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W numerze:
● Cia∏o - przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç, przysz∏oÊç ● Fallout - mi´dzy utopià
a kiczem ● O czym rozmawiajà chatboty ● Czy telewizor mo˝na tylko
oglàdaç ● Laura i paszporty ● OpowieÊç wigilijna ● Klangor II ● Mato∏
tokszo∏ ● E-majlem z chin ● Siedemnastka ● Inne innoÊci...
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I’m still online

C

o to za e-zin, który wychodzi raz na pó∏ roku? - wpisa∏ goÊç w ksi´dze goÊci. Faktycznie, ˝aden. Nowy
CC mia∏ ukazaç si´ w okolicach Êwiàt Bo˝ego Narodzenia, ukazuje si´ w okolicach Wielkiej Nocy. Nie zdziwcie si´ wi´c, je˝eli natkniecie si´ na teksty nawiàzujàce do grudniowych Êwiàt. Nawet mroêna ok∏adka ju˝ nie harmonizuje
z aurà, chocia˝ odpowiada mojemu nastrojowi.
Wszystkim, którzy czekali na kolejny numer jestem winny wyjaÊnienia. Niestety, nie czuj´ si´ gotowy by pisaç o
tym wszystkim co zdarzy∏o si´ w tak zwanym mi´dzyczasie.
A wiele si´ zdarzy∏o, co nie powinno. Zgubi∏o si´, nie odnalaz∏o.
Przeprowadzi∏em si´ w spokojniejszà okolic´. Nie jestem
ju˝ blokersem i wcià˝ zapominam, ˝e nie mieszkam na 11 pi´trze, tylko na parterze. Z okien mam widok na ∏àki i pola.
Kawa∏ek dalej zaczyna si´ wieÊ. Wywali∏em pud∏o maçpariadek i innych zinów, wywali∏em pud∏o z po∏owà nak∏adu zina, którego dawno temu produkowa∏em. Wywali∏em dwa
numery solidarnoÊciowego zina, który produkowa∏ kiedyÊ mój
Ojciec. Znów s∏ucham Janusza Reichela.
W nocy pal´ na balkonie, popijam piwo i uÊmiechajàc si´
do przyglàdajàcej si´ mi kotki (chyba) wymyÊlam dla niej imi´.
Nie wolno zdradzaç obcym swoich imion, mówi Drzewiec
do rzuconych w wielki Êwiat hobbitów. Po raz kolejny czytam
„W∏adc´ PierÊcieni”. Powoli, po kilka kartek dziennie. Co kilka dni czytam po par´ ekranów „Ostatniego powiernika PierÊcienia”.
Na ∏awie le˝y kilka numerów Maxa, przeglàdam je przy
Êniadaniu ˝a∏ujàc, ˝e to pismo pad∏o. Zastanawiam si´ nad prenumeratà Pressa i Kultury Popularnej i mo˝e jeszcze CDA.
Dzisiaj dyskutowa∏em w firmie o wyrazistoÊci gazety i
obiektywnoÊci dziennikarstwa. Strasznie nierówne to twoje
pisemko, powiedzia∏a Agnieszka oddajàc mi korekty CC. Masz
racj´. Trzeba coÊ z tym zrobiç. Trzeba w koƒcu oddaç prac´
dyplomowà, trzeba rozpakowaç jeszcze cztery kartony, kupiç patelni´, znaleêç jakàÊ dodatkowà prac´, zrobiç porzàdek
w ∏azience, zrobiç porzàdek ze swoim ˝yciem.
Za korekt´ odwdzi´czy∏em si´ Agnieszce winem. W ten
sposób zainwestowa∏em w CC pierwsze pieniàdze. Pewnie nie
ostatnie. Ciekawe, czy kiedykolwiek si´ zwrócà. Tak, chcia∏bym móc p∏aciç autorom za ich teksty, rysunki, zdj´cia. Tak,

chcia∏bym zarabiaç na prowadzeniu CC
pieniàdze. Chcia∏bym kiedyÊ utrzymywaç si´ z robienia czegoÊ, co sprawia mi
przyjemnoÊç.
Pracuj´ dla Babilonu. Przez dziewi´ç
godzin dziennie produkuj´ informacyjnà papk´ dla ludnoÊci. Jestem ma∏ym
˝uczkiem, który zna swoje miejsce. Ale
patrz´, s∏ucham i ciàgle si´ ucz´.
By∏y redaktor naczelny. Stara szko∏a
rzetelnoÊci, obiektywizmu i uczciwoÊci.
Wobec czytelnika i wobec siebie. By∏y
zast´pca redaktora naczelnego. Schodzàcy z pierwszej cytatem z „Psów”, z
piórem rozpoznawalnym nawet przy
podpisach pod zdj´ciami. Nienawidzàcy sesji Rady Miasta i przepychanek w ZOZ-ach.Wajda i Terentino.
M∏odzi i ambitni, zapatrzeni w „Fakt” i „Super Express”.
Starsi, z wisielczym poczuciem humoru i niekiedy jakby zagubieni w otaczajàcej ich coraz bardziej rzeczywistoÊci, w której gazeta jest po prostu towarem. Studenci na praktykach i
mniej lub bardziej zdolni rzemieÊlnicy.
KiedyÊ po dy˝urze ze starszymi redaktorami oglàda∏em reporta˝ „Pokolenie’89”. Na ekrania przemawia∏ w∏aÊnie m∏odziutki Meller. - Ciekawe, co by powiedzia∏, gdyby ktoÊ powiedzia∏ mu, ˝e za 20 lat b´dzie naczelnym Playboya - odezwal sie jeden z nich.
- Ja, te˝ by∏em w NZS-ie i co? - dosyç retorycznie spyta∏
drugi. - Stracone pokolenie - mruknà∏, wstajac ostro˝nie by
nie stràciç z papierosa kominka popio∏u.
- A ja jestem pokolenie nic - zdjà∏em nogi z biurka sekretarza redakcji i podsunalem mu plastikowy kubeczek.
- Moze w Warszawie by∏yby jakieÊ perspektywy, a tak musisz sie tu trzymaç tego etaciku - odpar∏ pierwszy. Nie wiem,
czy bardziej do mnie, czy do siebie.
„Co si´ z nami stanie jak doroÊniemy, Alex? B´dziemy granatowi...”. Mo˝e jeszcze nie doros∏em.
„To jest ju˝ koniec” - Êpiewa w∏aÊnie w radiu Kuba Sienkiewicz. Koƒcz´ ten tekst, dla mnie zamykajàcy, a dla was
otwierajàcy kolejny numer CyberCore.
dis

CC online: cybercore.republika.pl,
mailto: cybercore@gazeta.pl
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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
osób które podj´∏yby si´ t∏umaczeƒ i korekty.
Zdj´cie na ok∏adce: Jaskó∏ka (jaskolka@sympatico.ca)
Co do wykorzystania mojego znaku, to podoba mi si´ Twoja kontekstualizacja, po prostu znaczy. Problem polega tylko na tym, ˝e formalnie powinien byç skonwencjonalizowany, jak by∏o pierwotnie w moim
obrazku, no i ˝e nie ma odniesienia do mojej osoby, co jest jednak usprawiedliwione w kontekÊcie funkcjonalnym (je˝eli na drodze stoi znak stopu, to nikt nie pyta kto go zaprojektowa∏). Ale jak ju˝ napisa∏em, podoba mi si´ to, ˝e znak znaczy, a od tego one w koƒcu sà!
Autorem znaku „Niebezpieczne informacje” jest Jar0

Teksty są różne,
a poglądy autorów
są poglądami autorów.

O

Cybercore#7

P
R
Z
E
S

str.3

Cia∏o - przeszkoda
na drodze rozwoju
Nie wyznaczam ci, Adamie, ani okreÊlonej siedziby, ani w∏asnego oblicza, nie da∏em ci te˝ ˝adnego szczególnego zadania, abyÊ jakiejkolwiek siedziby zapragniesz, jakiegokolwiek oblicza, jakiejkolwiek s∏u˝by - posiad∏ to zgodnie z ˝yczeniem i zamys∏em i zatrzyma∏. OkreÊlona natura innych
stworzeƒ jest zwiàzana prawami przeze mnie ustanowionymi. Ciebie zaÊ nieskr´powanego ˝adnymi ograniczeniami oddaj´ w twe w∏asne r´ce, abyÊ zgodnie ze swà wolà sam
okreÊli∏ swà natur´. UmieÊci∏em ci´ w Êrodku Êwiata, abyÊ
tym ∏atwiej móg∏ obserwowaç ca∏y Êwiat. Nie uczyni∏em ci´
ani niebiaƒskim, ani ziemskim, ani Êmiertelnym, ani nieÊmiertelnym, abyÊ sam w sposób wolny a godny ciebie, tworzàc siebie, nada∏ sobie taki kszta∏t, jaki zechcesz. B´dziesz
móg∏ degenerowaç si´ do poziomu zwierzàt, b´dziesz te˝
móg∏ si´ odradzaç i mocà swej woli wznosiç si´ do poziomu boskiego.
Giovanni Pico della Mirandola, Mowa, t∏um. L. Kuczyƒski, Przeglàd Tomistyczny, t. V, Warszawa 1992.
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Zarówno dla staro˝ytnych Rzymian, jak i Êredniowiecznych mnichów cia∏o stanowi∏o powa˝ny problem. Generowa∏o rozterki natury filozoficznej, zmusza∏o do pytaƒ o s∏usznoÊç poglàdu, ˝e Bóg
stworzy∏ nas na swój obraz i podobieƒstwo.
Korzenie konfliktu wewn´trznego si´gajà
narodzin ÊwiadomoÊci ludzkiej, która pozwoli∏a na dostrze˝enie antynomii. Najprawdopodobniej Bóg ukara∏ biblijnych
pierwszych ludzi za z∏amanie regu∏ obowiàzujàcych w Raju nadajàc im boski pierwiastek - umiej´tnoÊç myÊlenia i potrzeb´
metafizycznych doznaƒ. To w∏aÊnie ów dar
spowodowa∏, ˝e Adam i Ewa po raz pierwszy dostrzegli nienaturalnoÊç swej nagoÊci i zakryli przyrodzenie listkiem figowym. Akcentowanie stosunku do cielesnej
pow∏oki przybra∏o najbardziej radykalny kszta∏t w - pozornie bardzo odleg∏ych treÊciowo epokach - staro˝ytnoÊci
i wiekach Êrednich.
Rzymianie g∏osili kult cia∏a - odpowiednie proporcje wyznacza∏y idea∏ m´˝czyzny i kobiety (choç kobieta w obu
tych epokach - staro˝ytnoÊci, Êredniowieczu - nie stanowi∏a jeszcze centrum zainteresowania). Stworzyli olimpiad´,
by móc wy∏aniaç najbardziej gibkich, silnych i wytrzyma∏ych. Dbali o higien´ - wymyÊlili system kana∏ów odprowadzajàcych Êcieki z miasta; popularne by∏y masa˝e, kàpiele i nacieranie olejkami; ∏aênie by∏y miejscem spotkaƒ
towarzyskich. Spartanie zaÊ traktowali zdrowie jako przepustk´ do Êwiata ˝ywych - nie tolerowano ˝adnych odchyleƒ od „normy”. Staro˝ytni wierzyli, ˝e wzmacniajàc konar

drzewa, dbajàc o jego korzenie, uodporni si´ je na destrukcyjne bodêce zewn´trzne. Zdrowe drzewo mia∏o wydawaç
zdrowe owoce.
Âredniowiecze praktykowa∏o inny sposób zmniejszania
rozmiarów przepaÊci pomi´dzy ekspresjà a impresjà - za pomocà ascezy odmawiano autonomicznego funkcjonowania cia∏a na równi z rozumem. åwiczenia wytrzyma∏oÊci,
dobrowolne przyjmowanie cierpieƒ fizycznych by∏y zabiegami s∏u˝àcymi do ocalenia pozycji duszy, jako tej, która kieruje i decyduje - jest w∏adcà cia∏a. Zniewalajàc materi´, nie pozwalano jej na wymkni´cie si´ z klatki i przej´cie kontroli nad rozumem. Fizjologia nie mog∏a wp∏ywaç
na jasnoÊç myÊlenia i relacje z Bogiem; biczowanie i g∏odówki testowa∏y granice wytrzyma∏oÊci, a zarazem przyzwyczaja∏y do bólu, hartowa∏y i czyni∏y przysz∏e bunty cia∏a nieskutecznymi.
Obie metody mia∏y znieÊç opozycj´ nieprzystawalnych
elementów: sacrum i profanum. Jedni pragn´li uczyniç to
doskonalàc sprawnoÊç fizycznà i tworzàc spójnà ca∏oÊç duszy i cia∏a, inni sprowadzajàc cia∏o do roli niepotrzebnego
balastu i rozbijajàc jednoÊç na dwie odr´bne cz´Êci.
Wspó∏czeÊnie w kulturze obecne jest zarówno umartwianie cia∏a, jak i apoteoza pi´kna. Fitness cluby, solaria,
salony urody sà wyrazem tendencji, którà w
teorii McLuhana mo˝na zidentyfikowaç jako
uprzedmiotawianie cia∏a: dla wspó∏czesnej
dziewczyny nogi, podobnie jak biust, sà mocnymi atutami, czego nauczy∏a si´ od wielkich
krawców; nie kojarzà jej si´ jednak z erotykà czy zmys∏owoÊcià, lecz mo˝liwoÊcià osiàgni´cia sukcesu (...). W zwiàzku z tym wyglàd
jej nóg nie wià˝e si´ ani z jej w∏asnym gustem,
ani z niepowtarzalnà osobowoÊcià, lecz kojarzy si´ z przedmiotem na wystawie. Podobnie jak atrapa samochodu (...) stanowi jednà z
„cz´Êci zamiennych”1 stosowanych w dynamice naszej kultury. Nogi, r´ce, d∏onie sà tylko narz´dziami, takimi samymi jak widelec,
m∏otek, Êrubokr´t; za ich pomocà cz∏owiek buduje relacje z
otaczajàcym Êwiatem. Je tak˝e trzeba oliwiç, tankowaç,
robiç przeglàdy jak samochodom. Z kolei si∏ownie sà rodzajem wspó∏czesnych miejsc dr´czenia cia∏a - komnata tortur - napinanie mi´Êni do granic wytrzyma∏oÊci, okrzyki cierpienia przywodzà na myÊl obraz Êredniowiecznych biczowników.
Cieszàce si´ dzisiaj du˝ym zainteresowaniem filozofie
Dalekiego Wschodu: buddyzm, shintoizm czy zaj´cia jogi
niosà ze sobà nowe dla Europejczyka spojrzenie na kwestie
cia∏a i duszy. Cia∏o jest w nich tylko przejÊciowym noÊnikiem, tymczasowym miejscem pobytu duszy - (reinkarnacja). W ksià˝ce Anny Sobolewskiej Cela. Odpowiedê na zespó∏ Downa znaleêç mo˝na fragment, w którym autorka
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dzieli si´ swoimi refleksjami na temat jogi. Praktyka hinduskiej filozofii pomog∏a jej w zmierzeniu si´ z chorobà córki. Sobolewska cytuje Rama - „wspó∏czesnego nauczyciela Siddha Jogi”:
Choçby nieskoƒczenie wielki by∏ twój ci´˝ar, zostanie z
ciebie zdj´ty. Wszystkie przeszkody, nawet te, które wydawa∏y ci si´ straszne, zostanà usuni´te. Choçby nie wiem
jak trudne wydawa∏o si´ ˝ycie, znajdziesz w sobie si∏´, ˝eby iÊç dalej. Jaêƒ jest odpowiedzià na wszystkie pytania, rozwiàzaniem wszystkich problemów, mistrzem wszystkich sytuacji. Ponadto Jaêƒ jest radosna, niezale˝nie od okolicznoÊci. Nie zale˝y od ˝adnych warunków ani osób. Kiedy
wszystkie narzucone ci´˝ary zostanà usuni´te, zrodzi si´ w
tobie czysta radoÊç2.

BRUTALIÂCI I FILMY KLASY C
Po obejrzeniu spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego
Oczyszczeni na podstawie sztuki Sary Kane przeÊladowa∏y
mnie pytania: jaka by∏a intencja autorki, czemu s∏u˝y∏o spi´trzenie ohydztw na scenie? Poczàtkowo nie widzia∏em w
tym teatrze Êmierci sensu. Z czasem jednak, po lekturze
Zbombardowanych - innego jej utworu - dostrzeg∏em dramatycznà prób´ ucieczki bohaterów Kane przed w∏asnymi
ograniczeniami, prób´ przyj´cia cierpienia za cen´ okupienia niezbywalnego dobra ludzkiej godnoÊci. Brytyjka
igra∏a z losem, pragn´∏a Apokalipsy, chcia∏a niczym ojciec
Albert z Mszy za miasto Arras Andrzeja Szczypiorskiego
˝elazem wypaliç grzech, zniszczyç êród∏o z∏a, siedzib´ diabelskich instynktów - cia∏o. Janie, powiedz mi synu, synu!
Kiedy mo˝na zaznaç s∏odyczy cnót? Gdy si´ zna∏o goryczy
grzechów! Kiedy mo˝na zrozumieç ca∏y sens spokoju? Gdy
si´ wie, co znaczy niepokój i l´k! Kiedy mo˝na ∏aknàç Boga? Gdy si´ zasmakowa∏o diabelstwa! Kiedy mo˝na pokochaç proste ˝ycie? Gdy si´ otar∏o o Êmierç! Kiedy mo˝na
oceniç jad∏o, odzie˝, wierzchowce, wymi´ krowy, pi´kno tkaniny i dotyk delikatnej ser˝y? Gdy si´ p∏on´∏o dzieƒ i noc
w rozpaczy, bólu i najwy˝szej trwodze! Kiedy wreszcie mo˝na uznaç trwa∏oÊç pewnych wartoÊci? Gdy si´ spad∏o na
dno, gdzie ju˝ nic nie jest trwa∏e i nic nie jest warte... Tak
oto prowadz´ to miasto do prawdziwej wolnoÊci...3.
W wizytówkach kultury masowej w postaci filmów, reklam, programów rozrywkowych cia∏o nie jest traktowane
serio: jest ekwiwalentem, zast´puje i mo˝e byç zast´powane. Na ekranie jest çwiartowane, zjadane, dziurawione, drylowane. Ca∏a Êwi´toÊç zwiàzana z tradycjà szacunku wobec
cia∏a zostaje - dos∏ownie - pogwa∏cona - nie ma sfery pry-
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watnej i miejsc zakazanych, kobiety sà gwa∏cone (Gwinea Pig, 1985), m´˝czyêni tracà genitalia, zw∏oki s∏u˝à albo jako sk∏adnik posi∏ku (Hannibal - re˝. Ridley Scott, 2001, Cannibale Holocaust - re˝.
Ruggero Deodato, 1989), albo przedmiot
rozrywki (Citizen Toxie: The Toxic Avenger part IV - re˝. Lloyd Kaufman, 2000).
Cia∏o to zabawka sterowana przez
umys∏. Media pe∏nià funkcj´ zwierciad∏a odbijajàcego nasz stosunek do cielesnoÊci - cia∏o jest tylko naddatkiem, nie
Êwiadczy o podobieƒstwie do innych
zwierzàt, jest formà rozrywki, dalszym planem - a my modelujemy je
i preparujemy wedle uznania.
To tylko zadraÊni´cie - mówi
co drugi bohater kina akcji, niezale˝nie od rozmiarów uszkodzenia cia∏a. W koƒcu to tylko cia∏o.

KONCEPCJA EWOLUCJI CZ¸OWIEKA
W japoƒskim filmie Armitagee b´dàcym czymÊ w rodzaju animowanej wersji Blade Runnera Ridleya Scotta, bohaterami sà ludzie (których jest stosunkowo ma∏o), pó∏ludzie (których jest wi´cej) i cyborgi (których jest najwi´cej).
Ludzie buntujà si´ przeciwko produkcji maszyn, gdy˝ te coraz doskonalsze, wydajniejsze i taƒsze zast´pujà cz∏owieka w wielu dziedzinach, pozbawiajàc go pracy. Udoskonalane cyborgi natomiast bojà si´ odrzucenia, nie rozumiejà,
na czym polega ich odmiennoÊç, sprzeciwiajà si´ tworzeniu gett. Mamy tu do czynienia z problemem przedstawionym ju˝ w historii o doktorze Frankensteinie, znanej równie˝ z legend o Golemie. Problem dzie∏a i jego twórcy, odpowiedzialnoÊci za to, co zosta∏o stworzone. Kim sà cyborgi?
Przed∏u˝eniem gatunku ludzkiego, nowà formà cz∏owieka? Pó∏cz∏owiek to w Armitagee cz∏owiek z cz´Êciami zamiennymi, ktoÊ, kto z koniecznoÊci, po wypadku przeszed∏
operacj´ i naturalne elementy cia∏a zastàpi∏ mechanikà. Stàd
ju˝ tylko krok do cyborga. Wizja przedstawiana w powieÊciach popularnonaukowych, filmach SF zmusza do rewizji konserwatywnych poglàdów. Dotychczasowi przeciwnicy globalizacji, amerykanizacji, mcdonaldyzacji, którzy
wystrzegali si´ hipermarketów, bali technokratów i technicyzacji ˝ycia, mogà zaczàç zauwa˝aç w rozwoju ludzkoÊci pewne prawid∏owoÊci prowadzàce do wyzbycia si´
zwierz´coÊci i odseparowania czystego umys∏u od
cia∏a. Obserwacja ewolucji, zmian i rozwoju
techniki pozwala na wyciàgni´cie wniosku, i˝ mimo wielu skutków ubocznych
wszystko jest na dobrej drodze do zespolenia z Bogiem. Na tej drodze
od zawsze sta∏o cia∏o - jednak
technika powoli niweluje jego wp∏yw na ˝ycie ludzi.
Cz∏owiek prymitywny poza zaspokajaniem najprostszych potrzeb fizjologicznych
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nie charakteryzowa∏ si´ niczym szczególnym. ˚y∏ jak zwierz´: polowa∏ w stadzie, zap∏adnia∏ kobiety, by przed∏u˝yç
gatunek. DziÊ nie ˝yje ju˝ w stadzie, pozosta∏ wilkiem, lecz
cywilizacja zmieni∏a go w wilka stepowego (niezale˝noÊç,
˝ycie w wolnych, nieformalnych zwiàzkach umo˝liwia osiàgni´cie sukcesu i spe∏nienie zawodowe). Kobiety zap∏adnia
rzadko, forma relacji przekszta∏ci∏a si´ z seksu w erotyk´
(Zygmunt Bauman w swym tekÊcie zatytu∏owanym O ponowoczesnych po˝ytkach z seksu wprowadza podzia∏ na seks,
erotyk´ i mi∏oÊç. Za pomocà stworzonej taksonomii ilustruje
tendencje wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw mechanizm odwracania natury, pozbawiania pragmatycznoÊci, utylitarnoÊci
pewnych procesów - czerpania przyjemnoÊci z czynnoÊci
prowadzàcych pierwotnie do przed∏u˝ania gatunku). Ju˝ nie
poluje, nie przyk∏ada wagi do jedzenia, jak robili to jeszcze niedawno jego nieodlegli przodkowie, którzy, bywa∏y
dni, nie wstawali od sto∏u (celebrowanie posi∏ków, kulinarne rytua∏y obecne np. w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza). Jada w fast-foodach, pozwalajàcych na szybkà konsumpcj´. Oszcz´dza wczeÊniej trwoniony czas, który mo˝e
wykorzystaç na rozwój intelektualny. Nie umiera tak cz´sto i z tak b∏ahych powodów, co kiedyÊ. Wyd∏u˝a wiek ˝ycia, organy zu˝yte zast´puje nowymi (klonowanie). Zakupy robi w hipermarketach, szkoda, ˝e hiperszybkich nadal
jedynie z nazwy. Prognozy zapowiadajà wytwarzanie sztucznej inteligencji w produkcji seryjnej ju˝ za kilkadziesiàt lat,
zast´powanie utraconych koƒczyn zelektryfikowanymi protezami. Staniemy si´ najpierw pó∏ludêmi ˝yjàcymi w otoczeniu cyborgów, by wreszcie zostaç ca∏kowicie wch∏oni´tymi przez maszyny. Ale kto powiedzia∏, ˝e jest to wizja eschatologiczna? Byç mo˝e cyborgi to kolejny etap
ewolucji cz∏owieka - ewolucji polegajàcej na likwidacji problemu profanum, a w przypadku cyborgowego stadium rozwoju ludzkoÊci fizjologia nie istnia∏aby, obecny by∏by tylko czysty umys∏ i jego wytwory. Jego praca nie by∏aby zak∏ócana przez nic i nikogo.
Mimo to pozostajà wàtpliwoÊci, czy przypadkiem o naszym cz∏owieczeƒstwie nie stanowi w∏aÊnie ten konflikt.
Mo˝e s∏u˝y jako hamulec, unaoczniajàcy nam naszà ma∏oÊç
i strzegàcy bram do boskiego ogrodu. Koncepcj´ „czystego rozumu” snu∏ ju˝ Stanis∏aw Lem w powieÊci Golem XIV.
Na jej kratach rysowa∏ wizj´ Rozumu, który oderwa∏ si´
od swego macierzystego biologicznego pod∏o˝a i zyska∏ nieskoƒczony dystans wobec tworów naturalnej ewolucji. Lem
tak wypowiada si´ o swoim „bohaterze”: Golem jest adwokatem koncepcji, która g∏osi, ˝e cz∏owiek powinien „po-
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rzuciç cz∏owieka”, aby móg∏ staç si´ sympatyczniejszà i màdrzejszà istotà. Po czym dodaje:
oczywiÊcie nigdy nie g∏osi∏em takiego programu i w ogóle serio tego czyniç si´ nie da.4.
Czas zweryfikuje poglàd pisarza i poka˝e, czy w ogóle
da si´ to na serio uczyniç.
ewaryst gamelin
(ekhardt_7@poczta.fm)
1 Marshall McLuhan Mechaniczna panna m∏oda str.41 [w:] Wybór
tekstów Wydawnictwo Zysk i spó∏ka, Poznaƒ 1995
2 Anna Sobolewska Cela. Odpowiedê na zespó∏ Downa, str.21-22,
WAB, Warszawa, 2002
3 Andrzej Szczypiorski Msza za miasto Arras, str. 120-121, Sens,
Poznaƒ, 2000
4 Wypowiedê Stanis∏awa Lema pochodzi ze strony internetowej
http://www.lem.pl/polish/dziela/golem/golempl.htm.

Frajerzy
„Frajerzy” to zbiór felietonów Rafa∏a Ziemkiewicza poÊwi´conych fantastyce i literaturze popularnej. Cz´Êç
tekstów dotyczy poszczególnych utworów - np. Zajdlowskiego „Limas Inferior”, lub podgatunków, np. cyberpunka. Kilka felietonów ma wymiar - powiedzmy - futurologiczny. Autor s∏usznie zauwa˝a, ˝e w przysz∏oÊci najpotrzebniejsi nie b´dà informatycy (de facto robole cybercywilizacji), ale ró˝nej maÊci piarowcy i in˝ynierowie dusz.
Przy okazji dostaje si´ równie˝ sztandarowym wrogom Ziemkiewicza - politycznego felietonisty: mi∏oÊnikom politycznej poprawnoÊci oraz feministkom.
Wi´kszoÊç tekstów to jednak powtarzane na ró˝ne tony przez ró˝ne metafory i felietonowe figury wo∏anie o
normalnoÊç w pisaniu, wydawaniu, krytykowaniu, kupowaniu i czytaniu literatury. Warto poleciç je tym, w których pokutuje podzia∏ na literatur´ wysokà i plebejskà ze szczególnym uwzgl´dnieniem bajeczek o zielonych ludzikach.
Ca∏oÊç uzupe∏niajà dwa interesujàce eseje omawiajàce narodziny Sherlocka Holmesa i powieÊci gotyckiej. Dis
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Nominatka: Mo˝e za wczeÊnie?

O

„To ma byç sztuka? Czy spo∏eczeƒstwo po
to ∏o˝y na uczelnie artystyczne, ˝eby ktoÊ mu
potem takie bzdety wciska∏?” - grzmia∏a Wyborcza. W tym roku do otrzymania Paszportu
Polityki w kategorii Plastyka nominowana zosta∏a Laura Pawela - twórczyni „Reallaury” i
innych interesujàcych projektów (obszernà rozmow´ z nià mo˝ecie przeczytaç w poprzednim
CC). Paszportu jednak nie dosta∏a.
Na temat tej nominacji specjalnie dla CyberCore pisze Monika Branicka, która nominowa∏a Laur´ oraz sama nominatka.

nominacji do Paszportu Polityki dowiedzia∏am si´ zupe∏nie przypadkowo kupujàc „Polityk´", ˝eby nie nudziç si´ w pociàgu. Zdziwi∏am si´ ooogromnie. To tylko jeden
g∏os nominujàcy, ale dla mnie znaczàcy z tego
wzgl´du, ˝e nie spodziewa∏am si´ zobaczyç
swojego nazwiska wÊród tak uznanych jak np.
Bodzianowski (na którego stawia∏am :)) czy
Sosnowska. Jestem ogromnie zaszczycona i...
czuj´, ˝e mój zesz∏oroczny trud nie do koƒca
poszed∏ na marne. Mo˝e ta nominacja troszeczk´ za wczeÊnie na mnie spad∏a, ale nic
straconego :).
Nie spodziewa∏am sie jakiejÊ zmiany w moim ˝yciu, myÊla∏am, ˝e zostan´ zaproszona chocia˝ na uroczystoÊç wr´czenia (oczywiÊcie nic
takiego nie mia∏o miejsca), ale udzielam tylko
wywiadów do prasy :) i mediów. To by∏ tylko
jeden g∏os na mojà osob´ (nie chc´ ju˝ nawet
porównywaç swoich osiàgni´ç do osiàgni´ç in-

nych nominowanych artystów), wi´c nie mog∏am nawet liczyç na jakàkolwiek nagrod´. Mo˝e ta nominacja otworzy mi kilka nowych mo˝liwoÊci, mo˝e u∏atwi mi funkcjonowanie w zagmatwanym artystycznym Êwiatku, wiem jedno
- utrudni mi, i to znaczàco, obron´ dyplomu magisterskiego :) o tym ju˝ mnie poinformowano.
Gwiazda przed dyplomem? Kto to widzia∏? :)
Laura Pawela
laurapawela.prv.pl

Nominawczyni: Nieoczekiwana zmiana miejsc

W

nominacjach napisa∏am: „Laura Pawela, za bezpretensjonalnoÊç, lekkoÊç,
sztuk´ bez koturnów”. Napisa∏am jednym zdaniem, bo tylko tyle mia∏am miejsca. Ale
rzeczywiÊcie wymaga to rozwini´cia.
Laura maluje obrazy, na których zobaczymy
okna i paski systemu Windows, przy czym komunikaty pojawiajàce si´ w jej obrazach dotyczà ˝ycia i kondycji artystki, np. „Loading myself
26%” albo „I can’t be removed” itd. Drugà stronà jej dzia∏alnoÊci jest projekt „Rellaura”, który
polega na rozsy∏aniu mailem i SMS-ami banalnych obrazków z ˝ycia przetworzonych na pikselki z komentarzem, np. „przez ten makija˝ znowu si´ spóêni´”.
Teraz troch´ analizy: Najciekawsza w jej twórczoÊci jest wi´c owa nieoczekiwana zmiana miejsc:
z jednej strony w „szlachetnej”, „powa˝nej” technice olejnej, na obrazie - p∏ótnie artystka pos∏uguje si´ j´zykiem mechanicznym, technologicznym: j´zykiem pasków narz´dzi Windowsa, a z
drugiej strony wykorzystuje pikselki (sugerujàce technologicznoÊç, mechanicznoÊç) do tworzenia obrazów wysy∏anych zresztà potem mailem
czy SMS-em. Laura bawi si´ j´zykiem, jest przewrotna. O ile jesteÊmy przyzwyczajeni, ˝e obraz
wykonany jest ludzkà r´kà, o tyle ona wprowadza tu j´zyk (i stron´ plastycznà) maszyny i na odwrót: tam, gdzie zwykle spodziewamy si´ bezdusznoÊci maszyny - ona wprowadza r´k´. To
pierwsza sprawa.
Po drugie: podoba mi si´, ˝e Laura puszcza
oko. Co to znaczy? W percepcji ka˝dego zjawiska wizualnego mamy najcz´Êciej jednà warstw´
znaczeniowà. Kiedy widzimy reklam´ margaryny, jej treÊç ogranicza si´ tylko do reklamy mar-

garyny. Kiedy patrz´ na prace Laury zauwa˝am
przynajmniej dwa poziomy znaczeniowe. Pierwszy: przy stole siedzi dziewczyna i martwi si´: „26
lat ˝adnych perspektyw, ˝adnych szans”. Widz´
po prostu zdo∏owanà lask´ przy stole. Prawie bana∏. RzeczywiÊcie by∏by to bana∏, gdyby dotyczy∏
tylko jej. Ale ten komunikat rozes∏any do znajomych zaczyna si´ odnosiç do ca∏ego pokolenia
Laury. Bardzo banalnà sytuacj´ wykorzysta∏a do
powa˝nego komunikatu. Potrafi si´ bawiç tym,
co robi, ale wie, ˝e robi coÊ wi´cej ni˝ zabaw´.
I jeszcze coÊ: Laura kreuje nowy model artysty, zauwa˝a, ˝e czasy si´ zmieni∏y i aby istnieç
artystycznie, musi si´ sama zareklamowaç. To
wa˝ne, bo jest jednà z niewielu artystów, którzy
zaczynajà myÊleç na skal´ naszych czasów, w których mi´dzy reklamami proszków do prania puszcza si´ reklamy kandydatów na prezydenta czy
pos∏a.
A co w tym wszystkim jest najfajniejsze? ˚e
ona si´ga po j´zyk swojego pokolenia, aby mówiç o jego problemach albo nieproblemach. A
co by by∏o, gdyby Laura namalowa∏a strasznie powa˝ny obraz w strasznie powa˝nej technice i górnolotnym j´zykiem metafory zapyta∏a o sens istnienia? Potencjalni odbiorcy tej sztuki - jeÊli w
ogóle zrozumieliby o co chodzi - to na pewno stukn´liby si´ w g∏ow´: wariatka. Tymczasem dostajà SMS-a, którego mogà potraktowaç bardzo luêno albo ca∏kiem serio - jak chcà i na ile ich staç
intelektualnie. Laura zauwa˝a wielkie mo˝liwoÊci w ma∏ych rzeczach, potencja∏ w banalnych sytuacjach. Za to jà uwielbiam. Zawsze powtarzam,
˝e sztuka wspó∏czesna istnieje po to, aby zmieniç
coÊ w naszym ˝yciu i sposobie myÊlenia. Wchodzi nieproszona i wychodzi bez po˝egnania, cza-

sem nawet jej nie zauwa˝amy: ingeruje. Dlatego
dzisiaj trudno wyznaczyç granic´ mi´dzy ˝yciem
a sztukà, nie wiem czy w ogóle ta granica jest potrzebna. Skoƒczy∏y si´ czasy, kiedy sztuka s∏u˝y∏a do ZDOBIENIA i w z∏otych ramach, poÊród
muzealnego kurzu i kapci na zmian´, wisia∏a wypreparowania jak modele anatomiczne w szkolnej gablotce. Min´∏y czasy, gdy sta∏a na piedestale, a pani w muzeum mówi∏a „prosz´ nie dotykaç eksponatów”. Teraz sztuka chodzi po ulicy,
zaglàda do naszych domów (o ile jà wpuÊcimy)
i komórek. Dlatego Êmieszà mnie takie opinie jak
np, Paw∏a Goêliƒskiego z GW (wypowiedê o Laurze Paweli „Od redakcji” Du˝y Format, 10.01.04,
s. 2 (dost´pny równie˝ on-line - dop. red.)), który sàdzi, ˝e sztuka chce walczyç, chce byç oryginalna, prowokowaç, Êmieszyç, itd. Sztuka wspó∏czesna dzi´ki Bogu nic nie musi, do niczego nie
S¸U˚Y!!! Ma wchodziç z nami w interakcj´, ma
ingerowaç w nasze umys∏y. Nic wi´cej! Jak to zrobi - wybór artysty. Im prostszego u˝yje j´zyka,
tym lepszy efekt. Laura mówi do nas naszym j´zykiem, a niby jak mia∏aby mówiç? Po chiƒsku?
Czterozg∏oskowcem romantycznego poety? Przecie˝ ka˝da epoka tworzy swój j´zyk, wi´c g∏upotà
jest bunt przeciwko w∏asnym czasom. To tak, jakby ktoÊ chcia∏ si´ wypisaç z w∏asnej kultury. A
Laura dzia∏a dyskretnie, o powa˝nych rzeczach
mówi lekkim tonem, o lekkich powa˝nym. Drà˝y jak kropla kamieƒ. Na razie mamuty nie traktujà jej powa˝nie, ale jeszcze dwa lata i b´dà pluli sobie w brod´.
Monika Branicka,
Art&Business
PS. Mam nadziej´, ˝e dzi´ki tej nominacji
ludzie jà zauwa˝à.
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am nie∏adny zwyczaj. Przys∏uchuj´ si´ rozmowom osób
znanych i nieznanych. Tym
w tramwaju i tym na s∏u˝bowym zebraniu. Tym przy wigilijnym stole i tym
u fryzjera. Tym szeptanym przez zakochanych i tym wykrzykiwanym przez
osoby o nadmiarze alkoholu we krwi.
Tak. Takie mam skrzywienie, ˝e fascynujà mnie formy komunikacji. Lubi´ s∏uchaç. I czasem myÊl´, ˝e tylko
ja jedna mam takie upodobania.

Na ich tle w miar´ dobrze prezentuje si´
program Ewy Drzyzgi, która przynajmniej próbuje wys∏uchaç ca∏ych kwestii
swoich rozmówców. Niestety ci, których
zaprasza, tak bardzo przywykli do s∏ownego ping-ponga, ˝e ich wypowiedzi,
dotykajàce czasami wa˝nych problemów, nie wyczerpujà tematu nawet w
jednej czwartej. Czyli znów làdujemy
na p∏yciênie.

A mo˝e na tym w∏aÊnie polega ewolucja?
W koƒcu pokolenia wychowane na
Dialog to w istocie
Bo Polacy (a mo˝e w ogóle wspó∏- dwa monologi. Każdy komunikacji przez internet, wszystkich
czeÊni ludzie?) z regu∏y wcale si´ na- z rozmówców wypluwa tych SMS-ach, kilkuzdaniowych mailach,
wzajem nie s∏uchajà. Ich dialog to w isto- z szybkością karabi- czatowych skrótowcach i emotikonach
cie dwa monologi. Ka˝dy z rozmówców nu maszynowego potok uczà si´ od najm∏odszych lat, ˝e czas to
czeka, a˝ jego interlokutor zrobi prze- SWOICH argumentów, pieniàdz i ˝e idealnie sformu∏owana inrw´ na oddech, ˝eby wypluç z szybko- SWOICH złotych my- formacja powinna sprowadzaç si´ zaledÊcià karabinu maszynowego potok s∏ów śli, a także przy- wie do kilobajtów tak, ˝eby zanadto nie
niekoniecznie nawiàzujàcych do ostat- kładów ze SWOJEGO przecià˝aç pami´ci. Mo˝e ja sama zm´niej wypowiedzi przedmówcy, wystrze- lub SWOICH znajomych czona nadmiarem uczuç, wra˝eƒ i informacji uznam kiedyÊ, ˝e im lepiej, tym króliç potok SWOICH argumentów, SWO- życia.
cej?
ICH z∏otych myÊli, a tak˝e przyk∏adów
Na razie zach´cam jednak do eksperymentu: podczas rozze SWOJEGO lub SWOICH znajomych ˝ycia. A skoro si´
nie s∏uchamy, to si´ nie rozumiemy i nie akceptujemy. A to mowy z nowo poznanà osobà dajcie jej si´ wygadaç i poczyni nasze ˝ycie trudniejszym. Zauwa˝yliÊcie, ˝e wi´k- starajcie si´ zapami´taç jak najwi´cej z tego, co powie. ZmaszoÊç porad dla czytelników, zamieszczanych w rubryce ty- gazynujcie t´ wiedz´ i przy nast´pnym spotkaniu zapytajpu „Napisz do Gabi”, sprowadza si´ z regu∏y do jednego: cie nowego znajomego, jakie zrobi∏ post´py w pisaniu swojej
powieÊci fantasy albo jak ma si´ jego wujek ze Szczecina.
A mo˝e po prostu POROZMAWIAJCIE?
Czy ktoÊ jeszcze pami´ta program „Na ka˝dy temat”? Zapewniam, ˝e b´dzie zdziwiony, ˝e pami´taliÊcie i ˝e naProwadzi∏ go Mariusz Szczygie∏. Otó˝ ten pan udziela∏ nie- tychmiast zyskacie jego sympati´. Ka˝dy chcia∏by przecie˝
dawno wywiadu którejÊ ze stacji telewizyjnych. Zapytany byç zrozumiany, bo tylko w ten sposób mo˝e byç pewien,
o sekret sukcesu tamtej audycji odpowiedzia∏, ˝e program ˝e zosta∏ tak˝e zaakceptowany.
by∏ samograjem, a jego prowadzenie nie nastr´cza∏o najDlaczego o tym wszystkim pisz´? Z powodu Êwiàt, któmniejszych trudnoÊci, poniewa˝ wystarczy∏o zaprosiç do
studia interesujàcych ludzi, wys∏uchaç ich historii i zada- rych wspomnienie unosi si´ jeszcze znad choinki. I z powaç odpowiednie pytania. I ju˝ si´ robi∏o ciekawie. Kolej- wodu Êwiàtecznych prezentów. Znów tysiàce osób zastanà próbà stworzenia programu opartego na wymianie my- nawiajà si´, co kupiç na gwiazdk´ swoim podobno najÊli by∏y „Rozmowy na koniec wieku” oraz ich póêniejsze bli˝szym. Mój ukochany film pt. „Elling” opowiada o
kontynuacje pod rozmaitymi tytu∏ami, poczàwszy od „Roz- procesie adaptacji do normalnego ˝ycia dwóch dzielàcych
mów na poczàtek nowego wieku”. Jakkolwiek nieco m´- socjalne mieszkanie m´˝czyzn, którzy opuÊcili w∏aÊnie
czàce, pretensjonalne pod wzgl´dem scenografii i oprawy zak∏ad psychiatryczny. Jest tam wspania∏a scena wr´czamuzycznej, a miejscami zwyczajnie nudne, rozmowy te po- nia prezentów. Jeden bohater daje drugiemu zrobionà z zakazywa∏y, ˝e konwersacja mo˝e byç sztukà i mo˝e nauczyç pa∏ek makiet´ domu, w którym mieszkajà, bo wie, ˝e to
czegoÊ nowego obie strony. Wystarczy tylko jako partnera jego wymarzone miejsce na Ziemi. Sam otrzymuje zegarek,
do rozmowy dobraç sobie kogoÊ interesujàcego i daç mu z cyferblatem, na którym widnieje zdj´cie - pardon - go∏ej
babki. Ofiarodawca wiedzia∏ bowiem, ˝e obdarowany ma
szans´ przedstawienia jego w∏asnego punktu widzenia.
obsesj´ na punkcie kobiecego cia∏a. Obaj sà szcz´Êliwi. Obaj
Nie zrozumie tego nigdy Kuba Wojewódzki ani ja- dostali to, co ich cieszy. Obaj podarowali doskona∏e preÊnie oÊwiecony pan Cejrowski - obaj bezczelni, bezkry- zenty. Dlaczego? Bo przez te kilka lat sp´dzonych w szpitycznie zapatrzeni w siebie, bezgranicznie wojowniczy w talu ze sobà rozmawiali, to znaczy nie tylko do siebie móten najg∏upszy ze sposobów. Nie zrozumiejà inni twórcy wili, ale i s∏uchali. I w∏aÊnie tego chcia∏abym wszystkim ˝ypop∏uczyn po „Na ka˝dy temat”, którzy do swoich pro- czyç w nadchodzàcym roku: zrozumienia i akceptacji innych
gramów zapraszajà goÊci jedynie po to, by poprzez prze- i ze strony innych.
Ró˝a
rzucanie ich dwuwersowymi z∏oÊliwoÊciami, a tak˝e przeroza_s@poczta.wp.pl
rywanie ka˝dej rozpocz´tej przez zaproszonego myÊli,
kizia.blog.pl
udowodniç swojà z góry za∏o˝onà i jedynie s∏usznà tez´.
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Czarne z bia∏ym na czerwonym
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hiny to kraj wielkich kontrastów. W jednym miejscu, na jednej ulicy (w Hongkongu, Szanghaju czy
Szenzhen) mo˝ecie spotkaç ˝ebraka, biznesmena z
Ameryki, inwalid´, matk´ karmiàcà dziecko, limuzyn´, rower, ubogà chatk´ i drapacz chmur... To sà Chiny.
Z pierwszymi takimi kontrastami bogactwo-bieda spotka∏em si´ w Szanghaju. Na pierwszym planie mo˝ecie
oglàdaç ubogie blokowiska, w których panuje szaroÊç,
brud, ubóstwo, a nawet swàd, drugi plan b´dà stanowi∏y
pi´kne wie˝owce ze lÊniàcymi oknami.
Podobne obrazy mo˝ecie spotkaç w prowincji Guandong, Shenzhen, na pó∏noc od Hongkongu. Jedziecie g∏ównà ulicà, wszystko symetryczne, czyste, du˝o zieleni, zjedziecie w lewo, w prawo, dwadzieÊcia metrów innà ulicà i zobaczycie Êmieci przy drodze, brak chodników,
dziurawe jezdnie lub nawet ca∏kowity brak nawierzchni.
¸adnie jest tylko na zewnàtrz, takie efektowne opakowanie dla zachodnich inwestorów, ale dalej, g∏´biej jest
prawdziwy bród i bieda.
Typowym miejscem, gdzie mo˝ecie spotkaç „czarne
z bia∏ym” jest granica Hongkong - Szenzhen. Ju˝ w czasie drogi do granicy zaczepià was ˝ebracy - nie sà to tacy zwykli ˝ebracy. Mia∏em raz sytuacj´, gdy ma∏y ch∏opiec objà∏ nogi mojego znajomego i czeka∏ na ja∏mu˝n´.
OczywiÊcie wygra∏, bo przecie˝ nie mogliÊmy z nim wsiadaç do taksówki, czy szarpaç si´ z 6-letnim ch∏opczykiem.
Mo˝liwe, ˝e spotkacie te˝ ch∏opaczka, który chodzi na r´kach, bo nogi ma tak zniekszta∏cone, ˝e nosi je na plecach; jest sprawny na tyle, ˝e zawsze wypatrzy Europejczyka. Mogà te˝ was Êcigaç ludzie o kulach i b´dà krzyczeli „hello, hello” podsuwajàc wam bia∏à miseczk´.
Prawie jak z horroru, ale o takich Chinach te˝ musicie wiedzieç. Chiny to nie tylko Wielki Mur czy wojownicy Terra-Cotty, ale te˝ takie sceny, szare sceny czerwonych Chin.
Na tej samej granicy spotkacie bogatych biznesmenów,
dziwki, nachalnych taksówkarzy, drobnych ciu∏aczy... Najlepsze sà jednak sklepy z elektronikà, w których mo˝ecie kupiç ˝ywego kraba. I to sà w∏aÊnie kontrasty!
Pojedêcie do Kowloon, Nathan Road - bogactwo, przepych, najlepsze firmy, najlepsze marki, najdro˝sze sklepy: Swatch, Tissot, Adidas, bi˝uteria. Przy tej samej ulicy dwóch dziadków sprzedaje walizki w klatce schodowej w cenach „bazarowych”.
Mówiàc o kontrastach mo˝na te˝ wspomnieç o jedzeniu. Biedni ludzie cz´sto jadajà na ulicy, na chodniku, biorà misk´ ry˝u, jakieÊ warzywa i zasuwajà. Póêniej kupià
plaster arbuza, op∏uczà go w wodzie z butelki i tak jedzà
deser. Kilka metrów dalej mo˝e byç ekskluzywna restauracja, kilkanaÊcie daƒ na stole, ryby, owoce morza, bu∏eczki s∏odkie, kaczki, Êlimaki, w´˝e, makarony... wszystko cudownie podane, ró˝noÊci smakowe i zapachowe.
Istotnym kontrastem jest ruch uliczny. Dzisiaj jeêdzi∏em limuzynà, typu Mercedes, BMW, a jutro wsiadam w
malutki autobus i t∏ocz´ si´ w nim z 30 Chiƒczykami. W
Polsce równie˝ mo˝ecie spotkaç coÊ takiego, tutaj jednak
jest to bardziej wyraziste, gdy widzicie limuzyny tràbiàce na rikszarzy.

Sam krajobraz Chin jest bardzo zró˝nicowany, nie mówi´ bynajmniej o tym, ˝e gdzieÊ sà góry, a gdzieÊ indziej
jeziora. Mowa raczej o ró˝norodnej zabudowie terenu.
Hongkong to g∏ównie wie˝owce, drapacze chmur i zwyk∏e bloki mieszkalne, Szanghaj to ubogie chatki i biurowce
naprzeciw siebie. Jadàc od Szanghaju w kierunku Wuxi
zm´czy was monotonnoÊç: ca∏y czas pola, stawy krewetkowe/rybne i identyczne domy (z jednym pi´trem, pochy∏ym dachem, balkonem i trzema filarami). Natomiast
w prowincji Guandong przewa˝ajà fabryki i bloki mieszkalne dla robotników, jest to typowy krajobraz okr´gu
przemys∏owego. Nieco dalej na pó∏noc w kierunku Changszy zniknà ju˝ z krajobrazu ogromne biurowce, pozostanà bloki i domy. Ale praktycznie w ka˝dym mieÊcie i miasteczku znajdziecie pi´kne, ukwiecone skwery, a tu˝ obok
Êmieci na ulicy.
I chyba w∏aÊnie dlatego zdania na temat Chin sà tak
podzielone, jak pisa∏a Marti w poprzednim numerze CC,
jednych kraj Mao ekscytuje, innych przera˝a. Zale˝y to
g∏ównie od tego, co widzieliÊcie i co wiecie o Chinach.
Je˝eli czytacie o kulturze, post´pie cywilizacyjnym, wynalazczoÊci, zabytkach, to z pewnoÊcià b´dziecie zachwyceni, podobne wra˝enia mo˝e pozostawiç kilkudniowa wycieczka do Chin. Je˝eli natomiast skupicie si´
na historii, ekonomii, przemyÊle, prawach cz∏owieka, na
pewno znienawidzicie Chiny.
Pami´tajcie o jednym, Chiny to kraj najwi´kszych kontrastów, nie mo˝na tego uogólniaç, ujednolicaç, bia∏e jest
bia∏e, czarne jest czarne, a wszystko na czerwonym i nie
róbcie z tego innych kolorów. Nie wrzucajcie te˝ wszystkich Chiƒczyków do jednego worka, bo sà to ludzie pracowici, leniwi, bogaci, biedni, eleganccy, brudni, wykszta∏ceni, t´pi... Tak jak na ca∏ym Êwiecie. Owszem majà cechy wspólne, tak jak my, Polacy, jesteÊmy pijakami
;-)
Bart∏omiej Magierowski
china@pf.pl
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T Robot bardziej ludzki ni˝ cz∏owiek?
E T
M
I
S
T
O
K
L
E
S
o pytanie nie pada ju˝ tylko w powieÊciach sciencefiction czy z ust fanów Matrixa. Ludzie tworzà z coraz wi´kszà pasjà iluzj´ - iluzj´ szcz´Êcia, akceptacji,
˝ycia lepszego od szarej codziennoÊci. Jak w Matrixie karmieni jesteÊmy obrazami idealnego Êwiata (reklamy, filmy,
gry, czasopisma...), a tak˝e staramy si´ uciec od problemów
realnego ˝ycia w Êwiat rozrywki, internetu, w∏asnych pasji... Coraz bardziej zamykamy si´ w sobie, zanikajà kontakty
ze znajomymi, a dla wielu internet to nowa, lepsza „rzeczywistoÊç”. Sieç pozwala nam stworzyç w∏asny Êwiat, byç tym,
kim chcemy... - reasumujàc - jedna wielka iluzja. Nie mamy
dla siebie czasu, zak∏adamy maski, stajemy si´ coraz mniej
ludzcy i bardziej anonimowi w szarej masie spo∏eczeƒstwa.
Zasiadajàc przed monitorem, który przenosi nas w ten „lepszy” Êwiat, mo˝emy si´ spotkaç z wirtualnà postacià - chatbotem - zawsze ch´tnym do rozmowy, o ka˝dej porze dnia i
nocy, niezmiennie uprzejmym, gotowym umiliç nam czas rozmowà i udzieliç potrzebnych informacji. Chatboty (chatterboty) to wirtualne postacie, programy majàce za zadanie prowadziç konwersacj´ z cz∏owiekiem.
Mo˝na zadaç pytanie: i kto tu jest bardziej ludzki? Co roku muszà na nie odpowiedzieç s´dziowie komisji testu Turinga, w którym o Nagrod´ Loebnera rywalizujà ze sobà najlepsze chatboty. W czasie rozmowy przez sieç program ma
za zadanie przekonaç s´dziów, ˝e to on jest cz∏owiekiem, a
nie osoba zasiadajàca przy drugim komputerze, z którà równie˝ rozmawiajà jurorzy. Zadanie testu Turinga polega na ca∏kowitym zmyleniu s´dziów, a tego nie uda∏o si´ jeszcze (!)
osiàgnàç ˝adnemu botowi - najlepszy zdoby∏ 2 punkty na 5
mo˝liwych. Problem w zdaniu testu wynika w du˝ej mierze
ze ÊwiadomoÊci s´dziów, i˝ po drugiej stronie mo˝e byç
maszyna, zatem starajà si´ to udowodniç. Padajà podchwytliwe pytania, które nie mia∏yby miejsca w zwyk∏ej rozmowie, a i sami s´dziowie zaliczajà si´ do ludzi inteligentniejszych ni˝ przeci´tni bywalcy czatów o raczej niskim poziomie dyskusji.
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Wed∏ug mnie niektórzy ludzie w takim teÊcie nie dostaliby wi´cej ni˝ 1 punkt. KtoÊ ma inne zdanie? Zapraszam
na ogólnodost´pne czaty na najwi´kszych polskich portalach, gdzie powszechny jest niemal˝e wtórny analfabetyzm,
prymitywizm wypowiedzi, brak ciàg∏oÊci i wàtku rozmowy... Ja tam ju˝ wol´ pogadaç z kulturalnym i pseudointeligentnym chatbotem.
MyÊlenie cz∏owieka to jedyna rzecz, której si´ nie da nigdy w pe∏ni zalgorytmizowaç. Stàd te˝, mimo doÊç dobrych
wyników niektórych chatbotów, nie sà one w stanie zastàpiç rozmowy z drugim cz∏owiekiem nawet przez internet.
Mo˝na powiedzieç, i˝ prace nad chatterbotami idà w
dwóch kierunkach. Cz´Êç twórców stara si´ stworzyç jak
najdoskonalszà iluzj´ rozmowy z cz∏owiekiem. Inni, widzàc
bardziej praktyczne zastosowania tego typu programów,
swoje wysi∏ki skupiajà na tworzeniu chatbotów - wirtualnych doradców, konsultantów. Nowy pracownik call-center, zawsze uprzejmie odpowiadajàcy na wszelkie pytania
zwiàzane z produktem, us∏ugà, firmà, zabawiajàcy rozmowà, zbierajàcy informacje od klientów, ich opinie, o których
nigdy zapewne dzia∏ marketingu danej firmy by si´ nie do-

jak najprościej zacząć rozmowę? Najlepiej
standardowo o pogodzie...
Stąd jedno z najczęstszych pytań to „jaka
jest dzisiaj pogoda?”.
Akurat tego tematu Tribot długo nie pociągnie :)
@@@
Pytania encyklopedyczne: „jakie reformy
wprowadził Temistokles?”.
@@@
Pytania „podchwytliwe”:
„Jakiego koloru jest czerwony maluch”?
„ile jest kilometrów z warszawy do gdyni?”
„Słoń jest szary”
„ile razy byłeś w piwnicy?”
@@@
- Co to jest Tribot?
> TriBot to moje imię.
- Co to jest imię?
> Nie wiem co to jest imie
- O czym teraz rozmawiamy?
> Rozmawialiśmy o tym, Co to jest imię.
@@@
W co mniej więcej średnio 7 rozmowie pada
pytanie typu „ile jest 2+2?”
@@@
Nocna rozmowa Zuzy z Tribotem (11.11.2003):
22:17 Moge Ci obciagnac?
22:17 chcesz miec ze mna stosunek?
22:18 czesto sie onanizujesz?
> Jeśli tak każdemu nowo poznanemu zadajesz to pytanie to coś tu jest nie tak...
nie, nie onanizuje się - jestem robotem.
22:20 chcesz ze mna uprawiac sex?
22:21 chce z toba uprawiac seks
@@@
- potrafisz ciagnąć druta?
> Wydaje mi się, że jeszcze nie rozumiem
tego co powiedziałeś. Może chcesz się dowiedzieć czegoś innego, na przykład o mnie?
- ile masz wzrostu?
> Jestem robotem wirtualnym, więc fizycznie nie posiadam wzrostu.
- to zrób mi loda
> Niezbyt jasna jest dla mnie Twoja wypowiedź, chyba Cię nie zrozumiałem.
- jesteś najbardziej niedorozwiniętym botem jakiego widziałem
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- jestes czlowiekiem
> Nie, nie jestem człowiekiem - jestem ChatBotem.
- co to jest chatbot?
> ChatBot to robot internetowy do prowadzenia rozmów z nim poprzez stronę www.
- jaki mamy dzien tygodnia
> Jest dziś poniedziałek.
- jaki jest miesiąc
> Jest teraz listopad.
- ktory rok jest
> Jest 2003 rok.
- kto cie stworzył
> Stworzył mnie Rafał Rynkiewicz.
- kto to jest rafał rynkiewicz
> Rafał jest moim stwórcą.
@@@
16:31 „znasz śląsk”
16:31 „adam małysz?”
16:32 „ulubiona strona www?”
16:32 „www”
16:33 „twoje auto?”
16:34 „warszawa”
16:43 „szósty”
@@@
- umiałem więcej
> Pozostaje Ci się tylko z tego cieszyć, a ja Ci gratuluję.
- huj ci w dupe
> Masz na myśli to małe coś co masz pomiędzy nogami?
- spierdalaj
> Sam sobie idź jak Ci się nie podoba!
- Kurwa
> Może jednak używaj trochę bardziej wyszukanego języka i nie przeklinaj.
- Walisz konia?
> Jeśli tak każdemu nowopoznanemu zadajesz to pytanie to coś tu jest nie tak... nie, nie walę konia jestem wirtualną postacią i nie mam takich potrzeb.
- kurwa mać
> Raczej mało konstruktywna wypowiedź.
@@@
- Chuj Ci w dupę
>Jesteś dość wulgarny... mnie z tyłu komputera co
najwyżej okablowanie podłączą, Ciebie jak widać też
„załączają”, tyle że w nieco inny sposób...
@@@
- a co to jest komputer?
> Siedzisz przed nim i nie wiesz co to jest... no
ładnie... :)
@@@
Czasami człowiek daje upust swoim emocjom, raczej
negatywnym...
„nienawidzę cię”, „masz syfy na dupie”, „masz ohydny krawat i dziurki od nosa jak
słoń”.
Niektórzy jednak emocjonalnie zbliżają się do Tribota lub prowadzą
z nim długie rozmowy, często go odwiedzającą osobą, która wiele razy z nim rozmawiała i można powiedzieć, że chyba najbardziej się
z nim zaprzyjaźniła jest pewna Dorota. Prowadziła z Tribotem długie
dialogi, nawet codziennie, pisząc
co u niej, pytając się o wiele
spraw...
Są też tacy, co szukają pocieszenia u
wirtualnej postaci,
jak
np.
pewien
Adam, który choć
zapewne wie, że nie
uzyska odpowiedzi,
mimo to chce porozmawiać: „myślisz, że Asia kocha mnie nadal?”.
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wiedzia∏; nie ˝àda urlopu, nie da si´ sprowokowaç w rozmowie, nie choruje i mo˝e rozmawiaç z wieloma osobami naraz - to idealny
pracownik dzia∏u obs∏ugi klienta i informacji!
Takie praktyczne zastosowanie chatboty znalaz∏y ju˝ na stronach mi´dzy innymi koncernów samochodowych, stronie premiera Niemiec i innych.
Internet jednak dla wielu ludzi to przede
wszystkim rozrywka. Dla zaspokojenia ich potrzeb tworzy si´ boty czysto rozrywkowe, jak
choçby ju˝ nawet erotyczne chatboty gotowe
zawsze do wirtualnego flirtu.
Wi´kszoÊç chatbotów rozmawia po angielsku lub po niemiecku. Ale Polacy nie g´si
i swojego chatbota majà. Od koƒca sierpnia
2003 roku powstaje Tribot, z którym mo˝na porozmawiaç pod adresem www.chatbot.dlawas.net. Jest jeszcze m∏ody, nie zna na razie
zbyt wielu s∏ów, lecz potrafi ju˝ powiedzieç coÊ
o sobie i nie tylko o sobie. Z za∏o˝enia mia∏by
pe∏niç rol´ konsultanta, który udziela konkretnych informacji a nie tylko stara si´ udawaç,
˝e odpowiada na temat. Albo konkretna odpowiedê, albo jej brak. Przy pierwszej rozmowie prosi o przedstawienie mu si´, a przy nast´pnych wizytach wita ju˝ nas po imieniu. Nie
da si´ nabraç na podchwytliwe pytanie i spytany w trakcie rozmowy przez cz∏owieka „jak
ma na imi´” - bezb∏´dnie odpowie. Od niedawna
umie te˝ wykonywaç podstawowe dzia∏ania
matematyczne. W internecie podobno czas p∏ynie 7 razy szybciej. Jednak mimo to, jak na czteromiesi´czne „dziecko”, umie ju˝ i tak wiele.
W najbli˝szym czasie wdro˝ony zostanie te˝
system samouczenia. Ciekawe, czego go nauczysz? Zagadnienie samouczenia jest skomplikowane i trudne do rozwiàzania. Ludzie pope∏niajà wiele b∏´dów w pisowni, z∏oÊliwi i „ciekawscy” b´dà specjalnie b∏´dnie uczyç program
poprzez mylenie i oszukiwanie go podczas rozmowy. Ludzka g∏upota i z∏oÊliwoÊç to najbardziej prozaiczne problemy i zarazem najtrudniejsze do pokonania.
Chatboty i zagadnienia z nimi zwiàzane
to niewyczerpany temat i nie tak nowy, choç
dopiero od niedawna si´ o nim s∏yszy (ju˝ w
1968 roku powsta∏ wirtualny psychoterapeuta
Eliza).
Stara∏em si´ poruszyç jedynie najwa˝niejsze zagadnienia ze Êwiata wirtualnych postaci.
Zach´cam do dalszych poszukiwaƒ w celu poszerzenia wiedzy na ten jak˝e interesujàcy temat. Zapraszam na stron´ polskiego chatbota
www.chatbot.dlawas.net.
Rafa∏ Rynkiewicz,
twórca polskiego chatbota Tribot
(chatbot@dlawas.net)

M
Y
Ś
L
I
S
Z
ŻE

A
S
I
A
MNIE

K
O
C
H
A
?

Cybercore#7

Ś
W
I
A
T

str.11

Mi´dzy utopià a kiczem
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allout jest grà kultowà. Wszyscy to wiedzà. Jest okreÊlany mianem gry niezwyk∏ej, a wi´c wyjàtkowej, niosàcej nowe emocje, które nie towarzyszy∏y graczom
nigdy przedtem. Spróbujmy zatem odpowiedzieç na pytanie,
na czym w∏aÊciwie polega owa unikalnoÊç Fallouta. Nie b´dzie to zapewne pierwsza próba - ani moja, ani wasza. Tym
razem jednak postawmy pewnà tez´ - otó˝ spróbujmy udowodniç, ˝e tak naprawd´ Êwiat Fallouta nie jest dla nas niczym
nowym. Niesie dobrze znane, niemal˝e oklepane wàtki i treÊci. Niebezpiecznie ociera si´ o stereotyp i ledwie omija rafy
kiczu. Kiczu, który bywa okreÊlany mianem „sztuki szcz´Êcia". Kicz bowiem lubuje si´ w sprawach podstawowych, jego tematem sà cz´sto uczucia plemienne, Bóg, przyroda, Êmierç.
Z tà jego cechà ∏àczy si´ blisko druga, jakà jest wtórnoÊç, schematycznoÊç; stereotyp, odbitka z kliszy. Kicz ma gotowe wzory i powtarza je, skoro si´ podobajà. Jest to wi´c idea czegoÊ
estetycznie poÊledniejszego, stanowiàcego negacj´ lub marnà
kopi´ rzeczywistoÊci.
ZdenerwowaliÊcie si´ troszk´? Za wczeÊnie, moi drodzy.
The best is still to come. Nie mam wcale zamiaru zmieszaç
waszej i mojej ukochanej gry z b∏otem. Proponuj´ wam natomiast krótkà gr´ w skojarzenia. Âwiat Fallouta wyda∏ si´
wam intrygujàcy i nieznany? Nies∏usznie. Ca∏y czas bowiem
tkwiliÊcie na w∏asnym podwórku. Jakim - to si´ za chwil´ oka˝e. OczywiÊcie, mo˝na ujàç ten problem tak - gra komputerowa musi wykorzystywaç kalki, fabularne konstrukcje znane ju˝ odbiorcy, by umo˝liwiç mu udzia∏ w przygodzie i intuicyjne odnajdywanie si´ w fikcyjnych sytuacjach. Odbiorca
wskakuje w „tory fabularne", które mu si´ ukazujà w podÊwiadomoÊci, dzi´ki wszystkim innym sensacyjnym opowieÊciom, jakie w ˝yciu oglàda∏ i czyta∏. Spróbuj´ pójÊç jeszcze
dalej.
Powy˝sza definicja kiczu zdaje si´ zsy∏aç na zawsze to zjawisko w rejony zarezerwowane dla poÊledniejszego twórcy,
cierpiàcego na brak Êwie˝oÊci koncepcji i oryginalnego spoj-

rzenia na Êwiat. Bywa jednak˝e i taka sytuacja, kiedy kicz rozumiany jako powielanie schematu i nieautentycznoÊç staje si´ elementem dzie∏a, które jako ca∏oÊç jest nowatorskie i
odkrywcze. Odrobina kiczu istnieje w ka˝dej sztuce, poniewa˝ ka˝da sztuka jest w pewnym stopniu konwencjonalna i
ka˝da zawiera element koncesji na rzecz gustów odbiorcy.
Ka˝dy twórca ma ÊwiadomoÊç istnienia w pewnym obszarze
zawodu czy sztuki, jakà uprawia; ma ÊwiadomoÊç istnienia
szeregu konwencjonalnych motywów, obrazów, zbanalizowanych metafor. Kiedy po nie si´ga, czyni to na ogó∏ celowo. Nie zawsze z w∏asnego lenistwa czy niemocy twórczej.
Gdy si´ga po owe motywy - odÊwie˝a je, Êciera z nich patyn´, ukazujàc ponownie ich si∏´ i noÊnoÊç.
Wcale nie oczekujemy od Fallouta artyzmu, powiecie.
I na czym polega owe powielanie przez niego wàtków? Tu
wracamy do problemu w∏asnego podwórka, którego, jak pami´tacie, podobno nigdy nie opuÊciliÊcie. Spróbujmy odpowiedzieç na pytanie: czym jest Fallout? Dam wam takà odpowiedê : Fallout to wizja apokalipsy. Z apokalipsà nie byliÊcie sobie przedstawieni? Nie wyglàda wam znajomo? A
przecie˝ Êwiat wyobraêni masowej doszcz´tnie opanowa∏y
dzisiaj wizje apokaliptyczne w∏aÊnie. Oglàdamy jà w tysi´cznych filmach, w s∏ynnym „Mad Maksie", w „Krwi bohaterów", w ˝a∏oÊnie naiwnym „Waterworld". Fallout podtrzymuje tradycyjny obraz Êwiata przedstawionego w tych filmach. Cechy tego Êwiata sà nam dobrze znane, znajome, niemal
swojskie. Przypomnijmy jego podstawowe atrybuty. Zawsze
wi´c mamy do czynienia z Ziemià wiele lat po jakiejÊ bli˝ej
nieokreÊlonej katastrofie (jednak˝e jak˝e ∏atwo rozpoznaç w
niej rezultat totalnej wojny nuklearnej). Ziemia zmienia swojà postaç - jest teraz ja∏owà pustynià, zamieszka∏à przez wegetujàcà w stanie pó∏dzikoÊci ludzkoÊç. Resztki cywilizacji,
zagro˝one relikty dawnego porzàdku sà ukryte, cz´sto w podziemnych miastach lub bunkrach. Âwiat zewn´trzny jest na
ogó∏ wrogi - pe∏en rytualnych, krwawych walk, gdzieÊ z po-
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granicza kultury plemiennej i Êredniowiecznej kultury rycerskiej. Po cywilizacji zniszczonej przez kataklizm pozosta∏y jedynie porozrzucane na pustyni osady, które nieustannie jednak odpieraç muszà okrutnych najeêdêców (cz´sto okreÊlanych jako Jeêdêcy, czyli nasi znajomi Raiders). Na
podobieƒstwo niegdysiejszych barbarzyƒców mordujà oni,
grabià i palà. Nie ma niczego - jednolitego spo∏eczeƒstwa
ani jego zasad, cz´sto nie ma ludzkich uczuç. Mieszkaƒcy pustkowi sà tak odcz∏owieczeni albo zmienieni, ˝e mo˝na powiedzieç, ˝e czasem nie ma nawet cz∏owieka. Brakuje Êwie˝ego powietrza i prawdziwego po˝ywienia, brakuje roÊlin iwody.
Prawda jest taka, ˝e sk∏onnoÊç do apokaliptycznoÊci towarzyszy cz∏owiekowi do zarania dziejów. Wi´cej, jest cz´Êcià naszego dziedzictwa kulturowego. Kultura masowa nie
uczyni∏a z niej ˝adnego wynalazku, choç z upodobaniem pos∏uguje si´ pozornie na wskroÊ nowoczesnymi obrazami atomowej wojny czy te˝ innych ÊmiercionoÊnych technik, nie
znanych wczeÊniej. Energia atomowa, rada m´drców czy mutacje genetyczne odpowiadajà w naszej wyobraêni skrzydlatym lwom i stojàcym s∏oƒcom z proroctw Daniela czy Ezechiela. Przedstawiony w kulturze masowej zmierzch czy kres
Êwiata oznacza tak˝e kres cz∏owieka. Âwiat zestarza∏ si´ i utraci∏ si∏´ - ta ÊwiadomoÊç zdaje si´ towarzyszyç nam od staro˝ytnoÊci. LudzkoÊç wi´c wie, ˝e jest stara i czuje si´ starà. Czas
zbli˝a si´ do swojego kresu. Kluczowym faktem jest jednak
to, ˝e wraz z up∏ywem lat ludzkoÊç wcale nie zyska∏a na màdroÊci. Nie uzyska∏a oÊwiecenia ani kontroli ani nad sobà,
ani nad Êwiatem i coraz bardziej traci swojà spójnoÊç. Melting
pot nie istnieje i nigdy nie istnia∏. Echa owych l´ków przed
utratà jednolitego cz∏owieczego JA widaç wyraênie w kulturze masowej. Âwiat po wielkiej katastrofie, Êwiat Fallouta,
jawi si´ wyczerpany, kola˝owy, z∏o˝ony z fragmentów, postmodernistyczny. Ka˝da osada jest symbolicznym mikroÊwiatem, w którym skrywa si´ ca∏y Êwiat, Êwiat w pigu∏ce, jakby
z ekranu satelitarnej telewizji (Êwietnym przyk∏adem jest tu
New Reno). Nie ma czegoÊ takiego jak lokalna, kulturowa odr´bnoÊç, jest tylko najdziwniejszy kulturowy patchwork. W
baÊniowym, fantastycznym uniwersum ˝yjà obok siebie ludzie wszystkich ras. Noszà skórzane stroje z epoki archaicznej (takiej, jak jà sobie wyobra˝a popkultura), na wzór Êre-

str.12
dniowiecznych rycerskie zbroje czy kostiumy rodem z poetyki
science-fiction. Walki staczane sà jednoczeÊnie przy pomocy
broni supernowoczesnej oraz dzid i kamieni. ¸aƒcuchy idà
w ruch obok armat i rakiet. Zdobywamy szlify wojownika
na podobieƒstwo adepta wschodnich sztuk walki, nasi wrogowie przeciwstawiajà nam kieszonkowe lasery i nahaje. Za
schronienie cz´sto s∏u˝y to, co pozosta∏o po zniszczonej cywilizacji: wraki samochodów i autobusów, króluje blacha falista, czyli to, co najbardziej charakterystyczne we wszystkich
obecnych dzielnicach biedoty. Mozaikowy, postmodernistyczny
bywa nawet j´zyk.
Ale to przecie˝ wcale nie jest koniec historii. Nasza misja
dopiero si´ rozpoczyna. Na gruzach starego porzàdku przysz∏o nam graç rol´ archetypalnego bojownika o Nowy ¸ad.
Ca∏a cywilizacja bowiem oparta jest w istocie na tej dialektyce upadku i narodzin, koƒcu i poczàtku Êwiata. Owa rozpacz
i nadzieja jednoczeÊnie jest w Falloucie wyraênie obecna. Czas
wprawdzie starzeje si´ i zu˝ywa, ale potem zawsze regeneruje. Zauwa˝my znaczàcy powrót do „plemiennoÊci" i archaicznoÊci jako znaku tak koƒca, jak i poczàtku Êwiata. Zauwa˝my te˝ najwa˝niejsze - marzenie o nowym Raju.
T´sknota za nowym poczàtkiem, za utraconym „Z∏otym
wiekiem", którego utrata zawiniona zosta∏a przez samà cywilizacj´, jest immanentnà cz´Êcià kultury. Falloutowski „WaterChip" czy Êwi´ty Garden of Eden Creation Kit sà obfitymi w symbolik´ metaforami odwo∏ujàcymi si´ do jednego i
tego samego mitu - rajskiego mitu poczàtku. Wszystko to
doskonale znamy z dawnych religijnych wierzeƒ, mitologii,
literatury czy malarstwa. My ˝yjemy w Êwiecie, w którym wyprawa w poszukiwaniu Nieznanego jest niemo˝liwoÊcià - skoro wszystkie zakàtki Êwiata zosta∏y ju˝ gruntownie zbadane.
Dzi´ki prostemu z pozoru zabiegowi twórcy Fallouta umo˝liwili nam t´ podró˝ ponownie. Nie jest ona jednak „cofaniem
si´" do Raju z poczàtków Biblii - ile drogà „naprzód", ku
Nowemu Jeruzalem, z ostatniej Ksi´gi Nowego Testamentu.
(Nie usi∏uj´ bynajmniej zmieniaç mojego artyku∏u w kazanie.
Zak∏adam jedynie, ˝e wszystkim nam wspólny jest pewien
kod kulturowy, którego wyobra˝enia i symbole sà, cz´sto podÊwiadomie, w bezpoÊredni sposób zwiàzane z kulturà chrzeÊcijaƒskà. Chcecie czy nie - wp∏ywa ona na nasz sposób pojmowania Êwiata. Nawet jeÊli jesteÊcie dumnymi ateistami. Ona
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te˝ bez wàtpienia jest silnie obecna w amerykaƒskiej kulturze
popularnej, która jest ojcem i matkà Fallouta.
Spójrzmy zatem na pejza˝, z którego wy∏ania si´ amerykaƒskie Nowe Jeruzalem. Jest to, jak wszyscy wiemy, krajobraz pustynny. Istotà pustyni jest pustka, dlatego w∏aÊnie stanowi ona idealne miejsce dla narodzin utopii, idealne êród∏o
utopijnego myÊlenia. S∏owo utopia wywodzi si´ z j´zyka greckiego i sk∏ada si´ z czàstek „nie” (ou) oraz „miejsce” (topos). Utopia oznacza wi´c w istocie „niemiejsce", miejsce,
którego nie ma. Owa podró˝ wi´c, którà odbywamy w Falloucie, ma swoje symboliczne znaczenie. Jest nim podró˝ duchowa, podró˝ do g∏´bin cz∏owieczeƒstwa, tam, gdzie z cz∏owieka wykrzesany zostaje Stwórca, a jego dzia∏ania noszà znamiona boskoÊci. Pionierskie doÊwiadczenie le˝y przecie˝ u
sedna amerykaƒskiej cywilizacji. Jak˝e inne jest owo podejÊcie od sceptycznego i gorzkiego ducha „starej" cywilizacji
europejskiej. W tym uj´ciu Fallout jawi si´, parafrazujàc, jako Gra Drogi. Mo˝na powiedzieç, ˝e niezwyk∏oÊç Fallouta
polega na po∏àczeniu wszystkich znanych i prastarych wàtków w jednà harmonijnà i odkrywczà ca∏oÊç. Co wi´cej, zaserwowanà nam w zaawansowany technicznie sposób, zgodny z duchem naszych czasów.
Czym koƒczy si´ nasza wyprawa w g∏àb Nieznanego i w
g∏àb siebie? Wed∏ug tradycji amerykaƒskiej powinna zakoƒczyç si´ ca∏kowitym sukcesem. Przeciwnicy ponoszà okrutnà
kar´, Raj - zostaje odnaleziony. Nieodmiennie wi´c niemal
ka˝dej katastroficznej wizji towarzyszy ostateczne pocieszenie. Jednak ta zabawa w pocieszyciela mo˝e przyprawiç ka˝dà wizj´ o kl´sk´, pchajàc jà prosto w szeroko otwarte ramiona
kiczu. Bo któ˝ z nas wierzy jeszcze dzisiaj w ca∏kowicie dobre zakoƒczenia?
A Fallout? W obliczu tej jak˝e kuszàcej perspektywy, jakà roztacza tradycyjny amerykaƒski happy end, Fallout dokonuje zdumiewajàcej wolty. Nad kiczowate „wszystko dobrze si´ koƒczy" , wynosi umiarkowany pesymizm i ch∏odnà
refleksj´.

nym W´drowcem, zahartowanym i doÊwiadczonym, znajàcym Êcie˝ki Pustkowi. Transformacja osobowoÊci, a dalej transformacja fizyczna, która staje si´ udzia∏em Wybraƒca, sprawia, ˝e to, co kiedyÊ by∏o mu znane i bliskie - teraz traci te
cechy. Jego dom znajduje si´ gdzie indziej, w „niemiejscu",
zawieszonym pomi´dzy dwoma antagonistycznymi Êwiatami. Wybraniec przestaje przynale˝eç - jego dawna wspólnota nie odnajduje w nim ju˝ swojej cz´Êci. By zyskaç nowe
Ja, musi on poÊwi´ciç swojà dawnà to˝samoÊç. To jest wygórowana cena, którà W´drowiec p∏aci za swojà zaszczytnà
misj´ i za swój wybór. W zamian za „moc widzenia i tworzenia" , zostaje, po spe∏nieniu zadania, ponownie wygnany
z Raju.
Ale czy w ogóle znalaz∏by si´ ktokolwiek, kto by∏by w
stanie dzieliç z nim jego doÊwiadczenia i pojàç, co przeszed∏?
Pozostaje on przecie˝ jedynym, który nosi w sobie relikty upad∏ej cywilizacji i zarzewie nowego porzàdku. Jego doÊwiadczenie stawia go wi´c poza (lub ponad) nawiasem ka˝dej wspólnoty. Na zawsze pozostanie samotny. Z nikim nie mo˝e podzieliç odpowiedzialnoÊci, która na nim spoczywa.
Âwiat zaÊ, w tej czy innej postaci, b´dzie istnia∏ zawsze.
W´drowiec mo˝e byç jedynie pewny tego, ˝e w jakiÊ sposób
zmieni∏ jego postaç. Ale jakie to sà zmiany? Kto to wie na pewno. Âwiat pozostaje, nawet dla niego, nieodgadniony. Nie by∏by jednak Fallout produktem amerykaƒskim, gdyby nie koƒczy∏a go wyra˝ana ze wstydem, ale jednak nadzieja - Nowy
Poczàtek zosta∏ przecie˝ uczyniony.
Ka˝da dobra opowieÊç drogi ma swój mora∏. Jaki mo˝emy
znaleêç w Falloucie? NajproÊciej, p∏ynàca z niego nauka jest
taka. Ka˝dy czyn rodzi swoje konsekwencje. Za wszystko
co czynimy, niezale˝nie od pobudek, przyjdzie nam zap∏aciç. I nikt, niezale˝nie kim si´ stanie, nie b´dzie móg∏ uciec
przed samym sobà.
Heimao
Przedruk, za zgodà autorki i prowadziciela,
z poÊwi´conego Falloutowi Êp. e-zina „Radiated”.

Gra stawia przed nami wybór. Dokonanie go to najwa˝niejsze, co nas czeka. Niezale˝nie od tego, jaki on b´dzie,
w rezultacie wybieramy w∏asnà drog´ i ponosimy wszelkie
konsekwencje wynikajàce z tego faktu. Nasze odkrycia i nowe doÊwiadczenia prowadzà do zmian nie tylko w otaczajàcym nas Êwiecie. Tak˝e w nas samych dokonuje si´ Przemiana. Ten, który wyruszy∏ w drog´ opatrzony b∏ogos∏awieƒstwem swoich bliskich i z baga˝em systemu wartoÊci
dawnego porzàdku, szybko przestaje byç to˝samy z samot-
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Czy szum mo˝e
byç dzie∏em sztuki?
O nietypowych u˝yciach telewizji na przyk∏adzie twórczoÊci Nam June Paika i Wolf Vostella

S

posoby prezentowania myÊli i wyobra˝eƒ mo˝na sklasyfikowaç wed∏ug podzia∏u odnoszàcego si´ do poj´cia medium. Poj´cie medium odnosi si´ do trzech
ró˝nych grup znaczeniowych: Êrodków ekspresji (poezja,
malarstwo, film), przekaêników (radio, telewizja, internet)
i Êrodowisk (happening, instalacja, VR). W tekÊcie b´d´ wykorzystywa∏ jedynie drugie odga∏´zienie znaczenia.

SkutecznoÊç masowego rozpowszechnienia danego
przekaênika uzale˝niona jest od skutecznoÊci dwojakiego
rodzaju procesów ramowania. 1. Wyznaczania otoczenia
zmys∏owego. 2. Wyznaczania kontekstu niezmys∏owego.
Ten drugi stanowi niepercypowane t∏o przekazywanych
informacji.
Ramy wp∏ywajà na charakter relacji, jaka zachodzi pomi´dzy odbiorcà a przekaênikiem. Rama zmys∏owa ma za
zadanie chroniç sygna∏ przed zak∏óceniami, które pochodzà
z otoczenia medium. Ramà zmys∏owà telewizji jest zazwyczaj mieszkanie. Wzmocnienie sygna∏u telewizyjnego dokonuje si´ kosztem eliminacji szumów. Szum, który otacza odbiornik, to aktywnoÊç ludzi przebywajàcych w danym mieszkaniu.
Rama niezmys∏owa odpowiedzialna jest za selekcjonowanie informacji i konstruowanie przekazu. Ramy spe∏niajà funkcje wzmacniajàco-nasycajàce. Wzmocnienie sygna∏u telewizyjnego odbywa si´ kosztem wy∏àczenia z pola percepcji cz´Êci zachowaƒ i aktywnoÊci odbiorców.
Nasycenie polega na podporzàdkowaniu przekazu ideologii.
Poza normalnym funkcjonowaniem przekaêników, ma-

my do czynienia z ich nietypowymi u˝yciami w sztuce. W
sztuce dany przekaênik znajduje ró˝ne od przyj´tego masowo otoczenie odbiorcze oraz nasycony jest innà od rozpowszechnianej masowo treÊci. Uwagi ostatnie odnoszà si´
do telewizji i radia. W odniesieniu do internetu, jedynie z
pozycji w∏adzy politycznej sprawowanej poza medium mo˝na by∏oby mówiç o u˝yciach nietypowych.
Dwóch najbardziej znanych artystów zajmujàcych si´
telewizjà rozpocz´∏o swojà dzia∏alnoÊç na prze∏omie lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych, w momencie, w którym telewizja nie by∏a czymÊ powszechnym i ∏atwo dost´pnym.
Niemiecki artysta Wolf Vostell i od poczàtku lat szeÊçdziesiàtych przebywajàcy w Europie Koreaƒczyk Nam June Paik spotkali si´ i dzia∏ali przez jakiÊ czas razem w Kolonii.
Miasto to by∏o w tym czasie jednym z oÊrodków ruchu artystycznego Fluxus, który mia∏ swoich przedstawicieli w
Nowym Jorku, Pary˝u, Berlinie, Wiesbaden, Kopenhadze
i Pradze.
Mo˝na uznaç, ˝e twórczoÊç obydwu wyros∏a z ducha
tego ruchu. Jego manifestacje i happeningi, w tym przede
wszystkim Festiwale Nowej Muzyki i koncerty, by∏y doskona∏à okazjà do wolnej improwizacji i eksperymentu. W
ich trakcie artyÊci si´gali po nowe Êrodki ekspresji - umoczony w czarnym tuszu krawat pos∏u˝y∏ Paikowi do tego,
by na kolanach przeciàgnàç go par´ metrów po bia∏ym papierze (Zen for Head, 1962) - na trwa∏e zmieniajàc swoje
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instrumenty i niszczàc je - w trakcie One for Violin (1962)
Paik w skupieniu uniós∏ instrument, po to, by w momencie, gdy zgas∏y Êwiat∏a, roztrzaskaç go o pod∏og´.
Ró˝nica w zastosowaniu medium przez obydwie postaci polega na kontekÊcie, jaki mu wyznaczajà. Bezkompromisowa postawa Vostella daje si´ rozpoznaç w tak destrukcyjnych aktach jak strzelanie do w∏àczonego odbiornika (Neun-Nein-De-coll/agen, Wuppertal, 1963) i
zakopywanie, owini´tego w drut kolczasty, w∏àczonego odbiornika (TV-Burrying, Yam Festiwal, Nowy Brunszwik,
1963). Telewizor sta∏ si´ dla Vostella Êrodkiem, który s∏u˝y∏
do ∏àczenia go z, krytycznym wobec historii i polityki, malarstwem (rozdarte p∏ótna otwierajàce si´ na ekrany telewizyjne) i z innymi, konotujàcymi przemoc, zniewolenie i
w∏adz´ akcesoriami, w tym z maskami gazowymi, z betonem, którym zamurowywa∏ odbiorniki oraz z ˝ywymi zwierz´tami, tak jak w cyklu prac Depresja endogenna. W tej
pracy, obok cz´Êciowo zamurowanych telewizorów przemieszcza∏y si´ zwierz´ta (w jednej z wersji indyki), które
pozostawia∏y na miejscu swoje ekstrementy.
Paik tworzy∏ nowego rodzaju rzeêby. Korzystajàc z elektroniki rozbudowywa∏ odbiorniki, w∏àczajàc do nich nowe
funkcje, wzbogacajàc je o wejÊcia dzia∏ajàce na zasadzie
sprz´˝enia zwrotnego, tworzàc podobne do robotów lub
zwierzàt konstrukcje. Eksperymentowa∏ równie˝ z jakoÊcià
obrazu i podobnie jak Vostell unieczytelnia∏ obraz telewizyjny za pomocà magnesu, powodujàc trwa∏e zmiany w sposobie odbioru telewizji (TV Magnet, 1965). Jego sposób dzia∏ania na medium mo˝na by nazwaç konstruktorskim. Tworzone przez niego u˝ycia sà zaskakujàce, jak w przypadku
Sonatiny dla z∏otej rybki z 1975, gdzie mamy do czynienia
ze starym odbiornikiem, którego wn´trze, wraz z ekranem,
zastàpiono akwarium z rybkà. Jego ingerencje w dzia∏anie
odbiornika polegajà na zastàpieniu przekazu telewizyjnego przekazem w∏asnym, przy wykorzystaniu telewizyjnego
sygna∏u.
Vostell nie wskazywa∏ nowych elektronicznych mo˝liwoÊci. Rozpocz´te w 1959 roku TV Decollage majà na celu podwa˝yç zasadnoÊç funkcjonowania medium. Vostell,
tak jak w Elektronischer de-coll/age Happening Raum (Wenecja, 1968), zniekszta∏ca i unieczytelnia telewizyjny przekaz. U˝ywajàc do tego pokr´te∏, silników odkurzaczy i m∏ynków do kawy w∏àczanych przy odbiorniku, przybli˝ajàc
do ekranu magnes, w∏àczajàc inne, ha∏asujàce urzàdzenia,
tworzy z telewizyjnego przekazu szum. Zaszumiajàc telewizyjny sygna∏ wyzwala sygna∏ nowej jakoÊci, którym alarmuje widza telewizyjnego, stawiajàc go w pozycji szoku.
Widz telewizyjny mo˝e si´ na moment obudziç. Jest w goràczce spowodowanej ha∏asem zmielonego doszcz´tnie przekazu.
Obydwaj artyÊci stworzyli nowe sytuacje odbiorcze,
eksperymentujàc i konstruujàc zmys∏owe ramy. Paik u˝ywa∏ w tym celu wideo i urzàdzeƒ elektronicznych, czego
efektem stawa∏y si´ nowych jakoÊci urzàdzenia-rzeêby, które mo˝na rozwa˝aç od strony wizualnej, dêwi´kowej i konceptualnej. Prace Vostella wskazujà na zainteresowanie nie
tylko ramà zmys∏owà, która mia∏a na celu wywo∏aç szok,
ale tak˝e niezmys∏owà ramà politycznà. Po pierwsze, dlatego, ˝e interesowa∏ go medialny wymiar wydarzeƒ poli-

tycznych, które komentowa∏ na bie˝àco. Komentarzem do
wydarzeƒ w Zatoce Perskiej by∏a praca ukazujàca ∏ódê ratunkowà, z umieszczonymi wewnàtrz niej odlewami cz´Êci cia∏a ludzkiego, nasadzonymi na butle gazowe, maskami gazowymi. W przepe∏nionej bezw∏adnie rozrzuconymi
fragmentami cia∏a ∏odzi umieszczony zosta∏ w∏àczony odbiornik telewizyjny (Koniec wojny w Zatoce, 1991).
Po drugie, dlatego, ˝e poddawa∏ bezpoÊredniej obróbce sygna∏ emitowany przez danà stacj´, unieczytelniajàc go
i czyniàc go nieinformacyjnym. Prezentowa∏ fragmenty
telewizyjnych programów w zaszumionej, mocno zniekszta∏conej formie, odpowiadajàc w ten sposób na fakt niemo˝liwoÊci wp∏ywu na to, co emitowane. Zamiast szumu
informacyjnego przekazywanego przez stacj´ telewizyjnà,
przekazywa∏ szum powsta∏y w wyniku zak∏óceƒ. Zmieniany przez niego sygna∏ telewizyjny zaczyna∏ s∏u˝yç dwojakim celom: alarmujàcym i estetycznym. Alarm, jaki przekazywa∏, dotyczy∏ zagro˝enia Êmiercià psychicznà poprzez
telewizj´. Estetyka wynika∏a z regularnoÊci, jakà przybiera∏ emitowany przez niego szum, tworzàcy powtarzajàce si´
obrazy zniekszta∏conych wiadomoÊci lub abstrakcyjne obrazy niedostrojonego do cz´stotliwoÊci stacji telewizyjnej
sygna∏u.
Roman Bromboszcz
(xbromboszcz@tlen.pl,
republika.pl/klka)
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Przyszli, znaleêli...
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podziewa∏em sie kol´dników z pieÊnià na ustach, a
tu zamiast pingwina z op∏atkiem jakieÊ takie jednolite gajery. Jeden z bia∏om pa∏om, drugi z czarnom. Dziwne, nie?
- Witamy panie Klangor!
- No, siemanko. A paƒstwo to rodzeƒstwo mo˝e? Bracia,
brothers? Takie same jakieÊ macie te wdzianka...
- ˚artowniÊ z pana, panie Klangor. S∏ysza∏ pan pewnie
o wielkiej akcji „Bàdê legalny na Êwi´ta"? PrzyszliÊmy
popatrzeç w pana kompika, któren stoi tam sobie ko∏o okna.
Mo˝na, prawda?
- Heh. Jasne, ˝e tak. Ale, za przeproszeniem, mo˝e jakiÊ
papiór? Zdj´cie ˝ony - mo˝e te˝ wspólnà macie albo chocia˝ kwitung od prokuratora, h´? - na te s∏owa wype∏z∏ jeszcze jeden zza drzwi. Ten by∏ normalny. Szary z krawatem i
spodkami w oprawkach.
- Cholera, nast´pny co posty jakieÊ czyta∏... Ju˝ wypisuj´ nakaz. Prokurator jestem, jakby pan si´ nie domyÊli∏.
- DomyÊli∏, domyÊli∏. No, to czyƒ pan powinnoÊç.
- A to ju˝ do mnie to powiedzenie, drogi kolego. Niech
pan nie myli kwestii - czwarty co si´ pojawi∏, stanowczo
mnie si´ nie podoba∏. No, nie ˝eby kostropaty albo spod
pach Êmierdzàcy jak wyl´garnia smoków. No, nie. G∏os spokojny i pogodny, oczy radosne. Tylko na chuj mu ten kaptur na g∏owie? Nogà pieniek wepchnà∏ mnie na przedpokój i wbi∏ weƒ topór wielki jak chiƒska halabarda.
- Dzieƒdobrywieczór! - si´ przywita∏ dopiero. - A ja tu
jestem na wszelki wypadek. Czasu teraz nie ma, to chodzimy ca∏a ekipà i w trybie przyÊpieszonym dokonujemy.
Dobra, ch∏opaki - naczinajem twista!
- Zaaaara!! Co jest, za przeproszeniem, do kurwy n´dzy?
JakeÊcie taki zespó∏ zgrany, to gdzie jaki s´dzia albo i ∏awnicy? Ja tu tylko oskar˝ycielskowykonawczy wàtek widz´, no, mo˝e i dochodzeniowy, a sprawiedliwoÊç? - miny
im nie zrzed∏y wcale. Drzwi si´ rozwar∏y znowu. Wlaz∏ jakiÊ cieç i wniós∏ biurko. Baba z ∏aƒcuchem zaraz za nim.
- Prosz´ wstaç, sàd idzie...
Siad∏em z wra˝enia. Dwóch jeszcze kolesi w sukienkach
- pewnie ∏awnicy. Nawet ∏aw´ przynieÊli sobie. Na koniec
wlaz∏a jeszcze laska kuso przyodziana z zawiàzanymi oczami. Wag´ jakàÊ w ∏apeczce trzyma∏a i po omacku zahaczy∏a o puszk´ browca, co to sta∏ na stole.
- Nie zimno pani? - zagai∏em laseczk´.
- SprawiedliwoÊç, panie Klangor! Chcia∏ pan, to i Temida musia∏a si´ przywlec na to pana zafajdane drugie pi´tro bez windy. No, co za czasy... O tempora, o mores... Nic
na s∏owo obywatel nie wierzy - to chyba jeden z braci. - Do-

bra, panie Klangor, mo˝e pan jakàÊ kawk´ zaordynowaç i
ciasteczka? Mamy komplet. Siadamy do kompa. A ty kole˝ko przetrzep te CD-romy, co stojà na pó∏ce. Mo˝e jakiÊ
filmik albo empetrójka si´ najdzie...
Komp odpala∏ si´ opornie strasznie. Zaskoczy∏ w koƒcu... D∏ugie rzàdki literek wype∏ni∏y ekran... Ja zdruzgotany. Rezon mnie ulecia∏. Zaraz si´ zacznie pewnie.
- Co?! Jeden z braci wrzasnà∏ przed kompem. - Ten fufas ma linuxa! S∏yszycie! Popapraniec ma linuxa! StraciliÊmy godzin´, a ten gnój nas wykiwa∏!
- Zaraz, zaraz. Jakie wykiwa∏? Panowie! Panie i panowie
- poprawi∏em si´ na spojrzenie s´dziny. - Czy mnie kto o co
pyta∏? ChcieliÊcie zajrzeç do kompa. A ja wiem po co?
- Jak to po co?! Panie Klangor, przestaƒ pan mnie wkurwiaç! Nielegalne oprogramowanie! Windowsy jakieÊ! A pan
co mi tu g∏ow´ zawraca. Ekipa ca∏a si´ tu na te drugie pi´tro bez windy. Temida nam si´ przezi´bi w tym przeciàgu...
- Mam! Mam! - drugi z braci wrzasnà∏ z kàta. - Mam p∏yt´!
- Dawaj! No i co, panie Klangor? Mamy nielegalnà p∏ytk´ wypalonà. Ma pan licencj´?
- Na Tetrisa??
- Tetris, nie Tetris. Legalny czy nie?
- W sumie... nie wiem...
- Zene... Kolego kacie - poprawi∏ si´ - dawajcie pieniek.
Panele mnie porysowa∏ zakapior kukluxklanowy, ale wturla∏ pó∏ drzewa na Êrodek pokoju.
- S´dzina na Êrodek, ∏awnicy na ∏aw´! - zakomederowa∏
prokurator.
- W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej... skazuje si´...
przepadek znalezionych, nielegalnie posiadanych noÊników... wyrok b´dzie wykonany natychmiastowo...
Âwizgnà∏ topór i b∏ysnà∏. Kàtem oka zauwa˝y∏em odbicie stali w monitorze. P∏ytka z Tetrisem rozprys∏a si´ po ca∏ym pokoju. Ekipa zabra∏a si´ do wyjÊcia. Wyszli sznureczkiem. S∏ysza∏em tylko jak pieniek si´ sturla∏ po schodach i g∏oÊne "kurwa maç" - chyba jednego z braci. Spyta∏em
ich o te pa∏y. Powiedzieli, ˝e jeden jest z∏y, a drugi dobry.
Heh. A dla niepoznaki zamienili si´ kolorami.
Ostatnia wychodzi∏a Temida. Drzwi jej zamknà∏em przed
nosem. Opask´ zdj´∏a.
- Hmmmm... kawy narobi∏em. Mo˝e jednak? Ziàb taki
na dworze i robota niewdzi´czna...
- No, dobrze. Zostan´ do rana. W sumie to marnie p∏acà. Lepiej by∏o przy promocji Wyborowej. Przynajmniej
skafanderek by∏. I flaszk´ do domu mo˝na by∏o zabraç...
Klangor
(klangor@op.pl)
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ychodzàc z domu mówi∏am ci - weê r´kawiczki, a
ty nie, nie mo˝esz wziàç, taki problem! To teraz
marznij! B´dziesz na drugi raz pami´taç! Dobrze,
ju˝ dobrze, nie mazgaj mi si´ tu, ludzie si´ na Ciebie patrzà!
Nie rób mi wstydu, masz moje. No zak∏adaj, na jednà dziur´
jeden palec, nie wi´cej.
Trzymajàc jà mocno za r´k´ schodzimy. Czuj´, jak leci w
dó∏, jedynà asekuracjà sà te moje, cholerne r´ce. Gdyby nie
to, dawno spad∏aby w otch∏aƒ metrzanych schodów.
Dochodzimy do bramki. Przejdê za mamusià, mówi´,
przejdê za mamusià!! Dobra, przesz∏a. Idziemy peronem, ja
myÊlàc o ucieczce od rzeczywistoÊci, z dzieciakiem, ale zawsze. Jedziemy do supermarketu Pesco, bardzo du˝o i tanio
jak barszcz lider szajs.
Idziemy, a ja myÊl´ o idealnym Êwiecie, po którym spacerujà ca∏e wycieczki rodzin. Matka ∏adnie umalowana,
choç widaç, ˝e ju˝ nie najm∏odsza, mà˝ z wàsem i tak ze
dwójka dzieci. Pchajà dumnie za∏adowany koszyk, pe∏en
zbytecznych, ale jak˝e kuszàcych towarów. Tu ˝ycie wydaje si´ szcz´Êliwsze, jaÊniejsze, oczy bolà od nadmiaru
kolorów, nos jak u rodowitych kreskarzy z Ursynowa niemal˝e p´ka od sztucznych, s∏odkich substancji made in iraq,
a w uszach w przerwach mi´dzy badziewnà i syfiastà muzyczkà z lat osiemdziesiàtych s∏ysz´ piskliwy g∏osik pani
od mikrofonu bez przerwy informujàcy to o obni˝kach kosiarek spalinowych, to o poszukiwaniu pracownika z dzia∏u nabia∏u. To brzmi co najmniej dumnie. Ale o to w∏aÊnie
chodzi. Czujesz jak o Ciebie dbajà, dla Ciebie promocje,
wyprzeda˝e, degustacje i bony rabatowe. I lider szajs przede
wszystkim. Wiesz, ˝e to dla twojego dobra. To tak jak si´
spierdolisz ze schodów i ci si´ skóra zedrze, to wiesz, ˝e
jak nie polejesz wodà utlenionà, to ci si´ takie badziewie
zrobi, ˝e koniec-kaput-amen z tobà. JakieÊ zastrzyki na
t´˝ec, jakieÊ w p´pek. Mojego brata kiedyÊ tak ugryz∏ pies,
˝e podawali mu zastrzyki w p´pek. Od tej pory boj´ si´
do jakichkolwiek zwierzàt zbli˝aç, bo nigdy nie wiadomo
co takiemu psu wpadnie do ∏ba, jakieÊ instynkty czy inne
biologiczne sprawy. Byç mo˝e ta historia wcale si´ nie zdarzy∏a, byç mo˝e to jakaÊ cholerna mistyfikacja, której celem by∏o moje niezbli˝anie si´ do zwierzàt. Spójrzcie teraz
na mnie: siedemnaÊcie lat i psa nie pog∏aszcze - ale on nie
gryzie, jest bardzo spokojny, milusi, popatrz, jak chce ˝ebyÊ go pog∏aska∏a - a jak, bardzo chce, chce rozerwaç mi
skór´ i dorwaç si´ do mojego marnego ju˝ zniszczonego

cià˝à i m∏odzieƒczymi imprezami w stylu kto-ile-wypije
cia∏a.
Jedzie metro. Do pierwszego wagonu, no biegniiiiiiiij!!
- Kurwa-ja-pierdol´, dodaj´ pod nosem, matka mówi, ˝eby przy dzieciaku nie przeklinaç, samo zdà˝y si´ nauczyç.
A z resztà to mam to w dupie, mówiç i tak za bardzo nie
umie, a jak mówi, to tylko prosto i zwi´êle - jeÊç, piç, siku,
kupa, bajka - proste komunikaty który ka˝dy rozumie. Szkoda, ˝e w mojej szkole takich nie stosowano, mo˝e bym jà
ukoƒczy∏a chocia˝by w cià˝y. Ale ja tam to wszystko pierdol´... Co mi zale˝y. Po zawodówce i tak bym pewnie nie
znalaz∏a pracy, wi´c niech mi nie mówià nawet o studiach.
Jedno wielkie zawracanie g∏owy. Ale mam ju˝ plan. Odchowam dzieciaka i b´d´ aktorkà. Albo piosenkarkà. Nie
wiem jeszcze, ale b´d´ mia∏a duu˝o szmalu i b´d´ bardzo
znana i kochana. I nie b´d´ musia∏a ju˝ jeêdziç do Pesco,
˝eby uwierzyç, ˝e mo˝e byç inaczej, lepiej.
Doje˝d˝amy do stacji Kabaty. Wysiada t∏um, w∏aÊciwie
nie ma si´ co dziwiç. Stacja koƒcowa, witamy w Pesco. Honorujemy obywateli naszej republiki, mamy nadziej´, ˝e si´
paƒstwu spodoba i ˝e zostanà paƒstwo z nami na zawsze.
Co?? Nie widz´ entuzjazmu na twarzach! Prosz´ pana, panie z wàsem - to w∏aÊnie na pana czekajà kosiarki spalinowe na bateri´ s∏onecznà! Tak, widz´ zadowolenie i wiem,
˝e si´ nie myl´! A pani co, nie wierzy pani królowi Pesco?
No, przepraszam panià bardzo, ale ranià mnie pani pytajàce spojrzenia... A, prosz´ wybaczyç, komu przeceniliÊmy
szynk´ wieprzowà i kaszk´ Bambino dla niemowlàt do 10.
miesiàca ˝ycia ∏àcznie ze starszymi, jak nie w∏aÊnie dla
pani...?! Noooo, to rozumiem! Wi´cej uÊmiechu, wi´cej radoÊci. Przecie˝ mo˝e byç tak pi´knie, wystarczy tylko zawitaç w nasze skromne progi. Pescowa kraina zaprasza i
oczekuje nowych obywateli!
Razem z t∏umem wchodzimy przez samootwierajàce si´
drzwi. Ale obok wejÊcia stoi budka góralska. MyÊl´, skàd, kurwa maç, wzi´li si´ tu górale??! Ale to i ∏adne, kierpce sprzedajà, i oscypki, i bracia Golce Êpiewajà z magnetofonu pe∏nà
piersià. Stoj´ wi´c w Êrodku Warszawy, a obok górale ubrani
po góralsku, ale piêdziç im musi tak swojà drogà, myÊl´ na
g∏os. Dzieciak ciàgnie si´ niemi∏osiernie w drodze od drzwi
do koszyków. I si´ zaczyna. Tylko jak przekraczamy próg
zaczyna si´ republika Pesco. JakieÊ laski w moim wieku chcà
nam koniecznie zademonstrowaç nowe perfumy Micole, czy
jakoÊ tak. Patrzà tylko z pogardà na dzieciaka co jakiÊ czas -
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puszczalska, pewnie nawet nie wie, czyje to - ja was suki
s∏ysz´! Ja s∏ysz´, co wy o mnie myÊlicie. Weêcie sobie w
pizdu te swoje Êmierdzàce made in china perfumy, a my z dzieciakiem spadamy do nabia∏u.
Po drodze mijamy ca∏e pielgrzymki rodzin. Ale sà te˝
inni ludzie. Dosyç du˝o par, ale takich co ju˝ ze sobà jakiÊ czas
sà, bo randka w Pesco to nawet samotnej, nieletniej matce si´
wydaje zdziebka nieinteresujàce i ma∏o raczej romantyczne.
No, pomijajàc oczywiÊcie spotkanie z durexami przy kasie.
Trzymajà si´ za r´ce i wspólnie wybierajà herbat´ - co wy, kurwa, sami nie umiecie, tylko musicie mi jakieÊ pierdolone amory wystawiaç przede mnà??! - Mariusz, co ty myÊlisz - czarna
czy indyjska?- nie wiem, Ewciu, weê t´ która tobie bardziej
smakuje... Nie, nie, absolutnie, ja wypije wszystko co ty, wybieraj - i tak kurwa do usranej Êmierci. A umrzyjcie sobie pod
tym dzia∏em herbaty!! Z pragnienia i z nudów!! Postawià wam
mo˝e tabliczk´, ˝e tu zgin´li ludzie, ale nie umar∏a mi∏oÊç.
Albo coÊ na wzór grobu Tristana i Izoldy te˝ przejdzie. Powstanie ca∏a legenda. Ludzie b´dà sobie to opowiadaç po wsze
czasy, ka˝dy dopowie coÊ swojego i b´dzie git kultowa opowieÊç. Przebijà Janka WiÊniewskiego. Albo nawet Micha∏a.
Potem idà starsze panie. Babcie stare i pomarszczone, bez
skutku jeszcze udajàce m∏odsze. Powieki b∏´kitne obowiàzkowo, usta jasny ró˝, blond kok i bràzowe rajstopy ods∏aniajàce
nieÊwiadomej babie nieogolone od wieków ∏ydy. Pchajà si´
wsz´dzie, tràcajà ludzi, a ponad wszystko uwielbiajà awantury.
Wiec stoimy z dzieciakiem przy bu∏kach i czekamy, a˝ piekarz uzupe∏ni pusty pojemnik na pieczywo. Stoimy zaraz obok
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drzwiczek. Jest i piekarz. Wrzuca pieczywo jednym, gwa∏townym ruchem i ju˝ mam wziàç pierwszà porcj´, ju˝ wyciàgam r´k´, a drugà ∏apie siatk´, gdy taka w∏aÊnie stara mi
si´ wpierdala przede mnie i Êwiƒskà ∏apà wyrywa mi wieko
pojemnika. Jak mnie kurwica nie weêmie!! O nie, ja si´ nie
poddam, nie dlatego, ˝e jestem bezczelnà gówniarà, zawadiackà matkà, ˝e spieszy mi si´ do rodziny, którà i tak chuj obchodzi gdzie teraz jestem, ale dlatego, ˝e to JA sta∏am pierwsza po te bu∏ki. Chodzi o jebane zasady, fer plej. Wi´c mówi´ grzecznie - przepraszam, ja by∏am przed panià, a babsko
na to - Ty si´ gówniaro nie wymàdrzaj, tylko weê tego dzieciaka i idê se prezerwatywy nast´pnym razem kup!- Jezus Maria, jakiego ja sza∏u na to dostaje. Ty szmato, nie b´dziesz mi
dzieciaka obra˝aç!!
Ludzie zaczynajà si´ zbieraç. - Patrz, Zenek, jak si´ dziecko z babà k∏óci, bezczelny typ, do wyrzucenia ta dzisiejsza
m∏odzie˝, nawet z wyprzeda˝y bym takiej nie kupi∏a. Zenek
zaciekawiony patrzy, ˝e on niby tylko w t´ stron´, ale tak naprawd´ to on oglàda interesujàcy wybór mase∏ i margaryn.
Dobra, spokojnie, niech se weêmie te bu∏ki i spierdala, ju˝ wystarczajàco du˝o spojrzeƒ z∏apa∏am. Id´ wi´c po pieluchy, nie
patrzàc nawet, co z Zenkiem i jego ˝onà si´ dzieje, czy patrzà,
czy te˝ nie. Bior´ pieluchy 100% koton, nie odparzà skóry
Twojego maleƒstwa lider szajs 17,99. Znikam w otch∏ani wysokich rega∏ów, b∏yszczàcych ˝ó∏to-czerwono-zielonych, i
gdyby nie to, ˝e to rega∏y, to pewnie kr´ci∏y by si´ wokó∏ w∏asnej osi, takie sà radosne i krzykliwe jak dreidel.
szoszana1@gazeta.pl

CD

G
R
A
T
I
S

Mim III ( Rozmowa z trzcinà)
Pierwszy: - ˚y∏ sobie król, robi∏ wra˝enie poczciwiny i
pobo˝nisia, ale by∏ to król krótkowidzàcy, izolowany od
wszystkich i od wszystkiego, wi´c zaj´ty tylko sobà. Egoista, jak si´ to potocznie mówi. Niektórzy w przera˝eniu szeptali, ˝e okaleczony ma umys∏, inni, ˝e to zbrodniarz.
Drugi: - Pewnej nocy zagrzmia∏y lasy jak przed wielkim
mordem i s∏ychaç by∏o tylko szcz´k ∏aƒcuchów i gwizd siekier i ∏omot upadajàcego drewna (z tego drewna napr´dce
klejono trumny dla tych, którzy odmówili wiernopoddaƒczej
s∏u˝by). Króla o niczym nie informowano, ale zam´t by∏
tak ogromny, ˝e wreszcie brz´k wybijanych szyb dotar∏ do
pa∏acu i król ze staroÊci i ze strachu - sàdzi∏ bowiem, ˝e to
koniec jego panowania - zasnà∏ i wtedy spad∏ z tronu.
Pierwszy: - I spa∏ tak wiele lat. A ludzie mówili coraz ciszej i ciszej, by nie zbudziç króla, bo przecie˝ móg∏aby wróciç nijakoÊç, a tak˝e terror i bezprawie. I tak rok dwutysi´czny panowania za ma∏e dwanaÊcie faz ksi´˝yca mia∏ si´
skoƒczyç, gdy w ˝elaznej zbroi rycerz szlachetny stanà∏ u
wrót zamku. Rozp´dzi∏ konia i wdar∏ si´ do komnat z podziwem wszystkich, co patrzyli i wyniós∏ króla na t´tniàcy
smutkiem, szaroÊcià i l´kiem dziedziniec.
Drugi: - Nazajutrz, tak po wschodzie s∏oƒca, gdy król obudzi∏ si´ z potwornym bólem g∏owy, zobaczy∏, ˝e jest bez ber∏a i le˝y na ziemi. Przywdzia∏ wi´c wór d∏ugi, czarny, opasa∏ si´ sznurem, wzià∏ w r´k´ kostur i boso poszed∏ w Êwiat
(do tej pory cz∏owieka oglàda∏ tylko z pa∏acowych okien) .
Pierwszy: - Król w´drowa∏ teraz po ja∏owych polach,
po suchych ∏àkach, szed∏ od ciemnej wioski do ciemnej wio-

ski, od pe∏nych okrucieƒstwa i n´dzy miasteczek do lasów,
które umiera∏y na brak czerwonych cia∏ek krwi. Szed∏ poprzez chude pola, g∏odne i cuchnàce prowincje. A podw∏adni
szybko zapomnieli o w∏adcy.
Drugi: - I dopiero pod koniec ˝ycia spotka∏ trzcin´ wysokà, przyjaznà i rozumnà. Pi´knà, bo z sercem
Pierwszy: - Zostaniesz ze mnà? - zapyta∏ nieÊmia∏o.
Drugi: - Dlaczego?- zdziwi∏a si´ trzcina, kiwajàc si´ taktem wiatru. - Ty jesteÊ w∏adcà wi´c rozporzàdzasz si∏à. Brzydzimy si´ si∏y.
Pierwszy: - Si∏y ju˝ nie mam, a ty myÊlisz, ˝e myÊlenie jest
wielkà cnotà - odrzek∏ król. Ponadto kochasz, gdy ja tylko
krzywdzi∏em.
Drugi: - Tak, fa∏szowa∏eÊ ca∏e systemy wartoÊci. Innych
deprawowa∏eÊ, karzàc im wierzyç w Êwiat zbrodni.
Pierwszy: - Znasz kszta∏t i smak mi∏oÊci, a mnie dawno
ju˝ p´k∏o serce. Co mam teraz zrobiç?
Drugi: - Na wszystko ju˝ za póêno. Nigdy nie by∏eÊ z
narodem, unika∏eÊ rozmowy z sumieniem. Na wszystko ju˝
za póêno. I trzcina odwróci∏a si´ od króla, bo te˝ i pomóc
mu nie mog∏a.
Pierwszy: - A król osamotniony pow´drowa∏ dalej. Nikogo po drodze nie spotka∏ i tak dokona∏ ˝ywota w zapomnieniu, a tak˝e w pogardzie.
Drugi: - I pijani rycerze taƒczyli a˝ do wybuchu szrapneli ostatnich; i tylko trzcina p∏aka∏a.
galathea
(galadea@o2.pl)
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P-opowieÊç wigilijna
DziÊ wigilia. Jutro eksplozja wielkiego katolickiego Êwi´ta, determinujàcego ˝ycie naszego spo∏eczeƒstwa. Dla mnie
to te˝ jakaÊ chwila wytchnienia, kiedy siedz´ przed komputerem i nie musz´ odbieraç poczty, wysy∏aç poczty, Êciàgaç
jakichÊ plików lub dla odmiany jeêdziç w kó∏ko pomi´dzy kilkunastoma instytucjami, które determinujà mnie finansowo... Jest tu cicho. Tak cicho i pusto, ˝e a˝ w∏àczy∏em rozregulowany telewizor, ˝eby nape∏ni∏ sobà pomieszczenia. Brakuje mi muzyki, chyba pierwszy raz od roku. KiedyÊ nie potrafi∏em wytrzymaç kilkunastu minut bez swoich ulubionych
dêwi´ków. Muzyka izolowa∏a i broni∏a. Przypomnia∏em sobie przed chwilà osoby, z którymi jeêdzi∏em na koncerty
przed kilkunastu laty, jakieÊ noclegi w garderobach razem z m∏odymi zespo∏ami, których cz∏onkowie przyglàdali nam
si´ niepewnie, bo nawet w swoim Êrodowisku wyglàdaliÊmy ortodoksyjnie i nieco zblazowanie arystokratycznie. Drogimi ciuchami zachodniego undergroundu zakompleksiona prowincja nadrabia∏a min´. DziÊ czytam w sieci, ˝e te grupy muzyczne sà najd∏u˝ej istniejàcymi i najbardziej twórczymi zespo∏ami polskiej sceny niezale˝nej. I w ogóle super i czeÊç, i
chwa∏a im si´ nale˝y. Rzygaç mi si´ wtedy chce i ciesz´ si´, ˝e ta scena nie jest od wielu lat mojà scenà. Tak samo, jak
nie jest scenà ludzi, z którymi jeêdziliÊmy wtedy po ca∏ej Polsce, a czasami jeszcze dalej, jeÊli gówniarzom pomys∏owoÊci lub kasy wystarczy∏o. Najpierw policzy∏em tych, którzy nie ˝yjà. Musia∏em sobie przypomnieç taki murek przy poczcie w naszym miasteczku, ˝eby zobaczyç twarze. W letnie wieczory schodziliÊmy si´ tam i siedzieliÊmy z rowerami i
deskorolkami, obserwujàc ca∏y nasz Êwiat, od czasu do czasu zganiani przez pijaczków lub policj´, od czasu do czasu
ganiajàc pijaczków i policj´. KiedyÊ przyszed∏ User, a by∏o to pewnie z dziesi´ç lat temu, i powiedzia∏, ˝e Kamil, jego
m∏odszy brat, nie ˝yje. Mo˝e nawet nic nie powiedzia∏, prowadzàc rower i stawiajàc go przy murku, tylko mia∏ to wypisane na twarzy. MilczeliÊmy, a on zdawa∏ sprawozdanie z tego, jak si´ robi, kiedy ktoÊ umrze. Bo User by∏ wtedy jeszcze
niepe∏noletni, ale matka si´ za∏ama∏a, a ojciec pi∏ wi´cej ni˝ kiedykolwiek, a on zawsze du˝o pi∏. User za∏atwia∏ sam wszystko, co by∏o zwiàzane z pochówkiem Kamila. A by∏ User trudnym dzieckiem, wi´c mia∏ pewne problemy z komunikacjà.
Pok∏óci∏ si´ z ksi´dzem i powiedzia∏ do niego na po˝egnanie: „Chuj ci w dup´!”. Zawsze wiedzia∏em, ˝e problemy z komunikacjà interpersonalnà rodzà istotne problemy, dlatego naciska∏em na to póêniej w swoich miejscach pracy, aby naszych pacjentów, klientów i podopiecznych szkoliç w umiej´tnoÊciach komunikacji. Na pogrzebie nikomu nie przeszkadza∏o, ˝e nie by∏o ksi´dza, bo i tak by∏o naprawd´ smutno. Jeszcze smutniej ni˝ miesiàc wczeÊniej na pogrzebie Gdaka,
który wàcha∏ za du˝o kleju i si´ powiesi∏. Gdak tak chcia∏, Êwieci∏o mu s∏oƒce, a jego trumn´ niós∏ Kamil. Dlatego mówili, ˝e nie powinno si´ nieÊç trumny, bo potem ciebie poniosà. Na pogrzebie Kamila by∏ deszcz i przygn´bienie, bo on
do koƒca walczy∏ o ˝ycie, podobno nie chcia∏ umrzeç. User si´ zmieni∏, chcia∏ sobie tatuowaç twarz Kamila na ramieniu,
a mo˝e sobie jà wytatuowa∏. Nasze miasteczko owinà∏ wtedy zielony tuman, wdychany gdzie si´ da i jak si´ da. Policja
szala∏a, my te˝. Mury o˝y∏y cynicznymi has∏ami, gdzie po nazwiskach wskazywa∏o si´ niedojdy z dochodzeniówki,
przekupujàce smarkaczy za piwo i papierosy. Gówniarze sypali, powstawa∏y czarne listy, a miasteczko zrobi∏o si´ za
ma∏e. Wszyscy poznikali, bliskoÊç stolicy dawa∏a poczucie anonimowoÊci. Na pogrzebie Gdaka zaprzyjaêni∏em si´ z
Rowerem, który by∏ pierwszym dilerem trawy w naszym miasteczku. Co prawda, nie rozdziewiczy∏ mnie, nastoletniego
buntownika, ale zaopatrywa∏ w olbrzymie iloÊci zio∏a. Zio∏o by∏o wtedy wsz´dzie, niebawem wszyscy handlowali, hodowali i palili. Trawa w˝ar∏a si´ niczym chwast w kultur´ miasteczka. Rower odwiedzi∏ mnie kiedyÊ w MieÊcie. Mia∏em
wtedy niez∏y kryzys, zero kasy i zero ˝arcia. Pe∏za∏em bez sensu po mieÊcie, próbujàc gdzieÊ zarobiç par´ z∏otych i pogadaç z kimÊ, kimkolwiek. Znajomi ratowali mnie, gadajàc i kupujàc chleb oraz ˝ó∏ty ser, wi´c nie musia∏em handlowaç
amfà, którà zasypane by∏o ca∏e mieszkanko. Bia∏y py∏ z˝era∏ nasze organizmy, popadaliÊmy w paranoje, a to i tak by∏o w
tych czasach, kiedy w r´kawie kurtki nosi∏o si´ „aldika”, a w plecaku pistolet. Rower by∏ w szoku, widzàc amf´, bo ma∏o kto jà wtedy zna∏ w Polsce. Na˝ar∏ si´ jej, a do mnie przyszli znajomi. Rower uciek∏ i przez kilka tygodni nie dawa∏ znaku ˝ycia. Nie spotyka∏em te˝ ju˝ Usera, który kupi∏ sobie jakieÊ rozwalajàce si´, czarne bmw. SpotkaliÊmy si´ nieco
póêniej, pogadaliÊmy mi∏o i serdecznie, wspominajàc wcale nie wypady na koncerty, ale wspólny pobyt w szpitalu.
Nadal mia∏ problemy z komunikacjà, jeêdzi∏ ju˝ wtedy nowiutkim oplem omegà. Teraz o Userze czyta∏em w gazetach.
Postawiono mu zarzut udzia∏u w zorganizowanej grupie przest´pczej o charakterze zbrojnym, rozboje, napady, wymuszanie haraczy, handel substancjami psychoaktywnymi, zabór mienia i kup´ innych gównianych rzeczy, dzi´ki którym
normalni zjadacze chleba czujà dreszczyk adrenaliny siedzàc przed telewizorami. Ale tworzy User swój nowy mit, bo na
dwudziestu kilku aresztowanych jego ksywka pojawia si´ na samym poczàtku artyku∏u prasy ogólnopolskiej, nawet przed
funkcjonariuszem policji wspó∏pracujàcym z „dobrymi dzieçmi”... DziÊ wigilia, do wczoraj myÊla∏em, ˝e b´dzie kolejnym Êwi´tem do przeczekania, a staje si´ swoistym rytem przejÊcia. Kilka dni temu ∏azi∏em z An i Dorotà po MieÊcie. ZrobiliÊmy zakupy w jakimÊ zat∏oczonym markecie, gdzie czu∏em si´ z sekundy na sekund´ coraz gorzej. Dziewczyny sta∏y
przede mnà, a faceci gapili si´ na nie. Dorota delikatnie dr˝a∏a, skubiàc koƒcówki w∏osów i chowajàc twarz w szaliku,
An wyizolowana. Dorota parujàca kokà, An w Êwiecie anio∏ów. Dwie eteryczne pi´knoÊci, nie z tego Êwiata. Cholerni
stygmatycy, poznajemy si´ jakimÊ cudem nawzajem, a potem sp´dzamy razem czas, nie potrzebujàc nawet w´drówek bia∏ymi Êcie˝kami. Zapada zmrok, nie chce mi si´ ju˝ dokopywaç do ˝adnych wspomnieƒ. Pij´ obrzydliwà herbat´ i zaraz
si´ zbieram do wyjÊcia. Zaznaczy∏em ju˝ ca∏y tekst i chcia∏em wcisnàç delete, ale szkoda mi si´ zrobi∏o Kamila, Gdaka,
Usera i kilkudziesi´ciu innych, ˝yjàcych i nie˝yjàcych, tych pracujàcych i tych leczàcych si´ w oÊrodkach leczenia uzale˝nieƒ. Cholernie szkoda mi si´ zrobi∏o samego siebie. Powoli odzyskuj´ równowag´, otrzàsam si´ i ruszam dalej.
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