzd∏u˝ której widzisz murek zbudowany równolegle do niej, podobnie jak u kuglarzy przed publicznoÊcià stoi
przepierzenie, nad którym oni pokazujà swoje sztuczki.
- Widz´ - powiada.
- Wi´c zobacz, jak wzd∏u˝ tego murku ludzie noszà ró˝norodne wytwory, które sterczà ponad murek; i posàgi, i inne zwierz´ta z kamienia i z drzewa, i wykonane rozmaicie i, oczywiÊcie, jedni z tych, co je noszà, wydajà
g∏osy, a drudzy milczà.
- Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarzy osobliwych.
- Podobnych do nas - powiedzia∏em. - Bo przede wszystkim czy myÊlisz, ˝e tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie nawzajem widzieç co-
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kolwiek innego, oprócz cieni, które ogieƒ rzuca na przeciwleg∏à Êcian´
jaskini?” (Paƒstwo VII,I)
Jak internauci patrzà na innych ludzi, z którymi komunikujà si´ w sieci? Na ile czysto tekstowa natura tej formy komunikowania wp∏ywa na
odbiór ich cech - realnych bàdê przypisywanych? Czy i na ile sà Êwiadomi, ˝e natura sieci kszta∏tuje sposób postrzegania innych osób? Cyberprzestrzeƒ to w pewnym wymiarze królestwo cieni. Emocje w sieci
sà tak˝e cieniami. Nie chodzi tu o ich s∏aboÊç, ale o to, ˝e nie oddajà w
pe∏ni realnego sposobu bycia, osobowoÊci uczestników procesu komunikacji.
Aspekt cienia buduje te˝ swoista intymnoÊç cechujàca CMC. Komunikowanie za pomocà tekstu, które jest ciàgle jeszcze w sieci sposobem
dominujàcym, sprawia, ˝e zwiàzki mi´dzy ludêmi nabierajà specyficznego, bliskiego charakteru. Fakt, ˝e poznawanie innych ludzi i nawiàzywanie znajomoÊci przebiega w zdeterminowanych technologià sposób,
nie oznacza, ˝e zwiàzki te nie mogà staç si´ bardzo silne i przenieÊç z rzeczywistoÊci wirtualnej do realu. Dopóki nie zostanie przekroczona bariery technicznej, jakà stanowià ograniczenia w przepustowoÊci, póki nie

b´dzie mo˝liwoÊci szerszego stosowania obrazu w komunikowaniu (nie
wspominam ju˝ o ewentualnych „wspomagaczach” innych zmys∏ów),
aby wyjÊç z jaskini i lepiej poznaç drugiego uczestnika komunikacji, trzeba b´dzie spotkaç si´ z nim FTF w zwyk∏ym Êwiecie.
Internauci raczej rzadko zastanawiajà si´ nad wra˝eniem jakie robià
w sieci. Brutalna wypowiedê na czacie czy ostry w treÊci e-mail budujà
ich wizerunek. Z wi´kszoÊcià uczestników komunikowania elektronicznego nigdy si´ nie spotkajà w tzw. realu. Ich wizerunek sieciowy b´dzie
jedynym wizerunkiem jaki inni internauci b´dà znaç.
Czy internetowi grozi, ˝e b´dzie tym samym co oglàdanie cieni w jaskini? Znów - nie chodzi o przy∏àczanie si´ do chóru krytyków, ale o
pokazanie, ˝e Platon ma w zanadrzu jeszcze jednà màdrà rad´. To czy
u˝ytkownicy sieci b´dà patrzeç na Êwiat jak ludzie z jaskini opisanej w
Paƒstwie jest kwestià ich wyboru. Rzecz w postawie internautów, a nie
w samej cyberkulturze. Powinni byç Êwiadomi tego, ˝e sà nara˝eni na to,
˝e World Wide Web stanie si´ ich jaskinià.
Ewa Borowik-Dàbrowska
BTW: jak nie zgodziç si´ z opinià Whiteheada, ˝e ca∏a nowo˝ytna filozofia to tylko przypisy do Platona...?

Re.sentymenty: Podsiad∏o

Zag∏ada w 28 dni

rawie dziesi´ç lat temu na antenie Radia Opole pojawi∏a si´ prowadzona przez
Jacka Podsiad∏´ "Studnia". W niedzielne wieczory, z g∏owà przy sciszonym do minimum odbiorniku, s∏ucha∏em jej niczym Radia
Wolna Europa. To by∏a alternatywna audycja z
prawdziwego zdarzenia. W przeciwieƒstwie do
anarchopunków, którym uda∏o si´ wkr´ciç do tego czy owego radia, Podsiad∏o nie prezentowa∏
tylko muzyki. Wywiady, artyku∏y, recenzje, goÊcie, nigdy nie przerywane telefony i listy od s∏uchaczy. A wszystko przyprawione cierpkim humorem i màdrym komentarzem. A i muzyka prezentowana w "Studni" by∏a czymÊ wyjàtkowym.
To móg∏ byç najmodniejszy crust, stary dobry
punk, raczkujàcy polski hip-hop ale i elektroniczna awangarda czy kaszubska ko∏ysanka. Tu
mo˝na by∏o us∏yszeç pi´ç ró˝nych wykonaƒ "Pasa˝era", 20-minutowà wersj´ "Ziela" Izraela, jak
i cover Kolaborantów, który moi bardziej muzykalni kumple nagrali podczas naszej wyprawy
w Bieszczady.
Pierwsze spotkanie z wierszami Podsiad∏y to
by∏ jakiÊ stary Brulion. Po˝yczona od kuzyna ma∏a ksi´ga prawd objawionych. Du˝o póêniej trafi∏em w koƒcu na jego wieczór autorski do zdzieszowickiego "Dooko∏a Êwiata". Najpierw by∏a
projekcja filmu "z Anki", a potem ju˝ tylko przytulony do mojej Anny Marii ws∏uchiwa∏em si´ w
tak dobrze znany g∏os Jacka p∏ynàcy na tle stukajàcych o szyny kó∏ poprzez wype∏nionà ró˝nej
maÊci dziwakami sal´.
KiedyÊ w Dworku - Mekce opolskich brudasów - na okolicznoÊç majàcego si´ odbyç wieczorku poetyckiego, zjawi∏ si´ Pawka Marcinkiewicz. Na pytanie wchodzàcego Podsiad∏y co
tutaj robi, odpowiedzia∏: "Nauczam m∏odzie˝".
Potem upi∏ mnie systematycznie stawianym piwem. Tacy byliÊmy: m∏odzi, troch´ gniewni, ale

„28 dni póêniej” nie jest horrorem, to raczej
przypowieÊç o „Êwiecie po”. Tym razem zag∏ady nie przynios∏a obca cywilizacja, nie wysadzona w por´ asteroida, ani nawet nie wojna atomowa. To ludzie ludziom zgotowali ten
los. Ogarniajàca Wielkà Brytani´ wÊcieklizna
zosta∏a stworzona przez naukowców, a uwolniona przez terrorystów-idealistów. Opuszczony przez Boga i ludzi Londyn jest bardziej przera˝ajàcy ni˝ najbardziej malownicze ruiny. Ci,
którzy unikneli zara˝enia, aby prze˝yç muszà
ze sobà wspó∏pracowaç. Z drugiej strony muszà byç zdecydowani wciàgu kilku sekund zabiç dotkni´tego Furià towarzysza. W takim Êwiecie powoli i nieub∏aganie zatraceniu ulega cz∏owieczeƒstwo. W takim Êwiecie powoli i
nieÊmia∏o rodzi si´ uczucie.
dis

P

Koszulk´ z takim nadrukiem mo˝na sobie
zamówiç na stronie www.agrafka.art.pl

wra˝liwi m∏odzi ludzie. ChcieliÊmy zmieniç Êwiat,
a przynajmniej troch´ go wyklepaç.
KtóregoÊ dnia w firmie w której pracuj´ do naszego pokoju wszed∏ Podsiad∏o i poprosi∏ o zeskanowanie paru ˝eczy. Akurat nie mia∏em nic do
roboty. Nie pozna∏em go poczàtkowo, bez dredów
wyglàda∏ o wiele m∏odziej. SkanowaliÊmy tzw. wydawnictwa pojedyncze. Mini tomiki robione r´cznie w kilku(nastu) egzemplarzach i rozsy∏ane do
przyjació∏. Rozlewajàc sobie i kolegom przyniesione przez Jacka piwa myÊla∏em o tych wydawnictwach, o tym, ˝e moja praca powielana jest w
dziesiàtkach tysi´cy egzemplarzy. I o tym, ˝e po
ka˝dym dniu pracy wracam do domu starszy.
Po d∏u˝szym namyÊle zdjà∏em z pó∏ki "Wiersze zebrane". I znów ze s∏ów zbudowa∏o si´ ˝ycie. Inne ni˝ moje, ale w jakiÊ sposób bliskie.
Obok, spokojnie oddychajàc, Êpi Kaja. Jestem od
niej prawie sto razy starszy. Sto razy g∏upszy.
Chcia∏bym ˝eby kiedyÊ i ona si´gn´∏a po wiersze Podsiad∏y.
dis
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Czekajàc
na rewolucje

C

hyba nie tylko ja przed „W∏adcà pierÊcieni” czyta∏em najpierw
„Hobbita”. Co ma ze sobà wspólnego „Matrix” i „Lord of the Rings”?
Nie, nie chodzi mi o prób´ porównania obu trylogii, pseudoesej o
„Kinie nowej przygody”, ani ˝arty w jaki sposób agent Smith sta∏ si´ panem na Rivendell.
Chodzi o to specyficzne uczucie - odjazd kamery - gdy nagle, zdawa∏oby si´ znany, jasno nakreÊlony, Êwiat ukazuje si´ o wiele bardziej skomplikowanym. Bilbowski pierÊcieƒ - pos∏ugujàc si´ monenklaturà RPG „pomniejszy przedmiot magiczny” - okazuje si´ Jedynym PierÊcieniem, a dobroduszny czarodziej Gandalf - jednà z najpot´˝niejszych postaci Âródziemia.
Podobne wra˝enie wynios∏em z „Matrix: Reloaded”. Prosta opowieÊç o
ludziach uwi´zionych w wirtualnym Êwiecie i narodzinach majàcego ich
wyzwoliç superbohatera nabiera nowych znaczeƒ. To ju˝ nie jest prosty podzia∏ na nas - wojowników Zionu, onych - wrednych agentów systemu, i
t∏umy nieÊwiadomych swego losu bateryjek.
Pierwszy „Matrix” wywo∏a∏ sporo zamieszania. Koncepcj´ wirtualnego wi´zienia dla wielu by∏a prawdziwym odkryciem. Nic to, ˝e podobne
wàtki przewija∏y si´ przez opowiadania i ksià˝ki SF, z twórczoÊcià P. K.
Dicka na czele. Nikt nigdy nie pokaza∏ tego w kinie. Nie pokaza∏ tego w
TAKI sposób. O tym, ˝e „Matrix” na dobre zagoÊci∏ pod strzechami, mo˝e Êwiadczyç chocia˝by wymienienie go w ksià˝ce poÊwi´conej motywom
pasyjnym w kinie.
Pierwszy „Matrix” mia∏ zamkni´tà struktur´. W∏aÊciwie kolejnych
mog∏oby nie byç. Ale sà. Mamy ju˝ za sobà dwie trzecie - planowanej podobno od poczàtku - trylogii. Oprócz tego mamy jeszcze gr´ komputerowà, animatriksy, komiksy, mas´ gad˝etów i reklamy zarówno licencjonowane jak i te jedynie odwo∏ujàce si´ mniej lub bardziej subtelnie do filmu
braci Wachowskich. Przez jedno z forów przetoczy∏a si´ niedawno dyskusja na temat reklamy „plusmisji”, mi osobiÊcie wi´kszy ból sprawi∏a roznoszàca piwo Trynity. „Matrix”, wraz z ca∏ym naros∏ym wokó∏ niego „kultem”, jest po prostu nies∏ychanie dojnà krowà.
„Matrix: Reloaded” to Êrodkowa cz´Êç trylogii. Z malutkim napisem „To
be concluded” zamiast wyraênego zakoƒczenia. To cz´Êç która wi´cej
stawia pytaƒ, ni˝ daje odpowiedzi.
Wszystkim zdaje si´ rzàdziç przeznaczenie. Wszystkie wybory, wszystkie decyzje, zosta∏y ju˝ dawno za nas podj´te. Ka˝de nasze dzia∏anie to element misternego planu. W ten plan wpisana jest ka˝da spontaniczna reakcja, poryw serca, naturalny sprzeciw. Ka˝da próba buntu zosta∏a dawno
przewidziana, odopwiednio zkanalizowana, wcià˝ jest niczym wi´cej jak
krokiem w jedynie s∏usznym kierunku.
Tyle jest Matriksów ile oglàdajàcych. Ka˝dy zwraca uwag´ na inne elementy, ró˝nie interpretuje wizj´ autorów.

Na przyk∏ad impreza w Zionie mo˝e byç zarówno rytualnà orgià, zwyk∏à potaƒcówkà, jak i manifestacjà wspólnoty. Swoistym „Back to roots”
dzieci Jah.
Równie ró˝nie mo˝na interpretowaç startrekowo-gwiezdnowojnowà rad´ Zionu, porywajàce, czy mo˝e demagogiczne przemówienie Morfeusza,
postaç agenta Smtiha, jego wcielenie ITRW, czy zatrzymanie przez Neo
màtwy.
Je˝eli chodzi o s∏absze strony filmu, czy (niby)nieÊcis∏oÊci, to ciekawi
mnie na przyk∏ad dokàd prowadzà rozbite „drzwi mi´dzy Êwiatami”, albo
czy Neo mo˝e „zrobiç supermena” zawsze i wsz´dzie, a je˝eli tak do dlaczego tego nie robi. Zastanawiam si´ równie˝ czy jego - jak to ujà∏ ktoÊ
na liÊcie dyskusyjnej - „wzrok hakera”, to normalny sposób postrzegania
Matriksa, czy coÊ co mo˝e sobie w∏àczyç. Ciekawe równie˝, ˝e agenci przed
którymi w „jedynce” tylko si´ ucieka∏o, teraz stajà si´ równym przeciwnikiem mimo, ˝e sà „hm... upgraded”. Wracajàc jeszcze do hakerstwa. Po
sieci, jeszcze zanim film pojawi∏ si´ na p2p, krà˝y∏y screeny z „w∏amania” do komputera. Nie musz´ chyba pisaç, ˝e znajomi admini reagowali
na nie Êmiechem.
Warto równie˝ wspomnieç, ˝e „Reloaded” zr´cznie wyjaÊnia kolejne
niewyjaÊnione sprawy naszego Êwiata. Podczas gdy w jedynce dostaliÊmy odpowiedê na „deja wu” i Weltschmerz, dwójka objaÊnia skàd si´ wzi´∏y ró˝nej maÊci upiory oraz jak leczà „r´ce które leczà”.
Ta cz´Êç jest jeszcze lepsza wizualnie od „jedynki”, choç ju˝ bez tej Êwie˝oÊci i klimatu. Wszyscy zachwycajà si´ niesamowitym poÊcigiem na autostradzie, mi znacznie bardziej zapad∏a w pami´ç rozpoczynajàca film wizja Neo. OczywiÊcie w filmie nie mog∏o zabraknàç scen walk wr´cz, Te
sà jeszcze bardziej przyd∏ugie ni˝ w pierwszej cz´Êci i, w przeciwieƒstwie do pierwszej cz´Êci, s∏abiej umotywowane fabularnie. Ciàgle koja˝y∏o mi si´ to z grà komputerowà, w której przechodzàc na kolejny poziom,
jesteÊmy raczeni krótkim demkiem uwiarygadniajàcym nast´pujàcà po nim
radosnà napa˝ank´.
Ró˝nych oko∏omatriksowych teorii wysnuto ju˝ wiele: Zion jak „zewn´trzny” Matrix, Morfeusz jako agent systemu, Neo jako program. Mniej
lub bardziej ciekawe rozwa˝ania, momentami si´gajàce znacznie g∏´biej
ni˝ si´ga sam film. Za kilka miesi´cy przekonamy si´, które z nich si´ sprawdzà. Zresztà nie ma to wi´kszego znaczenia.
Co b´dzie dalej? Jakie rewelacje przyniosà „Rewolucje”? Umiarkowane rozczarowanie czy wielkie zaskoczenie? Stawiam, na to pierwsze. Wydaje mi si´, ˝e braciom Wachowskim nie zale˝y na wyrwaniu ludzi z
„Matriksa”, oni chcà na nich tylko dobrze zarobiç.
dis
(cybercore@gazeta.pl)
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Psychobajki

P

okój sex jest najbardziej obleganym czatem.
Liczba uzytkownikow nigdy nie spada ponzej osiemset. Kim sa ludzie spedzajace po kilkanascie godzin w sieci? Dlaczego to robia? Iczym
jest w koncu cyberseks?
Wiekszosc osob w pokoju sex to mezczyzni.
rozpietosc wieku jest wielka. Mozna tu spotkac
14latkow, jak i 44 latkow. Sa tam ludzie z calej
Polski, a takze zza granicy. Wszyscy spotykaja sie
tam w jednym celu. Tym celem jest cyberseks.
Czym jest cyberseks? Jest to poprostu zwykla
masturbacja. Jak stwierdzil jeden z moich znajomych z czata lepiej jest opowiadac, ze uprawialo sie seks z kilkoma "nagrzanymi dupami", niz
przyznac sie do "walenia konia". Mi pozostaje, tylko zgodzic sie z tym stwierdzeniem.
Cyberseks to najcz´Êciej rozmowa na privie.
Aby miec jak najwiecej chetnych do rozmowy nalezy wybrac sobie krzykliky nick, np. "vagina" lub
"ostre rzniecie". Zapytalam znajomego dlaczego
tak wiele osob spotyka sie na privie. Odpowiedzial
mi: "Tu mozesz pokazac to czego w rzeczywistosci nie pokazesz. Anonimowosc osmiela". Czlowiek pod pseudonimem moze dac upust wszystkim swoim fantazjom, moze spelnic kazda fantazje erotyczna. Niesmiala szra myszka moze stac
sie piekna brunetka, a zwykly facet - Casanova.
Bardziej zaawansowana forma kontaktow jest
sex przez telefon. Jest to o wiele lepsze niz dzwonienie do agencji, bo tutaj jest pewnosc ze rozmawiasz z zywa osoba. Sama sie przekonalam jak takie rzniecie przez telefon bardzo wciaga. Jak podniecajaco dzia∏a kiedy po drugiej stronie sluchawki
masz osoba pragnaca spelnic twoje kazde marzenie, kiedy slyszysz wszystko co chcesz uslyszec.
Czasem internetowa znajomosc konczy sie spotkaniem w realu. Nie przezylam tego nigdy, wiec
nie wiem jak z tym jest. Balabym sie rozczarowania, kiedy ksiaze z bajki okazalby sie zwyklym
facetem.
Zapytalam kilku facetow dlaczego siedza na
seks czacie. Oto co mi odpowiedzieli: "szukam
kochanki", "bo sie nudze", "nie szukam wrazen,
bawi mnie to", "siedze tutaj a nie w realu, bo jest
wiecej naiwnych kobiet ktore latwo jest namowic
na spotkanie". Zostawiam to bez komentarza.
Czy od cyberseksu mozna sie uzaleznic? Oczywiscie. I nie chodzi mi tylko o uzaleznienie w sensie siedzenia godzinami na necie, tylko o traktowanie cyberseksu jako jedynego (lub/i najwiekszego) rodzaju spelnienia. Za kazdym razem kiedy
wychodze z tamtad czuje moralnego kaca. Czuje
sie jak zwykla prostytutka ( bo niczym sie wtedy
od niej nie roznie. No moze jednym. Ona za rzniecie bierze pieniadze). Mam ogromny zal do siebie, ze i tym raze nie potrafilam powiedziec "nie".
Anonimowy seks dziala jak narkotyk.
Desperatka

B

ohaterowie kreskówek nie majà lekkiego ˝ycia. Ca∏y czas sà zgniatani, k∏uci,
rozcinani, zamra˝ani, przypiekani i rozje˝d˝ani wszelkim mo˝liwym sprz´em od kosiarek do trawy po pociàgi. Mimo to za ka˝dym
razem wychodzà z tego bez szwanku. Ba, nie uronià nigdy nawet kropelki krwi. Krok dalej idà
twórcy flashowych kreskówek Happy Tree
Friends. Tu mo˝na byç pewnym, ˝e je˝eli coÊ z∏ego mo˝e si´ przyda˝yç któremuÊ z milusich zwierzàtek, to przydarzy si´ na pewno. Co wi´cej przydarzy si´ w najbardziej krwawy z mo˝liwych sposób. Zasada jest taka, ˝e ka˝dy, nawet zdawa∏oby

si´ niegroêny wypadek koƒczy si´ widowiskowym fatality. Jednak nawet znajàc t´ zasad´, jesteÊmy wcià˝ zaskakiwani ciàgiem nieszcz´Êç
spadajàcych na naszych bohaterów. Perwersyjna
pomys∏owoÊç twórców nie zna granic.
Kilkudziesi´ciosekundowe filmiki sà w stanie
wypaczyç resztki dzieci´cej psychiki. Âwiat po
obejrzeniu filmu o oku („Eye candy”) nie mo˝e
ju˝ byç taki sam.
Przygody leÊnych przyjació∏ mo˝ecie obejrzeç
na stronie www.happytreefriends.com. Mi∏ego
oglàdania!
Dis

Christin´ Chavez z firmy Mondo Media produkujàcej Happy Tree Friends, mejlowo przepytywa∏ dis.
- Jakie by∏y poczàtki Happy
Tree Friends?
- Happy Tree Friends powsta∏y
oko∏o trzech lat temu. RozpowszechnialiÊmy je w wielu rozrywkowych serwisach jak AtomFilm, UGO.com, czy Comedy Cetral. HTF szybko sta∏ si´ naszà
najcz´Êciej oglàdanà i najbardziej
oczekiwanà produkcjà. Dla naszych
zagorza∏ych fanów stworzyliÊmy
p∏yt´ DVD z przygodami leÊnych
przyjació∏. P∏yta odnios∏a du˝y sukces. Wydanie kolejnej planujemy
w paêdzierniku.
Pewnego dnia Rhode Montijo,
jeden z twórców HTF, narysowa∏
mi∏ego króliczka nadzianego na kawa∏ek ˝ó∏tej kontrukcji z podpisem
„Opór jest daremny”. Rysunek ten
sta∏ si´ zaczàtkiem Happy Tree
Friends. Po prostu nie mog∏o staç
si´ inaczej. Kiedy Rhode nie rysuje Êciàgajàcych na siebie zniszczenie milusich futrzaków, zajmuje si´ swoim komiksem pt. Pablo’s Inferno.
Drugim z twórców HTF jest
Kenn Navarro. Wcià˝ w sobotnie
poranki oglàda kreskówki, gra w

gry video, czyta komiksy i rysuje
jakieÊ gryzmo∏y. Nic si´ nie zmieni∏o od czasu gdy by∏ dzieckiem,
za wyjàtkiem tego, ˝e teraz potrafi robiç kreskówki, które tak kocha
oglàdaç.
- Dlaczego zdecydowaliÊcie si´
na Flasha, czy macie jakieÊ uk∏ady z Macromedià?
- U˝ywamy Macromedia Flash,
gdy˝ doskonale si´ sprawdza przy
tworzeniu filmu i o˝ywianiu naszych bohaterów.
- Jak odbierane sà wasze produkcje?
- Te filmiki nie sà dla wszystkich. Jedni je lubià, inni nie. Mamy
fanów, którzy majà swoich ulubionych bohaterów i chcieliby aby pojawiali si´ cz´Êciej w kolejnych odcinkach. Chcieliby tak˝e dowiedzieç
si´ wi´cej na ich temat. Mamy fanów, którzy lubià nasze produkcje
po prostu ze wzgl´du na sposób i
jakoÊç ich wykonania. Inni dostrzegajà „archetypowà” natur´ ka˝dego z bohaterów. Ka˝dy wynosi
z tego coÊ innego. JesteÊmy dumni
z tego, ˝e trafiamy do tak wielu ludzi na tak ró˝nych poziomach.

- Czy spotykacie si´ z zarzutami, ˝e wasze pe∏ne przemocy
kreskówki demoralizujà dzieci?
- Przemoc w kreskówkach
obecna by∏a od zawsze. Wystarczy
spojrzeç na starsze filmy Warner
Bros. Looney Tunes, Tom & Jerry itp. Happy Tree Friends to nast´pny poziom, chocia˝ tak naprawd´ nie robimy czegoÊ zupe∏nie nowego. Tak czy owak nie
adresujemy naszych produkcji bezpoÊrednio do ma∏ych dzieci. To jest
humor dla m∏odych (ale i starszych), doros∏ych ludzi. Uwa˝amy,
˝e rodzice powinni kontrolowaç co
oglàdajà ich dzieci.
- Czy HTF to hobby czy biznes?
- Biznes. Mondo Media od oko∏o 1988 roku robi animacje dla
twórców gier i innych klintów.
Swoje w∏asne produkcje robimy od
ponad czterech lat. ChcieliÊmy zrobiç coÊ rozrywkowego, coÊ co b´dzie rozÊmieszaç ludzi. To wcià˝
nasz g∏ówny cel. OczywiÊcie jest
w tym coÊ g∏´bszego, ale przede
wszystkim chcemy wywo∏aç
uÊmiech na twojej twarzy.

