
Witam ponownie!
po raz drugi w formacie pdf, w troch´ zmienionym le-
ja∏cie. Ten numer jest najwi´kszy obj´toÊciowo i chy-
ba najciekawszy z dotychczasowych. W Êrodku wy-
wiad z Laurà Pawelà - twórczynià reallaury i nie tyl-
ko, lans, Nieznalska, felieton Ró˝y, kolejny mim, prolog
powieÊci o piciu kawy, paleniu i pannach, tekst co-
pyleft o projektach open source poza Êrodowiskiem
programistów, pierwsza korespondencja z Chin, oraz
towarzyszàcy jej tekst o postrzeganiu Chin przez
Polaków, resentymenty i inne.

Dis
CC online: cybercore.republika.pl, 

mailto: cybercore@gazeta.pl
Wszystkich ch´tnych do wspó∏tworzenia CyberCore za-
praszam 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
która podj´∏aby si´ t∏umaczeƒ i korekty.
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Teksty są różne,
a poglądy autorów

są poglądami autorów.
myśl samodzielnie!
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- W "manifescie" reallaury piszesz o spamie, bloko-

waniu poczty przezadminow itp. Ciekawy jestem czy na-

prawde wysylasz swoje obrazki tym, ktorzy tego sobie

nie zycza? Jezeli tak, to jaki jest na nie odzew? Jaki

jest ogolnie odzew na reallaure? Czy uwazasz ten pro-

jekt za sukces?

- Zaczyna∏am projekt od rozsy∏ania spamów, zbiera∏am
adresy zewszàd (no, bli˝ej ni˝ dalej artystycznego Êwiatka).
Faktycznie nie pyta∏am o zgod´ i robi∏am to tak wrednie,
jak przysta∏o na spamowicza. Korzysta∏am z wroc∏awskich
kawiarenek internetowych, niechcàcy zara˝a∏am wirusami
komputery odbirców. Ale... ale w mi´dzy czasie zmieni∏o
si´ prawo polskie, a ja za∏atwi∏am sta∏e ∏àcze z powodu pro-
jektu. Teraz nale˝y najpierw zapytaç, potem rozes∏aç tylko
chcàcym! Po uprzednim zgody wyra˝eniu. Tak wi´c i pro-
jekt sie zmieni∏. Teraz ch´tni zapisujà sie sami. Dzi´ki
wzmiankom w Rastrze ,Aktivist, Hysterics czy w przeró˝-
nej prasie, ludzie sami wpadli na trop projektu. Nie ma ju˝
Reallaury w formie spamu, nie staç mnie na kary pieni´˝-
ne. A bywa∏o ostro :). Kilka galerii (nazw nie podam cho-
cia˝ mnie korci..:)) zrówna∏o projekt z b∏otem, kilka s∏yn-
nych polskich artystów poczu∏o sie obra˝onych. Kilka osób
po prostu nie potrzebowa∏o takich Êmieci, i wcale si´ nie
dziwi´ chocia˝ ja sama zbieram wszystkie art-spamy i bar-

dzo je lubi´. Poczt´ te˝ mi zablokowano kilkakrotnie, trud-
no wyt∏umaczyc wtedy, ̋ e ten artystyczny spam nie jest wca-
le spamem i piszàc "juz teraz Êciàgaj" wcale do niczego
nie namawiam (chociaz logo mo˝na Êciàgnàç, p∏aci si´ wte-
dy 2 z∏ , mo˝e zlotówk´)... Jaki jest odzew??? Nie spodzie-
wa∏am si´ tak dobrego przyj´cia projektu! Kiedy spróbo-
wa∏am przerwaç "reallaura" dosta∏am mnóstwo wiadomo-
Êci z sugestià przemyÊlenia tej b∏´dnej decyzji. I projekt
po wakacjach zosta∏ wznowiony :) Chyba jest nieêle, dla

reallaura
czyli Êciàgnij mnie na komórk´

Na wzmiankę o reallaurze tra-
fiłem jak zwykle przypadkiem
grzebiąc w archiwum Rastra. 
Po przejżeniu strony projektu
oraz strony domowej autorki
nie pozostało mi nic innego
jak poprosić ją o odpowiedzi
na parę pytań, a wam gorąco
polecić wizytę na stronach
www.reallaura.prv.pl
i www.laurapawela.prv.pl.
Panie i panowie: Laura Pawela!
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mnie wystarczajàco dobrze, skoro tyle osób si´ zaintereso-
wa∏o (oko∏o 400 odbiorców w mojej skrzynce!!!), dzi´ki te-
mu mam prac´ - projektuj´ komercyjne logo i grafiki (ha
ha), projekt zaistnia∏ jakoÊ tu i tam, kilka wystaw, kilka Êwiet-
nych tekstów krytycznych, publikacji, mnóstwo nieznanych
znajomych :), fajne mejle... Sukces? od kilkunastu minut o
tym pisz´ i si´ niepoprawnie chwal´ :)!!!! Najwi´kszym suk-
cesem zwiàzanym z Reallaura by∏y s∏owa "w∏aÊnie na ta-
kiego artyst´ czekaliÊmy!!! ˝eby sie w koƒcu sam wypro-
mowa∏, zmusi∏ nas do oglàdania swojej sztuki, wywioz∏ nas
kuratorów na taczce z galerii".

- Twoje obrazki bardzo przypominaja mi obrazki nie-

jakiej Endo z komix.blog.pl.

- Znam Endo, a raczej znam jej prace i bardzo je lubi´.
Wpad∏am na nie dosyç póêno, prowadzi∏am ju˝ wtedy pro-
jekt Reallaura. Szczerze mówiàc ktoÊ podszepnà∏ mi, ̋ e jest
niejaka Endo, która myÊli podobnie. Podobnie? Chyba oprócz
komputerowego medium zast´pujàcego rzeczywistoÊç nie-
wiele ∏àczy nasze projekty. U Endo jest kolorowo, ja mam
dwa kolory i kratki - niech b´dzie taka prosta ró˝nica. Bar-
dziej myÊla∏am o telefonie komórkowym i smsie niz o in-
ternecie, bardziej o reality show i idolu ni˝ o blogu. Wy-
sz∏o troch´ inaczej :). Jasne, mo˝na odebraç "reallaura" ja-
ko bloga,jako mailing, jako grafik´ komputerowà. Czasami
jest rzeêbà, malarstwem albo instalacjà... wiesz, trudno byç
unikatowym na wsi globalnej :) Ale nie pokusi∏abym si´ o
porównanie z Endo. Nie dlatego, ˝e uwa˝am si´ za stwór-
c´ nowej jakoÊci, ale po prostu nasuwajà mi si´ zupe∏nie in-
ne skojarzenia. Mimo wszystko widz´ dwa ró˝ne od siebie
projekty prowadzone przez dwie ró˝ne kobiety (mo˝e to jest
podobieƒstwem?). Jakkolwiek, nie pierwszy pokojarzy∏eÊ
te dwa projekty, to ca∏kiem mi∏o.

- Czy znasz produkcje ze srodowiska "praktykow ne-

tartu" (nnk.art.pl itp)? Jak to oceniasz?

- Znam, znam, znam. Ocena? oprócz kilku niezrozu-
mia∏ych dla mnie wulgaresów, w porzàdku! Nie, "w po-
rzàdku" to tak g∏upio brzmi. Baardzo fajnie, sp´dzi∏am z
nnk mnóstwo cennego czasu!

- Reallaura jest dla mnie niejako powrotem do po-

czatkow netartu (co to w ogole jest netart, czy uwazasz,

ze mozna tak  zaszufladkowac reallaure?): e-mailartu

bedacego usieciowieniem mailartu. Dlaczego wlasnie ta-

ki sposob dysrybucji? Czy znasz jakies polskie lub nie

ciekawe projekty e-mailartowe?

- Ca∏kiem niedawno uci´∏am krótkà rozmówk´ mailo-
wà na temat tego, co to za gatunek ta reallaura. Ja sie nad

tym nie zastanawiam, ale podobno to nie net-art (??? bo net
art sie rusza i jest interaktywny?), podobno to mailing-art.
chocia˝ przecie˝ net-art te˝ potrafi byç przesy∏any na skrzyn-
ki... Nie wnikam, nie roztrzàsam, nie k∏óc´ si´. A chyba
obecnie nastàpi∏a ta zmiana, ̋ e nie "mail art" a mailing, czy-
li nie od poczty tylko od e-mailowania... Ale na ca∏e szcz´-
Êcie nie dbam o to, zawsze myÊla∏am ˝e dzia∏alnoÊç arty-
styczna w internecie jest rzeczonym net-artem, ale tak po-
dobno nie jest.oczywiÊcie nie b´d´ si´ spieraç z "netowcami"
o przynale˝noÊç mojego projektu :). Tak, nawiàzuje do pro-
jektów mail-artu z lat 60 chocia˝by, z tà ró˝nicà ˝e dzi´ki
technologii, dociera do wi´kszej liczby osób i jest w zasa-
dzie nienamacalny (do momentu wydrukowania), wirtual-
ny (co za s∏owo). No, w∏aÊnie, mo˝e ty mi powiesz co to jest
net-art? Czy .swf na stronie to net-art? A mo˝e .txt roze-
s∏any znajomym? A mo˝e jakies dziwne dzwi´ki? Ja nie
wiem :) Nie znosze takiego szeregowania, zabawy w przy-
nale˝noÊç prawie subkulturowà, kurczowego trzymania
sie jakiejÊ zasady mgliÊcie ustalonej. JeÊli mam ochot´ na
malarstwo, to maluj´, jak mam ochot´ przes∏aç spama mej-
lem to go przesy∏am. Reallaura mo˝e byc zarówno net-ar-
tem, blogiem, mailingiem jak i malarstwem (zob. moja stro-
na). Dlaczego taki sposób dystrybucji reallaura? jest to obec-
nie najprostszy i najtaƒszy sposób trafienia pod ogromnà
iloÊç adresów, nawet nieznanych osób (tak, jak mia∏o to miej-
sce na poczàtku projektu), jest to sposób sprzedawania swo-
ich produktów wykorzystywany przez reklam´. I do takie-
go wciskania nam niechcianego produktu do skrzynek chcia-
∏am nawiàzaç. Mia∏am si´ zareklamowaç, w chamski sposób
wwiercajàc si´ tu i tam, mia∏am byç reklamà. Podzia∏a∏o?
Reallaura jest tak˝e projektem komórkowym, jeÊli by dbaç
o nazewnictwo, to mobil-art? phone-art? mobil-phone-art?
komórkoart? Znasz coÊ podobnego?

Troch´ dostaj´ tego nieszczesnego mailingu nie b´dà-
cego net-artem, najbardziej ceni´ CO2.mailing.art Seba-
stiana Cichockiego. JeÊli ktoÊ chce mi wysy∏aç swój mailing
, nawet ci´˝kawy, byle czysty, to prosz´ bardzo: laurapa-
wela@o2.pl

- Interesuja mnie rowniez technikalia. Tzn. w jaki tech-

nicznie sposob powstaja te obrazki.

- Ka˝dy obrazek powstaje w Photoshopie. Jak nie trud-
no zauwa˝yç, niewiele ma wspólnego ze specyfikacjami sto-
sowanymi przy tworzeniu prawdziwych grafik do telefonu
(no, mo˝e tyle ˝e kratki i ˝e .gif i ˝e prostokàt). Choç zbli-
˝ony do telefonicznej grafiki, wykorzystujàcy tà konwen-
cj´, obrazek jest sporo razy wi´kszy ni˝ powinien. Pomija-
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jàc reallaura do telefonu, ale to juz inna historia...Jak to
robi´? Prosto, chocia˝ poch∏ania to mnóstwo czasu. Na pó∏-
przeêroczystym zdj´ciu uk∏adam kratki :), czyli kratka po
kratce, kilka godzin:), stàd tak ˝adko wysy∏ane odcinki.
JeÊli myÊla∏eÊ, ̋ e mam jakiÊ sprytny filtr...:) Wykonujàc lo-
go do telefonu nie pozostawia sie tych pustych pól pomi´-
dzy kratkami, co jest o wiele szybsze i prostsze, ale ja chcia-
∏am imitowaç obraz ju˝ z wyÊwietlacza komórki. Jak pisa-
∏am wczeÊniej, pracuj´ przy projektowaniu grafik do komórek
:), reallaura to teraz taki projekt dla nabrania Êwie˝ego od-
dechu :)

- Wróçmy jeszcze do twoich wczeÊniejszych prac. Czy

moglabys w paru slowach napisac co chcialas przekazac

przez obrazy z oknami dialogowymi i fragmentami okie-

nek? Jaki byl ich odbior?

- Odbiór skrajnie ró˝ny, od uto˝samiania si´ z tekstem na
obrazku i zachwytu po obelgi w prasie poznaƒskiej i przede
wszystkim brak odbioru. Nie wiem czy wykonujàc kolej-
ne prace myÊl´ pod kontem przekazywania czegokolwiek.
te obrazy to troch´ takie dzia∏anie skojarzeniowe: kompu-
ter wysy∏a sygna∏y - cz∏owiek je odbiera.a co gdyby nagle
komputer wys∏a∏ komunikat dotyczàcy Twojego ˝ycia pry-
watnego? a jeÊli ja zacz´∏abym nagle rozmawiaç z Tobà w
formacie .doc? Zbli˝enie cz∏owieka do maszyny kompute-
rowej bardzo mnie inspirowa∏o (inspiruje?), ta mi∏oÊç do na-
szych prywatnych pecetów, to poÊwi´canie im ca∏ego wol-
nego czasu! Sama sp´dzam z komputerem wi´cej czasu ni˝
z cz∏owiekiem. No i graficzna strona systemu, te granato-
wo-szare okienka z bia∏ym napisem, które pomija sie prze-
malowujàc kolejny obrazek z komputera... zainspirowa∏y
mnie tez b∏´dy maszyny pope∏niane nie˝adko i wyÊwietla-
ne jako komunikat "nie mo˝na write the file poniewa˝...",
d∏ugo by gadaç...

- W projektach "czykrytykmniekupi" i "wykroju"

poruszasz temat siebie jako towaru, przedmiotu. Robisz

to poprzez "wystawienie" wlasnego ciala.

-  ha ha...chociaz wspomniane projekty majà sà juz lek-
ko przykurzone robi´ to nadal, ciàgle sie wystawiam w ró-
znych projektach i zawsze mówi´, ˝e to ju˝ ostatni raz. A
jednak du˝o moich "potworków" nosi znamiona wystawia-
nia si´ niemal na sprzeda˝. jest coÊ okropnie atrakcjnego

w pokazywaniu siebie, obserwujàc artystów ∏atwo to do-
strzec (na ogromnej iloÊci p∏ócien m∏odych malarzy sà oni
sami!). nic dziwnego, w Êwiecie konsumpcji (wyÊwiechta-
ne juz nieco sformu∏owanie :) dostrzega si´ tà "towarowoÊç"
wszystkiego, ja jestem towarem, moja sztuka nim jest, mo-
je ulubione lody jogurtowe..."wykroj mojego cia∏a" to pro-
sta rzecz, kroisz, szyjesz i masz mnie. "czykrytykmnieku-
pi" dotyczy∏o bycia produktem dla kuratora i krytyka, po-
stawi∏am pytanie i pozbiera∏am troche drobnych dla
ewentualnego nabywcy aby mu u∏atwiç spraw´. W naszym
kraju tak sie dziwnie wszystko uk∏ada, ˝e wa˝niejsze jest
zawsze s∏owo krytyka i zaproszenie kuratora, ni˝ sam ar-
tysta. Artysta jest na samym koƒcu, ma dostarczyç w mia-
r´ dobry towar, ˝eby wszyscy mieli za co otrzymaç kolej-
na pensyjk´. Artsta pracuje gratis i powinien si´ ogromnie
cieszyç ,˝e mo˝e poszerzyç swoje cv o kolejny wpis (co do-
prowadzi∏o artystów do bieganiny za tymi wpisami a gale-
rie przyzwyczai∏o do wygody polegajàcej na niewydawa-
niu z∏otówki "na artyst´"). BezpoÊrednio nigdy cia∏a swo-
jego nie wystawi∏am i nie planuj´ :)

Cybercore#6 str.4

l
o
a
d
i
n
g

m
y
s
e
l
f

26%

d
o
n
e

(...) Projekt internetowy "REALLAURA" zainspirowany został
modą na dzwonki, logo i wyświetlacze do telefonów komórko-
wych. Posłużyłam się konwencją logo dla obrazowania swojej
osobistej rzeczywistości. Projekt mój polega na rozsyłaniu
do bardzo wielu adresatów skrzynek internetowych pseudo-re-
klamy mojego logo, które wysyłane w odcinkach tworzy swo-
isty telefoniczo-internetowy reality-show. 
Postanowiłam zainteresować odbiorców swoją osobą jako rewe-
lacyjnym produktem , serialem, obrazkiem, skandalem
(?),stać się mega-idolem użytkowników telefonów komórko-
wych, mój projekt ma wręcz drażnić, jak drażnią nas reklamy
nowych produktów wysyłane nam na nasze adresy elektronicz-
ne, ma zapychać skrzynki, doprowadzać do przeróżnych reak-
cji, śmieszyć....
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K a˝dego, kto chcia∏by si´ dowie-
dzieç, dlaczego polska sztuka, ki-
nematografia, moda etc. idzie do

przodu a˝ tak wolno, zach´cam, ̋ eby naj-
pierw zapozna∏ si´ z pe∏niàcym role kul-
turo- i opiniotwórczà programem - najle-
piej Êwiàtecznym - publicznej telewizji,
potem przeÊledzi∏ list´ nazwisk prowa-
dzàcych programy oraz ich szlachetnych
goÊci. JeÊli jeszcze b´dzie mu ma∏o, przej-
rza∏ notowania list przebojów filmowych
i muzycznych.

JeÊli w uroczystej ramówce nie znaj-
dzie si´ któraÊ cz´Êç serii „Jak rozp´ta∏em
drugà wojn´ Êwiatowà” / „Sami swoi” /
„Zezowate szcz´Êcie”, powtórka benefi-
su sprzed 4 lat Jacka Fedorowicza / Zbi-
gniewa Wodeckiego / Haliny Fràckowiak,
zle˝a∏y mocno, ale dziarsko odgrzany ka-
baret Olgi Lipiƒskiej oraz jakakolwiek
„Maryla Biesiadna” - stawiam piwo. No
chyba, ̋ e b´dzie to smutna lub wymaga-
jàca refleksji rocznika - wtedy na mur-be-
ton na antenie zagoÊci „Cz∏owiek z marmuru (albo ˝elaza”) i
„Popió∏ i diament”.

Nie inaczej dzieje si´ w stacjach komercyjnych. Te same
teleturnieje, ci sami prowadzàcy, te same gwiazdy progra-
mu. Nied∏ugo - za sprawà zas∏u˝onej gwiazdy programów ty-
pu reality show i bohaterki rozk∏adówki Playboya, niejakiej
Agnieszki Frykowskiej - tak˝e etaty skandalistów b´dà d∏u-
gotrwale obsadzone.

Smutna prawda jest taka, ˝e naszà kulturà - nie tylko ma-
sowà - rzàdzà schematy (pieszczotliwie zwane starymi, do-
brymi wzorcami) oraz wielopokoleniowe, nieÊmiertelne kla-
ny Walterów, Dowborów, M∏ynarskich i Olbrychskich. Pól
biedy, jeÊli mamy do czynienia z utalentowanym dzieckiem
utalentowanych rodziców, tak jak w przypadku mistrzyni pió-
ra, Agaty Passent czy muzyka Mateusza Waglewskiego zna-
nego jako Fisz. Ale co poczàç, gdy do g∏osu dochodzi dzie-
dzictwo tandety? Kiedy jury któregoÊ z zesz∏orocznych fe-
stiwali wyró˝ni∏o zespó∏ syna niejakiego obywatela
Cugowskiego, zadr˝a∏am, a moje przera˝enie sta∏o si´ jeszcze
wi´ksze, gdy uÊwiadomi∏am sobie, ̋ e laureat jest w wieku re-
produkcyjnym. 

Co gorsza ta nuda jest nieÊmiertelna i wszechobecna i
rozprzestrzenia si´ na wszystkie dziedziny ̋ ycia. By∏am wczo-
raj na zakupach. I wiecie co? JeÊli te same fasony spodni, spód-
nic i sukienek nie wiszà ju˝ na wieszakach trzeci rok, mo˝e-
cie mi obciàç obie d∏onie, zabraç klawiatur´ a mój komputer
od∏àczyç od Sieci. Najbardziej zdruzgotana wysz∏am ze sto-
iska Hofflandu w warszawskiej Galerii Centrum. Pani Bar-
bara Hoff (a mo˝e któraÊ z jej latoroÊli) w ogóle nie przyj´∏a
do wiadomoÊci, ̋ e lata 80, kiedy to ka˝de wdzianko, które by-
∏o czarne lub ciemnoszare, niezale˝nie od fasonu czy jakoÊci
materia∏u, uchodzi∏o za rarytas godny tego, by odstaç „za nim”
nawet trzy godziny w pulsujàcym niecierpliwoÊcià ogonku
kontestatorów buraczkowych bistorów.

Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest
to, ̋ e Polacy to wszystko kupujà. I nie mó-
wi´ tutaj tylko o masakrycznych przy-
odziewkach z Hofflandu czy kolejnych p∏y-
tach Budki Suflera, na których ta sama pio-
senka, opowiadajàca mniej wi´cej o tym
samym, jest niemi∏osiernie multiplikowa-
na w rozmaitych aran˝acjach. Albo o g∏o-
sach oddanych w wyborach na pana Gier-
ka Juniora. Najgorsza jest wiara Polaków,
˝e to, co znane, jest dobre, bo sprawdzone.
Niezmiennie napawajà mnie l´kiem oso-

by, które siedem razy widzia∏y musical „Me-
tro” w pierwszej obsadzie i cztery razy w
drugiej albo imprezy, na których atrakcjà
wieczoru ma byç oglàdanie „Rejsu” albo
filmów Stanis∏awa Barei. A tak˝e produk-
ty spo˝ywcze oznaczone metkami „dobre,
bo polskie” i reklamy, które przekonujà,
˝e roso∏ek w kostce firmy Winiary, jest ulu-
bionym produktem kulinarnym Polaków (w
domyÊle: „a spo∏eczeƒstwo nasze nieomyl-
nym jest”), wszyscy pasa˝erowie samolo-

tu zaopatrzyli si´ za radà Goêdzikowej w Etopiryn´, a Polo-
piryna C bije na g∏ow´ wszystkie inne lekarstwa.

Jak mamy wyjÊç poza stereotyp skansenu Europy, je-
Êli wcià˝ kr´cimy si´ w kó∏ko? Nie chodzi mi o to, ̋ e we wspó∏-
czesnej kulturze nie ma miejsca dla „Cz∏owieka z marmuru”
czy „Popio∏u i diamentu”, bo to nieprawda. Owszem, jest dla
nich miejsce. Ale nie wÊród hitów ramówek, tylko wÊród po-
zycji, z którymi szko∏a lub rodzice powinni zapoznaç m∏odych
ludzi w celach edukacyjnych. Jest dla nich miejsce na pó∏kach
szkolnych bibliotek czy wypo˝yczalni kaset wideo. A nie w
g∏ównym nurcie wspó∏czesnej kultury, który tymczasem -
wbrew wszelkiej logice - skazuje na banicj´ nowatorów takich
jak Grzegorz Jarzyna, Krystin Lupa, Agnieszka Gliƒska czy
innych niezale˝nych twórców, a starociom z lamusa przyznaje
status pere∏ wciskanych w odbiorców z uporem godnym lep-
szej sprawy. 

Sporo wody up∏ynie w WiÊle, zanim nowe zacznie zast´-
powaç stare. Animatorzy kultury powinni przejÊç d∏ugà i da-
lekà drog´, a najlepiej, by zastàpili ich nowi. Taki jest natu-
ralny cykl w spo∏eczeƒstwach rozwini´tych. Tylko - poniewa˝
jesteÊmy w Polsce - nikt nie da nam gwarancji, ˝e ci nowi
nie b´dà dzieçmi tych wczeÊniejszych i nie zechcà promowaç
swoich dzieci i ich dzieci, a wszystko to w oparciu o stare, do-
bre wzorce. Byç mo˝e szansà dla naszej kultury jest wejÊcie
do Unii Europejskiej i zderzenie tamtejszego do przodu z
naszym wstecz i koniecznoÊç nadrobienia zaleg∏oÊci. Na ra-
zie mój tata, s∏yszàc z telewizora „Po raz pierwszy w pol-
skiej telewizji...”, dodaje kàÊliwie: „no, ale jak ju˝ raz pusz-
czà...”, a ja po raz kolejny utwierdzam si´ w przekonaniu, ˝e
zakup DVD do komputera zamiast nabycia pud∏a telewizora
w salonie, to najlepsze rozwiàzanie. Bo póki co, sama wobec
siebie misj´ kulturotwórczà spe∏ni´ najlepiej. Ró˝a

roza_s@poczta.wp.pl

kizia.blog.pl

Animatorzy kultury po-
winni przejść długą i
daleką drogę, a najle-
piej, by zastąpili ich
nowi. Tylko nikt nie da
nam gwarancji, że ci no-
wi nie będą dziećmi tych
wcześniejszych i nie ze-
chcą promować swoich
dzieci i ich dzieci.
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K to chce pisaç o lansowaniu, nie mo˝e nie si´gnàç do
pierwszego opublikowanego opisu tego malowni-
czego zjawiska, który w magazynie GW zamieÊci∏

Bart∏omiej Ch´ciƒski (noweslowa@gazeta.pl 03-04-2003
01:00). Mówià, ̋ e terminu naukowego „lans” po raz pierw-
szy publicznie u˝y∏ raper TEDE z 3H (w ten oto sposób po
raz pierwszy w ˝yciu zacytowa∏em jakiegoÊ rapera, w do-
datku z Warszawy). Wyraz ten w zasadzie ju˝ dawno si´
przejad∏ i wyszed∏ z mody, ale s∏owa przychodzà i odcho-
dzà, a zjawiska pozostajà.

Nie twierdz´, ̋ e lans jest czymÊ bezwzgl´dnie z∏ym. Wy-
nika z bardzo ludzkiej potrzeby bycia zauwa˝onym, uzna-
wanym, chwalonym - czyli z po˝àdliwoÊci okreÊlonego
rodzaju. W tym sensie sam go z upodobaniem stosuj´, cze-
go dowodem m.in. niniejszy tekst. Niektóre ciekawe idee
pozosta∏yby wr´cz nieznane gdyby nie konieczna doza lan-
su ze strony ich nosicieli. Mimo to sà pewne granice - wy-
znaczone przez punkt, w którym ch´ç dzielenia si´ tym,
co si´ odkry∏o, co si´ uwa˝a za wa˝ne i warte przekazania
innym, ust´puje ˝àdzy bezkrytycznej prezentacji w∏asne-
go ego. Innymi s∏owy: im wi´ksza przewaga samej osoby
proponujàcego treÊç nad proponowanà treÊcià, tym lans bar-
dziej zbli˝ony do swej klasycznej, negatywnej definicji („eks-
ponowanie siebie samego niezale˝nie od tego, czy ma si´
na dany temat coÊ ciekawego do powiedzenia”), wi´c tym
bardziej nieznoÊny.

Czasem nie jest ∏atwo odró˝niç autolans od rzetelnie pro-
wadzonej dyskusji. Wystarczy, ̋ e ktoÊ dobrze opanowa∏ te-
mat, na który zabiera g∏os, albo stosuje ÊciÊlejszà ni˝ inni
logik´, ˝eby u cz´Êci zawistnej publicznoÊci wywo∏a∏ wra-
˝enie, ze prezentuje samego siebie, a nie swoje myÊli czy
stanowisko. Dlatego zagubionym dostarczamy wskazówki-
jeÊli zabierajàcy g∏os szanuje wspó∏uczestników dialogu,
nie stara si´ ich poni˝yç ani obraziç i potrafi przyznaç, ˝e
racj´ mo˝e mieç tak˝e ktoÊ inny, kto reprezentuje przeciw-

ny poglàd - najprawdopodobniej chodzi o rzetelna debat´,
a nie o lans. Zauwa˝my jednak, ˝e skrajna forma takiej sy-
tuacji oznacza, ˝e dana osoba nie odpowiada inwektywa-
mi na inwektywy i woli zamilknàç, ni˝ wdaç si´ w pyskówk´
poni˝ej pewnego minimalnego poziomu. W koƒcu w skali
masowej okazuje si´ wi´c, ˝e milczà wszyscy, którzy majà
racj´, a szalejà nad´te ba∏wany (spokojnie, to tylko opis bu-
rzy morskiej). 

Z powy˝szego wzgl´du pewne minimum lansu jest ko-
nieczne dla zachowania ludzkiej cywilizacji od upadku i
triumfu troglodytów, który i tak cyklicznie nast´puje i nic
nie mo˝na na to poradziç. Mo˝na jedynie próbowaç spo-
wolniç ruch tego kr´gu, co w∏aÊnie robimy. Kontynuujmy.

Nieomylnà wskazówkà, ̋ e czyjÊ sterownik centralny usta-
wiony jest na pozycji „lans. ca∏a naprzód!” jest taki feno-
men, ˝e ktoÊ napisze coÊ g∏upiego, i zaraz po reakcji nie-
których mo˝e si´ doskonale zorientowaç, ̋ e by∏o to nie doÊç,
˝e bez sensu (bo to akurat nie jest ̋ aden zarzut - na ogó∏ mó-
wi si´ i pisze bez sensu; twierdz´ to o wi´kszoÊci gatunku
ludzkiego, siebie nie wy∏àczajàc), ale przede wszystkim ob-
raêliwe, niegrzeczne, poni˝ajàce, wulgarne itp. (n.b. takiej
ocenie podlegajà tak˝e wypowiedzi nie majàce wcale takich
intencji, ale to osobna sprawa)... Wi´c - nachrzani∏ i od-
biera sygna∏y, ̋ e nachrzani∏. Lecz có˝ czyni dalej? Czy rzu-
ca nieÊmia∏e, ale s∏yszalne ‘przepraszam’ i znika na jakiÊ
czas? Czy mo˝e chocia˝ odrobin´ si´ wycofuje? Ale˝ by-
najmniej. Powi´ksza gaf´ do rozmiarów kosmicznych, trà-
biàc o niej na prawo i lewo i goràczkowo dorabiajàc ide-
ologi´ dzierganà coraz bardziej widocznym wysi∏kiem. Za-
miast si´ przynajmniej zamknàç i nie pogarszaç swego
po∏o˝enia. Doprawdy, osobliwe.

Przekraczajàcy wy˝ej opisanà granic´ lansu nara˝a si´
na opini´ przedstawiciela licznego regimentu lansjerów (ró˝-
nej szar˝y, w zale˝noÊci od zas∏ug) lub, w skrajnych przy-
padkach, samego rycerza Lancelota (legendarnego ojca
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re.klama

wszystkich lansjerów - prawdopodobnie ze wzgl´du na je-
go skutecznoÊç, poniewa˝ uprawiany przezeƒ lans zaowo-
cowa∏ powszechnym przekonaniem, ˝e by∏ to rycerz ze
wszystkich najszlachetniejszy, a przecie˝ wiadomo, ̋ e naj-
szlachetniejsi i najlepsi umierajà najszybciej i bez rozg∏o-
su, a historia zapomina o nich natychmiast i na d∏ugo). 

Podsumowujàc - oto wst´pny zarys typologii lansu (Êci-
Êlej - autolansu, czyli techniki wywy˝szania w∏asnej oso-
by), która powsta∏a skutkiem zapoznania si´ z treÊcià (lub
jej brakiem) wielu blogów i wpisów forumowych i czato-
wych, poch∏oni´tych w (stanowczo zbyt) krótkim czasie
przez mój aparat poznawczy:

1. lans bezpoÊredni

czyli: „jestem wspania∏y(a)” - wprost, bez ogródek (i mo˝-
na by napisaç, ˝e „bezpretensjonalnie”, gdyby nie chodzi-
∏o w∏aÊnie o pretensjonalnoÊç zjawiska lansu en masse - po-
czàtkujàcych czytelników od razu przepraszamy za u˝ycie
zwrotu obcoj´zycznego spoza utartego êród∏a - ulicznej an-
gielszczyzny w wersji afroamerykaƒskiej). Klasycznà pa-
rodià tej odmiany jest np. modelowy „milusio-
fajniusio.blog.pl”. Niektórzy jednak uprawiajà jà ca∏kowi-
cie serio i ani si´ zajàknàwszy, przyk∏adem... zresztà, po
co przyk∏ady. Ka˝dy sam widzi. Odmiana ta krzewi si´ tak-
˝e na sposób lustrzany, czyli przez zastosowanie opisu wra-
˝enia, jakie osoba lub czyn lansujàcej si´ osoby wywar∏y
(lub dopiero majà wywrzeç) na otoczeniu.

2. poÊredni

w tej metodzie wyró˝niamy dwie zasadnicze odmiany:

a) antynomiczny czyli przez kontrast Odmiana w porów-
naniu z typem pierwszym nieco bardziej wyszukana, wg
modelu: „ca∏e to towarzystwo to dno” (wg lansjera lub lan-
sjerki wyra˝enie takiej opinii ma go/jà pozytywnie wyró˝-
niç spoÊród êle ocenionej grupy jako t´ per∏´ jaÊniejàcà wÊród
pomyj przeznaczonych dla trzody chlewnej, wzgl´dnie ja-
ko ten dyjament Êród popio∏u si´ skrzàcy, ̋ e tak powiem po-
etycznie); nader cz´sty np. na masowych czatach (.wp, .onet
- d∏ugo tam nie wytrzyma∏em, ale nauka wymaga ofiar, wi´c
par´ minut poby∏em), gdzie nowo pojawiajàcy si´ (zazwy-
czaj m∏odociany) osobnik rozpoczyna karier´ couseura (znów
przepraszamy itd.) od g∏´bokiego stwierdzenia: „ale tu nud-
no!”. Tego rodzaju odmian´ poÊrednià z zami∏owaniem sto-
sujà stworzenia, które wytworzy∏y uk∏ad nerwowy bardziej
z∏o˝ony ni˝ zwolennicy lansu bezpoÊredniego, ale nie na ty-
le, by si´ zamaskowaç skuteczniej. Ów poziom uorganizo-
wania odpowiada mniej wi´cej skàposzczetom, a konkret-
nie - d˝d˝ownicy (czyli a˝ dwa zwoje nerwowe i jedna nit-
ka). Lans poÊredni najcz´Êciej wyst´puje w postaci

oczerniania kogoÊ innego celem przedstawienia w korzyst-
nym Êwietle samego siebie, na podstawie nieuzasadnione-
go ale powszechnego domys∏u, ̋ e oceniajàcy musi byç lep-
szy od ocenianego, skoro go ocenia. OczywiÊcie nie ka˝da
negatywna wypowiedê na temat cech czy dokonaƒ innych
jest autolansem, ale po bardziej wnikliwym zbadaniu oka-
zuje si´, ˝e zaskakujàco du˝y odsetek ró˝nych wypowie-
dzi ma pod∏o˝e lansogenne (typu „zobaczcie, oni taki brzyd-
ki, a ja przy nim taki fajny”). Mo˝na zaryzykowaç hipote-
z´, ˝e im wi´cej negatywnych komunikatów o innych, tym
wi´ksza sk∏onnoÊç ich autora do autolansu.

b) indukcyjny czyli na zasadzie: „przyklei∏o si´ gówno
do okr´tu i mówi: - P∏yniemy!”. W tej metodzie nie tracimy
energii na wywa˝anie otwartych drzwi, lecz wykorzystu-
jemy osiàgni´cia innych, wystarczajàco uznane i szpaner-
skie, aby w po˝àdanym przez nas obrazie Êwiata mog∏y
zadzia∏aç jako lans. Innymi s∏owy, jest to wyró˝nianie sa-
mego siebie za pomocà popierania lub chwalenia innych
(osób, zjawisk, idei). Mo˝na przykleiç si´ do jakiegoÊ po-
glàdu lub ca∏ego systemu poglàdów i uznaç go za w∏asny
(przej´te poglàdy mogà byç wzajemnie ze sobà sprzeczne,
to nic nie szkodzi - dzi´ki temu „Êwiatopoglàd” b´dzie wy-
glàda∏ bardziej intrygujàco) albo przykleiç si´ do jakiejÊ po-
staci z ˝ycia publicznego (obecnego lub przesz∏ego) i lan-
sujàc t´ postaç, lansowaç siebie. W ten sposób niektórzy
mniemani internetowi Neue Wilde lansujà si´ na Timothy-
’ego Leary, a mniemani antyglobaliÊci na Che Guevar´ (by∏
kiedyÊ taki terrorysta; wyró˝nia∏ si´ tym, ˝e nosi∏ twarzo-
wy berecik i by∏ fotogeniczny). Tu przypomina si´ nam pew-
na nasza kole˝anka, która w czasach zlodowacenia ideolo-
gicznego (czwartorz´d, wczesny jaruzelit) mia∏a opano-
wane 3 tematy: 1) schizofrenia (K´piƒski, Krzysztoƒ), 2)
Stachura („Si´” itd.), oraz 3) Witkacy (biografia, „622 upad-
ki Bunga” itd.). Tylko te trzy, ale perfekcyjnie. Ka˝dà to-
warzyskà rozmow´ wystarcza∏o jedynie skierowaç na któ-
ryÊ z trzech uprzednio utartych szlaków, a dalej lecia∏o ju˝
samo a˝ do koƒcowego bycia uznanà za skoƒczonà eru-
dytk´.

Redakcja z pewnoÊcià ˝yczliwie ustosunkuje si´ do
nadsy∏anych przez odbiorców uzupe∏nieƒ i propozycji no-
wych klasyfikacji lansu. Rozwijanie tej specjalistycznej dzie-
dziny wymaga bowiem wielu dalszych badaƒ, których za-
kres przekracza skromne mo˝liwoÊci autora. A teraz, wni-
kliwy czytelniku (lub uwa˝na czytelniczko), zagadka na
podstawie powy˝szego tekstu: ile razy i jakà metodà do-
konano w nim autolansu? (Podpowiedê: termin „lans” w
ró˝nych odmianach zosta∏ u˝yty 36 razy)
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Nie komercyjny Magazyn Internetowy USER istnieje ju˝ od ponad roku. W tym czasie zdarzyliÊmy ju˝ wydaç
kilkanaÊcie numerów, dobrych numerów, którymi zagwarantowalismy sobie np. sta∏e miejsce na p∏ytach magazynu CD-Action i
uznanie czytelników.
Magazyn podzielony jest na dwa zasadnicze dzia∏y. Pierwszy traktuje o wszystkim co zwiàzane ze Êwiatem komputerów. Zatem
znajdziecie w nim nowoÊci z eÂwiata, poradniki, zapowiedzi i recenzje gier oraz programów. Druga cz´Êç magazynu to dzial pt.
Cooltura, a w nim recenzje filmóm, ksià˝ek i muzyki, przemyslenia, kàcik fantasy i coÊ do poÊmiania si´. Od czasu do czasu po-
jawiajà si´ tak˝e konkursy z nagrodami, a to dzieki wspó∏pracy z takimi firmami jak wydawnictwo Helion.
S∏owem, zamówcie prenumerat´ bo naprawd´ warto. www.usermag.fiv.pl
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W zasadzie zachwyci was wszystko. Wystarczy, ̋ e wy-
làdujecie w Szanghaju, na pot´˝nym lotnisku Pu-
dong. CzystoÊç, porzàdek, symetria... cisza, tak na-

wet cisza, mimo, i˝ jest to ogromny port lotniczy, panuje tu
magiczna cisza i harmonia (w tle s∏yszysz delikatne brzmie-
nie chiƒskiej muzyki). Dzi´ki temu wicie, ̋ e nie jesteÊcie ju˝
w Warszawie, Frankfurcie, Moskwie, czy Pary˝u, tylko w
Szanghaju, w Chinach, w Azji.

Droga z lotniska, równie˝ b´dzie zagadkà dla Polaka. Dla-
czego? Ci´˝ko w niej znaleêç jakiekolwiek uszkodzenia, dziu-
ry, a wzd∏u˝ niej biegnie ca∏y czas pas zieleni. Pewnie myÊli-
cie o ˝ywop∏ocie, niezupe∏nie tutaj jest to troszk´ bardziej
skomplikowane: kwiaty, palmy, pnàcza... wszystko kolorowe,
zw∏aszcza wiosnà i latem.

Szanghaj to miasto pot´˝ne. Nie myÊlcie tu o ogromnych
wie˝owcach, bo tych jest tu tylko kilka i to w samym centrum.
Ju˝ w taksówce z lotniska zauwa˝ycie, ̋ e nie ma tu takich dra-
paczy-chmur, wi´c nie nastawiajcie si´ na to, bo si´ tylko roz-
czarujecie. To metropolia, która rozros∏a si´ przestrzennie, w
szerz, a nie w wzwy˝. Po chwili zorientujecie si´ jednak, ˝e
tak do koƒca to wszystko pi´knie nie wyglàda. PoÊród bloków
mieszkalnych, zauwa˝ycie osiedla domków, kilku pi´trowych.
Atam... szaroÊç, zwyk∏oÊç, codziennoÊç i suszàce si´ gacie za
oknem. Dok∏adnie tak to wyglàda, najpi´kniejsze sà tylko naj-
wa˝niejsze trakty komunikacyjne. Gdy zapuÊcicie si´ g∏´biej
w Szanghaj, zobaczycie miasto, które momentami przypo-
mina szarà Warszaw´ lat 80-tych. Ale nie patrzcie na to co
zwyk∏e, szukajcie magii Szanghaju.

Na pewno warto zwróciç uwag´ na ruch rowerowy, i w ogó-
le na ruch uliczny. Wygrywa silniejszy, wi´c nie myÊlcie, ˝e
jako pieszy, macie pierwszeƒstwo na pasach. Hierarchia jest
taka (zresztà dotyczy to ca∏ych Chin, mo˝e z wyjàtkiem Hong
Kongu) du˝a ci´˝arówka, typowy TIR - autobus - ma∏a ci´-
˝arówka - minibus - samochód osobowy - motor - motoro-
wer - rower - pieszy z wózkiem - pieszy bez wózka. Nie ˝ar-
tuj´, bo tak w skrócie mo˝na opisaç pierwszeƒstwo przejaz-
du. Je˝eli taksówkarz, który wiezie was przez Szanghaj nie
tràbi, oznacza to, ̋ e: albo jest Polakiem, albo Niemcem, albo

jest pijany, albo wypali∏ za du˝o opium w weekend. Tràbie-
nie, wymuszanie pierwszeƒstwa to chleb powszedni. Wraca-
jàc do rowerów, to niech was nie dziwi widok ̋ o∏nierza w mun-
durze jadàcego do pracy rowerem, albo innego „munduro-
wego”, bo to u nas rzecz, co tu du˝o mówiç dziwna. AHolandia
wcale nie jest krajem rowerzystów, sprawdêcie ile jest rowe-
rów w samym Szanghaju.

Niestety, ale w przeci´tnym 3, 4 gwiazdkowym hotelu w
Szanghaju (poza centrum miasta) ci´˝ko porozumieç si´ po
angielsku, a ju˝ w ogóle nie mówià po polsku. Mimo to, ob-
s∏uga jest bardzo goÊcinna, naturalna i us∏u˝na. Nie mia∏em
okazji poznaç wielu ludzi z tego miasta, wi´c trudno uogól-
niaç, ale przynajmniej ci, których znam sà bardzo mili, go-
Êcinni, weseli i przede wszystkim naturalni, niczego nie uda-
jà, nikogo nie grajà.

Szanghaj z pewnoÊcià zachwyca, zachwyca swà wielko-
Êcià, pot´gà, a tak˝e kontrastami, ale o tych kontrastach do-
wiecie si´ w nast´pnym artykule. 

Bart∏omiej Magierowski

(bartek@monpol.pl)

Wielki mur, psy i trampki

Witajcie w Szanghaju, 
czyli symetria i ba∏agan

C hiny to jedna z najstarszych istniejàcych cywili-
zacji, która pozostawi∏a ogromne dziedzictwo kul-
turowe. Co roku odwiedzajà jà rzesze turystów,

których zachwyca architekturà i krajobrazem. „Od dwu-
dziestu lat Chiny cechuje szybki rozwój gospodarczy, a
zachodzàce zmiany sà widoczne na ka˝dym miejscu” -
mo˝emy przeczytaç na jednej ze stron internetowych. Jed-
nak to tak˝e kraj, w którym od dawna panuje komuni-
styczny ∏ad i porzàdek. Ks. prof. Roman Malko - sinolog,
w jednym z wywiadów stwierdza: „Chiƒczycy w ogóle
nie mówià o tolerancji, po prostu nie u˝ywajà tego okre-
Êlenia. To kraj na skraju anarchii”. Co myÊlimy o nim
my - Polacy? Czy coÊ nas do niego przyciàga? A wresz-

cie jak du˝a jest ró˝nica mi´dzy tym co wiemy, a jak jest
naprawd´? 

Niemal ka˝dy kraj kojarzy nam si´ z czymÊ dla sie-
bie charakterystycznym: Francja z Wie˝à Eiffla, Indie ze
s∏oniami, a Rosja z d∏ugà i mroênà zimà. Nie inaczej jest
w przypadku Chin. „Symbolem Chin jest Wielki Mur -
Êwiadectwo zami∏owania Chiƒczyków do sztuki” - mó-
wi Maria Smyczek, nauczycielka j.polskiego. Tak te˝ twier-
dzi wi´kszoÊç z nas. Ta jedyna widoczna z kosmosu bu-
dowla, przecie˝ nie bez podstaw jest zaliczana do wybit-
nych osiàgni´ç ludzkoÊci. Pomimo up∏ywu czasu wcià˝
fascynuje i przyciàga uwag´. Ale czy znamy jeszcze ja-
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kieÊ inne osiàgni´cia Chiƒczyków? Okazuje si´, ˝e tak.
„Papier, druk. porcelana, jedwab...” - wymienia pani Ma-
ria i oczywiÊcie ma racj´. Papier i druk Chiƒczycy wy-
naleêli w II wieku n.e.. Produkcja jedwabiu i ceramika za-
cz´∏y si´ rozwijaç póêniej. Powstawa∏y porcelanowe na-
czynia zdobione chiƒskimi wzorami (chinoserie)
przedstawiajàcymi roÊlinnoÊç, smoki, ptaki czy posta-
cie. „Cz´sto kupuj´ tak zdobione wazony” - mówi na-
stoletnia Angelika. „A ja spódnice z jedwabiu, dlatego z
ch´cià zwiedzi∏abym muzeum jedwabiu i ogrody w Su-
zhou” - dodaje pani Maria. Inni za g∏ównà atrakcj´ Chin,
zaraz po Murze Chiƒskim, uwa˝ajà Klasztor Shaolin. Zdzi-
wienie budzà wyniki ankiety przeprowadzonej na jednej
z stron internetowych. Wed∏ug niej 70% badanych osób
zadeklarowa∏o ch´ç zamieszkania na rok w tym klaszto-
rze. Ciekawe czy rzeczywiÊcie tyle by wytrzymali? Smut-
nà prawdà jest, ˝e nawet nie potrafimy wymieniç przy-
najmniej dwóch chiƒskich sztuk walki. Ostatnio mo˝emy
zobaczyç, ˝e coraz cz´Êciej amerykanie korzystajà z po-
mocy Chiƒczyków i ich metod przy kr´ceniu sekwencji
walk (np. Matrix), chocia˝ zazwyczaj chiƒscy aktorzy
na przyk∏ad Jackie Chan czy Jet Li to w∏aÊnie w Stanach
próbowali szcz´Êcia...

Poniewa˝ w ostatnim czasie w Europie sta∏a si´ po-
pularna chiƒska kuchnia, równie˝ jà zaliczamy do sym-
boli tego kraju. Praktycznie nie ma osoby, która nie ko-
jarzy jej z ry˝em i pa∏eczkami. Dopiero póêniej przypo-
mina nam si´ o rybach, mi´sie i warzywach czy „tofu”
(potrawie z soi). Jednak wbrew naszym przekonaniom
obecnoÊç ry˝u na stole nie jest wcale obowiàzkowa. Po-
proszenie o niego w czasie eleganckiego obiadu mo˝e zo-
staç odebrane jako brak dobrego wychowania. Ry˝ sta-
nowi podstaw´ jedzenia ni˝szych grup spo∏ecznych, a
jeÊli poprosimy o niego w czasie przyj´cia b´dzie to ozna-
czaç, ˝e jesteÊmy g∏odni i chcemy si´ najeÊç. W ten oto
skuteczny sposób obrazimy gospodarza. Andrzej Stebel,
technik mechanik, uwa˝a chiƒczyków za ludzi uprzej-
mych, za to Justyna MiÊków - przedszkolanka, mówi:
„Chiƒczycy sà bardzo zawzi´ci”. Oboje sà jednak, zgod-
ni co do jednego: „nie warto tego sprawdzaç nara˝ajàc si´
zachowaniem na przyj´ciu”. Cz´sto pojawia si´ opinia, ˝e
Chiƒczycy za przysmak uwa˝ajà psy. Prawda jest taka, ˝e
jeÊli chcemy poznaç chiƒskà kuchni´, potrzebna jest nam
przede wszystkim odwaga. „ZjeÊç mo˝na wszystko, co la-
ta oprócz samolotu, wszystko co porusza si´ po ziemi
oprócz pociàgu i wszystko co p∏ywa oprócz statku” - mó-
wi chiƒskie powiedzenie. Na stole czasami pojawia si´
mi´so ˝mii, rekina, kalmara albo zupa z ˝ó∏wia. Berna-
deta Stebel, technik ekonomista, zaznacza: „nic bym tam
nie jad∏a”. Wa˝nym elementem chiƒskiej kuchni, o któ-
rym cz´sto zapominamy jest herbata. Inne z chiƒskich
przys∏ów mówi: „Pijmy herbat´ by zapomnieç o zgie∏ku
tego Êwiata”. Jej picie w trakcie posi∏ku u∏atwia trawie-
nie i spalanie kalorii, dlatego to równie˝ oddzielny roz-
dzia∏ w chiƒskiej medycynie.

„Chiƒczycy wierzà w to, ˝e szcz´Êcie zale˝y od tego
jak mamy urzàdzony pokój” - mówi Tomek. Rzeczywi-
Êcie zdajà si´ oni na stare zasady Feng Shui - sztuk´ uzy-
skiwania harmonii pomi´dzy cz∏owiekiem a Êrodowi-
skiem, które zamieszkuje. Ma ona chroniç przed z∏à ener-

già. Zasady, wed∏ug których rozmieszcza si´ przedmio-
ty, sà ÊciÊle okreÊlone np. by zneutralizowaç szkodliwe
promieniowanie powinniÊmy umieÊciç w pobli˝u przed-
miotów, które je wydzielajà, ró˝owy kwarc. Prawda, ˝e
proste?

Jednak nie wszystko jest takie jasne. „ Nikt nie wie
ile ludzkich istnieƒ poch∏onà∏ chiƒski komunizm, ale sà to
na pewno dziesiàtki milionów” - twierdzi Kasia Klyta - li-
cealistka, poruszajàc bardzo wa˝nà kwesti´ chiƒskiego ko-
munizmu. Wi´kszoÊç z nas przyznaje si´ do kupowania
chiƒskich produktów, chocia˝ nie sà one zawsze najlep-
szej jakoÊci. Okazuje si´, ̋ e nie zastanawiamy si´ nad tym
w jakich warunkach powsta∏y, ˝e do ich wyrobu wyko-
rzystano wi´êniów politycznych. „Niedawno chcia∏am ku-
piç do mojego m∏odszego brata prezent urodzinowy. W
koƒcu wybra∏am zestaw samochodzików po dosyç niskiej
cenie. Odejmujàc cen´ transportu, c∏o, mar˝´ supermar-
ketu, wydaje si´ niemo˝liwe wyprodukowanie zabawki o
akurat takiej cenie. A jednak. Jedynym wyt∏umaczeniem
jest to, ˝e powsta∏a w chiƒskim obozie pracy. Byç mo˝e
jest efektem pracy nieletniego. Mój brat si´ nià bawi, a ja-
kiÊ czas temu ch∏opak niewiele starszy od niego zajmowa∏
si´ jej sk∏adaniem. To straszne!” - kontynuuje KaÊka. Obo-
zy pracy istniejàce w Europie w czasie II wojny Êwiato-
wej, w Chinach funkcjonujà w dalszym ciàgu. „Na rynku
pe∏no jest produktów MADE IN CHINA” - dodaje Rafa∏.
Czy w Polsce ktoÊ sprzeciwia si´ takiemu stanowi rzeczy?
Tak. Na przyk∏ad w S∏upsku dzia∏a Inicjatywa Na Rzecz
Powszechnego Bojkotu Produktów Chiƒskich. W jej ra-
mach organizowane sà pikiety informacyjne dotyczàce ∏a-
mania praw cz∏owieka w Chinach. „Na ziemi u∏o˝yliÊmy
o∏tarzyk - chiƒskie trampki, kajdany, wszystko to otoczo-
ne drutem kolczastym, po czym mocno okrasiliÊmy wszyst-
ko czerwonà farbà. RozlaliÊmy jej tyle, ̋ e szeroka na metr
plama rozciàga∏a si´ od Êciany do Êciany w poprzek tu-
nelu - nikt nie móg∏ wi´c przejÊç obok tego oboj´tnie, lu-
dzie musieli przystawaç, przeskakiwaç etc. Kajdany, drut
kolczasty, krew - wszystko to mia∏o doÊç symboliczny ob-
raz wspó∏czesnych Chin. Nad tym na Êcianie tunelu wi-
sia∏a flaga Chiƒskiej Republiki Ludowej i has∏a wypisa-
ne na papierowych planszach (m.in. Chiny - miejsce pra-
cy - obóz koncentracyjny itd.)”  - czytamy w biuletynie
informacyjnym tej organizacji. Jednak czy to ma sens?
W Chinach zacz´li inwestowaç przedsi´biorcy z ca∏ego
Êwiata, zach´ceni tanià si∏à roboczà, ogromnym rynkiem
zbytu i udogodnieniami podatkowymi. Obozy pracy b´-
dà istnia∏y, dopóki b´dzie zbyt na tanie zabawki czy ciu-
chy. A Polacy do najbogatszych nie nale˝à...

Jednych Chiny ekscytujà, u innych budzà pogard´. Sà
te˝ tacy, którzy zostajà wobec nich oboj´tni. Z przepro-
wadzonych przeze mnie ankiet wynika, ̋ e 70% z nas chcia-
∏oby tam pojechaç: „podoba mi si´ ten kraj i jego zwy-
czaje”, „fascynujàca przyroda, zabytki”, „kraj o bogatej
kulturze i ciekawej historii” ... Reszt´ przera˝a bieda, w∏a-
dza, wyzysk ludzi a nawet kuchnia. „Bardzo ciekawa kul-
tura, choç polityka ma wiele do ˝yczenia” - podsumowu-
je Kasia. 

marti

(marta_s5@interia.pl)
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P odczas odbywajàcych si´ w USA i Kanadzie prezen-
tacji nowego oprogramowania komputerowego mo˝na
by∏o czasami zauwa˝yç pewien charakterystyczny przed-

miot: b∏yszczàca, srebrna puszka z okràg∏ym logiem i napi-
sem OpenCola. W Êrodku znajduje si´ gazowany napój, który
smakuje bardzo podobnie do Coca-Coli lub Pepsi. Na puszce
napisane jest jednak jeszcze coÊ, co odró˝nia zawarty w niej na-
pój od innych podobnych: "Sprawdê êród∏o na opencola.com".
Pod podanym adresem internetowym znaleêç mo˝na to, cze-
go nie ma na stronach Coca-Coli czy Pepsi – przepis na col´.
Po raz pierwszy mo˝na jà sobie zrobiç samemu w domu.

OpenCola to pierwszy na Êwiecie produkt typu open source,
który pojawi∏ si´ poza rynkiem programów komputerowych.
U˝ywajàc okreÊlenia open source producent zgadza si´ na ujaw-
nienie receptury tego produktu. Ka˝dy mo˝e wyprodukowaç
napój i dowolnie modyfikowaç jego sk∏ad pod warunkiem, ˝e
receptura pozostanie nadal jawna. Dziwny to sposób prowa-
dzenia interesów – Coca-Cola nie ujawnia swoich sekretów han-
dlowych. I dok∏adnie o t´ ró˝nic´ chodzi.

OpenCola to dowód, ˝e dyskusja trwajàca od dawna wÊród
producentów oprogramowania komputerowego wysz∏a poza
ÊciÊle informatyczny Êwiat. To, co rozpocz´∏o si´ jako spór mi´-
dzy specjalistami wokó∏ tego, jak najlepiej usunàç b∏´dy z pro-
gramu komputerowego, staje si´ politycznà debatà nad pro-
blemem posiadania i wykorzystywania wiedzy. Dyskusja toczy
si  ́mi´dzy tymi, którzy uwa˝ajà, ̋ e idee powinny podlegaç swo-
bodnej i niekontrolowanej wymianie oraz tymi, którzy wolà mó-
wiç o "w∏asnoÊci intelektualnej". Nikt nie wie, jaki b´dzie wy-
nik trwajàcego sporu, ale w Êwiecie rosnàcej opozycji wobec
korporacyjnych pot´g, globalizacji i restryktywnych praw w∏a-
snoÊci intelektualnej, open source pojawia si´ jako interesujàca
alternatywa oraz narz´dzie politycznej walki. Czytajàc ten ar-
tyku∏ sama/sam przyczyniasz si´ do sprawdzenia, jaka jest war-
toÊç tego narz´dzia.

Ruch open source narodzi∏ si´ w 1984 roku, kiedy pro-
gramista Richard Stallman odszed∏ z MIT i stworzy∏ Funda-
cj´ Darmowego Oprogramowania (Free Software Foundation).
Jego celem by∏a produkcja programów komputerowych wy-
sokiej jakoÊci dost´pnych za darmo. Stallman wyst´powa∏ tym
samym przeciw firmom komputerowym, które zabezpieczajà
swoje produkty patentami i prawami autorskimi i utrzymujà w
tajemnicy ich kod êród∏owy. Stallman uwa˝a∏, ˝e jest to nie-
w∏aÊciwy sposób post´powania, poniewa˝ nie tylko prowadzi
do powstawania produktów o niskiej jakoÊci i pe∏nych b∏´dów,
ale co gorsza, blokuje swobodnà cyrkulacj´ pomys∏ów. Stall-
man uzna∏, ˝e jeÊli programiÊci przestanà uczyç si´ nawza-
jem ze swoich programów, sztuka programowania ulegnie sta-
gnacji.

Jednak nie tylko firmy produkujàce oprogramowanie za-
mykajà wiedz´ w sejfach, dajàc do niej dost´p jedynie tym, któ-
rzy chcà za to p∏aciç. Za ka˝dym razem, kiedy kupujesz p∏yt´
CD, ksià˝k´, gazet´, czy puszk´ Coca-Coli, p∏acisz za dost´p
do czyjejÊ w∏asnoÊci intelektualnej. Za pieniàdze uzyskujesz
prawo do s∏uchania, czytania czy konsumowania, ale nie do
zmiany samego produktu czy swobodnego kopiowania i roz-
prowadzania go. Nic wi´c dziwnego, ̋ e ludzie zwiàzani z ideà
open source zastanawiali si´, czy zda∏aby ona egzamin w za-

stosowaniu do innych produktów. Nie jest to do koƒca pewne,
ale istnieje kilka interesujàcych przyk∏adów.

Weêmy OpenCol´. Chocia˝ w zamierzeniu by∏a instrumen-
tem promocyjnym, majàcym wyjaÊniç, o co chodzi w opro-
gramowaniu open source, od pewnego momentu zacz´∏a ˝yç
w∏asnym ˝yciem. Pochodzàca z Toronto firma, która wypro-
dukowa∏a OpenCol´ sta∏a si´ znana w∏aÊnie dzi´ki niej, a nie
dzi´ki oprogramowaniu, które napój mia∏ tylko promowaç. La-
ird Brown, jeden z dyrektorów firmy, t∏umaczy ten sukces po-
wszechnà w pewnych Êrodowiskach niech´cià wobec korpo-
racji i wobec Êwiata, w którym wszystko do kogoÊ nale˝y. 

Sukces OpenColi by∏ poniekàd przypadkowy i w ˝aden
sposób nie zagrozi∏ Pepsi czy Coca-Coli, jednak w innych dzie-
dzinach pewni ludzie celowo wykorzystujà ide´ open source,
aby walczyç z establishmentem. 

Dobrym przyk∏adem jest przemys∏ muzyczny. Wwalce prym
wiedzie tutaj Fundacja "Elektroniczne Granice" (ang. Electro-
nic Frontiers Foundation, dalej w skrócie EFF) z San Francisco,
która powsta∏a w celu obrony swobód obywatelskich w dzie-
dzinach ˝ycia zwiàzanych z technologià cyfrowà. W kwietniu
2001 roku EFF stworzy∏o Otwartà Licencj´ Muzycznà (ang.
Open Audio License, dalej w skrócie OAL) napisany w duchu
copyleft model licencji open source dla produktów muzycz-
nych. Dzi´ki niej muzycy, zamiast walczyç z pewnymi cecha-
mi produktów cyfrowych – takimi jak ∏atwoÊç kopiowania i dys-
trybucji – mogà je wykorzystaç. Muzyka obj´ta OALmo˝e byç
swobodnie kopiowana, wykonywana, zmieniania i wydawana
ponownie, pod warunkiem, ˝e nowe utwory sà równie˝ obj´te
licencjà OAL. Muzycy mogà uzyskaç rozg∏os dzi´ki swobod-
nej dystrybucji swoich dzie∏. "JeÊli ludziom podoba si´ muzy-
ka, b´dà wspieraç artyst´, ˝eby móg∏ tworzyç nadal" – mówi
Robin Gross z EFF.

Woprogramowaniu komputerowym metoda open source po-
zwala na ulepszenie programu poprzez eliminacj´ b∏´dów i po-
praw´ êle skonstruowanych cz´Êci kodu êród∏owego. Nie bar-
dzo wiadomo, jak mia∏oby coÊ podobnego wyglàdaç w muzy-
ce, której natura jako produktu niezbyt pasuje do idei open source.
Równie˝ utwory dost´pne na stronach WWW promujàcych
OAL (na przyk∏ad http://www.openmusicregistry.org/) to w
wi´kszoÊci pliki MP3 lub Ogg Vorbis, a wi´c formaty, pozwa-
lajàce s∏uchaç, ale nie modyfikowaç. Nie bardzo równie˝ wia-
domo, dlaczego jakikolwiek artysta g∏ównego nurtu mia∏by ko-
rzystaç z licencji OAL. Wielu muzykom nie podoba∏o si´ to,
jak u˝ytkownicy Napstera rozpowszechniali utwory bez zgo-
dy i wiedzy autorów, czemu wi´c teraz mieliby zgodziç si´ na
niczym nie ograniczonà dystrybucj´ muzyki i jej dowolne mo-
dyfikacje?  Trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ̋ e open audio to mo˝-
liwoÊç zaprezentowania swojej muzyki atrakcyjna wy∏àcznie
dla nieznanych artystów.

Bardziej obiecujàcà dziecinà wydajà si´ byç encyklopedie.
Podobnie jak oprogramowanie, powstajà w wyniku wspó∏pra-
cy wi´kszej grupy ludzi, sk∏adajà si´ z wielu modu∏ów i po-
trzebujà nieustannej aktualizacji. Pierwsza z prób stworzenia
darmowej encyklopedii internetowej o nazwie Nupedia
(http://www.nupedia.com/) nie skoƒczy∏a si´ wielkim sukce-
sem – w ciàgu dwóch lat z zamierzonych 60 tysi´cy hase∏ po-
wsta∏o zaledwie dwadzieÊcia pi´ç. "Przy obecnym tempie nig-
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dy nie b´dzie to du˝a encyklopedia" – mówi jej g∏ówny redak-
tor Larry Sanger. Problem tkwi w tym, jak zmotywowaç do pra-
cy potencjalnych autorów hase∏. Nupedia nie mo˝e im zap∏a-
ciç, a za wykonanà prac´ nie zdobywajà oni uznania wÊród
kolegów po fachu, jak ma to miejsce w przypadku Linuxa. To
jest problem dotyczàcy wszystkich projektów z grupy open
source: jak zach´ciç ludzi do brania w nich udzia∏u? Sanger ba-
da mo˝liwoÊci zarabiania na Nupedii przy jednoczesnym utrzy-
maniu swobodnego dost´pu do zawartej w niej wiedzy. Jednà
z mo˝liwoÊci sà banery reklamowe, jednak o wiele lepszym roz-
wiàzaniem by∏oby zach´cenie naukowców do cytowania Nu-
pedii, dzi´ki czemu autorzy hase∏ zyskiwaliby rozg∏os i uzna-
nie.

Jest te˝ inna mo˝liwoÊç: zaufaç dobrej woli i intencjom en-
tuzjastów open source. Rok temu Sanger, zawiedziony powol-
nym tempem tworzenia Nupedii, rozpoczà∏ realizacj´ innego
projektu, zwanego Wikipedià (http://www.wikipedia.org/, pol-
ska Wikipedia: http://pl.wikipedia.org). Jest to o wiele swo-
bodniejsza przestrzeƒ ekspresji, gdzie ka˝dy mo˝e tworzyç
lub edytowaç has∏a; wyjaÊnia to poniekàd obecnoÊç licznych
wpisów na temat piwa i Star Treka, ale jest równie˝ kluczem do
sukcesu Wikipedii. "Ludziom podoba si´ idea, ˝e wiedza po-
winna byç swobodnie dost´pna i rozprowadzana bez ograni-
czeƒ" – mówi Sanger. Z czasem tysiàce u˝ytkowników po-
winno wyeliminowaç b∏´dy i wtedy Wikipedia stanie si´ wia-
rygodnym êród∏em wiedzy zawierajàcym setki tysi´cy hase∏.

Innym eksperymentem, który mo˝e okazaç si´ wa˝ny,

jest projekt OpenLaw (http://eon.law.harvard.edu/openlaw/)
prowadzony w Centrum badaƒ nad Internetem i Spo∏eczeƒ-
stwem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Harvarda. Prawnicy
uczestniczàcy w tym przedsi´wzi´ciu specjalizujà si´ w prawie
z dziedziny komputerów i wysokich technologii – hackerstwo,
prawa autorskie, algorytmy szyfrowania itd. – a samo centrum
wspó∏pracuje z EFF i innymi organizacjami promujàcymi stan-
dard open source. W 1998 roku pracujàcy na Harvardzie Law-
rence Lessing, obecnie prawnik na Uniwersytecie Stanforda,
zosta∏ poproszony przez internetowego wydawc´ Eldrtich Press
o wniesienie sprawy przeciw prawom autorskim obowiàzujà-
cym w Stanach Zjednoczonych. Eldritch wyszukiwa∏ ksià˝ki,
których prawa autorskie wygas∏y i publikowa∏ je na stronach
WWW; nowy projekt ustawy przed∏u˝ajàcej okres wygasania
praw autorskich z 50 do 70 lat by∏ mu bardzo nie na r´k´. Les-
sing zaprosi∏ studentów z Harvardu do udzia∏u w otwartym
forum on-line, gdzie rozpocz´∏a si´ debata na temat prawnych
mo˝liwoÊci zakwestionowania tej˝e ustawy. Z biegiem czasu
forum wyewoluowa∏o w projekt OpenLaw.

Normalne firmy prawnicze przygotowujà argumenty proce-
sowe w taki sam sposób, w jaki firmy komputerowe tworzà kod
êród∏owy oprogramowania. Prawnicy dyskutujà za zamkni´ty-
mi drzwiami i chocia˝ ostateczny produkt debaty zostaje ujaw-
niony w sàdzie, treÊç dyskusji, czyli "kod êród∏owy", pozosta-
je tajna. OpenLaw dzia∏a inaczej – argumenty sà formu∏owane
w publicznej debacie i obj´te licencjà typu copyleft. "Celowo
za model przyj´liÊmy sposób tworzenia darmowego oprogra-
mowania" – mówi Wendy Selzer, który przejà∏ opiek  ́nad Open-
Law, kiedy Lessing przeniós∏ si´ na Stanford. Obecnie oko∏o 50
prawników pracuje nad sprawà Eldritch Press, a OpenLaw za-
anga˝owane jest równie˝ w inne sprawy. "KorzyÊci sà takie
same jak w przypadku oprogramowania" – mówi Selzer. "Set-
ki osób przeglàdajà 'kod' w poszukiwaniu b∏´dów i sugerujà,

jak je usunàç. Inni zajmujà si´ rozwijaniem nowych aspektów
sprawy, a póêniej dzielà si´ efektami swojej pracy z resztà ze-
spo∏u." Dzia∏ajàc w oparciu o takie metody OpenLaw dopro-
wadzi∏o spraw´ Eldritcha – uznawanà na poczàtku za niemo -̋
liwà do wygrania – a˝ do Sàdu Najwy˝szego i obecnie ocze-
kuje na jego wyrok.

Istniejà te˝ oczywiÊcie s∏abe strony opisanej strategii. Ar-
gumenty sà publicznie znane od samego poczàtku, wi´c Open-
Law nie ma mo˝liwoÊci zaskoczenia swojego przeciwnika w
sàdzie. Z tych samych powodów nie mo˝e zajmowaç si´ spra-
wami, w których wymagana jest tajnoÊç czy poufnoÊç. Jednak
w przypadkach, kiedy w gr´ wchodzi interes publiczny, strate-
gia typu open source okazuje si´ bardzo skuteczna. Cz∏onko-
wie ró˝nych grup dzia∏ajàcych na rzecz swobód obywatelskich
wykorzystujà osiàgni´cia OpenLaw w innych sprawach. "Lu-
dzie u˝ywajà ich, piszàc listy do Kongresu lub drukujàc ulotki
– mówi Selzer.

Ruch open source jest ciàgle w doÊç wczesnej fazie rozwo-
ju i trudno przewidzieç, jak dalej potoczà si´ jego losy. "Nie
jestem pewien, czy open source ma zastosowanie w wielu dzie-
dzinach ludzkiej aktywnoÊci" – mówi Sanger. "JeÊli ma, to b´-
dziemy si´ nimi zajmowaç". Eric Raymond równie˝ nie kryje
wàtpliwoÊci; w znanym eseju z 1997 roku zatytu∏owanym Ka-
tedra i bazar ostrzega∏ przed stosowaniem metod open source
do innych dziedzin twórczoÊci: "Muzyka i wi´kszoÊç ksià˝ek
nie przypominajà oprogramowania, poniewa˝ nie trzeba usu-
waç z nich b∏´dów ani ciàgle ich ulepszaç." W takiej sytuacji
produkt zyskuje bardzo niewiele dzi´ki pracy innych ludzi, wi´c
korzyÊci z ujawnienia kodu i swobodnego rozpowszechniania
sà równie˝ ma∏e. "Nie chc´ os∏abiç wartoÊci podejÊcia open so-
urce do oprogramowania, próbujàc zastosowaç je w kwestiach,
gdzie nie zdaje egzaminu" – napisa∏. Jednak od tamtego czasu
poglàdy Raymonda uleg∏y pewnej zmianie. "Wydaje mi si´,
˝e w przysz∏oÊci ide´ open source b´dzie mo˝na zastosowaç
w innych dziedzinach ni˝ oprogramowanie" – powiedzia∏ w wy-
wiadzie dla New Scientis. "Teraz jest jeszcze na to zbyt wcze-
Ênie". Trzeba poczekaç a˝ oprogramowanie open source wygra
walk´ z podejÊciem tradycyjnym. Jego zdaniem stanie si´ to
oko∏o roku 2005.

Tak wi´c eksperyment trwa. W jego ramach New Scien-
tist (http://www.newscientist.com) i AlterNet (http://www.al-
ternet.org) postanowi∏y opublikowaç niniejszy artyku∏ zgod-
nie z ideami copyleft. Oznacza to, ˝e ka˝dy mo˝e rozpo-
wszechniaç i przedrukowywaç go w ca∏oÊci lub w cz´Êciach i
dowolnie przerabiaç, pod warunkiem, ̋ e efekt swoje pracy udo-
st´pni w standardzie open source. O ile mi wiadomo, jest to
pierwszy raz, kiedy artyku∏ z pisma naukowego zostaje obj´ty
licencjà copyleft. Jaki b´dzie tego efekt? Nie wiadomo. Byç mo-
˝e tekst zniknie bez Êladu, a mo˝e b´dzie kopiowany, rozpro-
wadzany, t∏umaczony i przerabiany. Nie wiem – ale na tym to
wszystko polega. Teraz nie zale˝y to ju˝ ode mnie. Decyzja
nale˝y do wszystkich.

Graham Lawton

T∏umaczenie Jan Sowa

INFORMACJA ZAWARTA W TYM TEKÂCIE JEST UDO-
ST¢PNIANA ZA DARMO. Tekst mo˝e byç kopiowany, rozpo-
wszechniany i/lub modyfikowany zgodnie z zasadami opisanymi w De-
sign Science License autorstwa Michaela Stutza dost´pnej pod adre-
sem http://dsl.org/copyleft/dsl.txt. W przypadku rozprowadzania lub
wykorzystywania polskiego przek∏adu, prosimy o wys∏anie informa-
cji na adres redakcja@ha.art.pl.
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C o zrobiç by zostaç geniuszem? Niedawno na tak zada-
ne pytanie dosta∏em prostà recept´: „Trzeba byç albo
popierdolonym albo pojebanym”.

W ostatnim czasie zetknà∏em si´ z dwoma przypadkami bar-
dzo zaawansowanej choroby psychicznej, które poza sympto-
mami umys∏owego rozchwiania nie prezentowa∏y nic, co mo-
g∏oby pretendowaç do miana geniuszu - co prawda nie wypa-
da oceniaç artystów za ˝ycia,  bo o nich tu mowa, z regu∏y
wielkoÊç przedstawicieli tej grupy spo∏ecznej zauwa˝ana jest
dopiero, gdy dany osobnik znajdzie si´ ju˝ na ∏onie Abraha-
ma. Nie mog´ oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e w przypadku wy˝ej
wymienionych do czynienia mia∏em jedynie z samozwaƒczy-
mi krzewicielami tzw. sztuki uduchowionej, nazywanej  tak˝e
w niektórych kr´gach pozytywnà.

Pierwszy z artystów mia∏ niewiele do powiedzenia, wi´c ktoÊ
uzna∏, ˝e nale˝y pomóc jemu i jego twórczoÊci. W maleƒkiej
sali akademika, pani, której nazwisko sugeruje, ˝e dotàd po-
zostawa∏a w cieniu, zapragn´∏a obna˝yç (dos∏ownie) mia∏koÊç
katolickiej wiary made in Poland. Skoƒczy∏o si´ na ukrzy˝o-
wanym penisie i p∏ynàcej, niczym pot p∏ynàcy po silnych ra-
mionach pana st´kajàcego na za∏àczonej do pracy instalacji wi-
deo, refleksji, ̋ e grono wyroÊni´tych m∏odzieƒców przerzuca-
jàcych ka˝dego dnia tony ̋ elastwa to tajemna sekta cierpí tników,
mesjaszy zbawiajàcych Êwiat na ∏aweczce treningowej, nato-
miast si∏ownia jest wspó∏czesnà Êwiàtynià, w której odprawia-
ne sà niezwyk∏e misteria. Wystawa cieszy∏a si´ znikomà fre-
kwencjà, a jej jedynymi widzami mogliby pozostaç rodzice,
krewni i najbli˝si znajomi artystki, gdyby nie pomys∏ by przy-
bli˝yç Êwiatu sylwetk´ twórczyni. Opinii publicznej nie spodo-
ba∏a si´ wizja pani plastyk, i postanowiono wymierzyç jej spra-
wiedliwoÊç, oddaç pod sàd za obraz´ uczuç religijnych. Tylko
kto tu kogo obrazi∏. Znów znaleziono koz∏a ofiarnego, takiego
jakiego znaleêli XIV-wieczni mieszkaƒcy pó∏nocnych regio-
nów Francji, zw∏aszcza miasta Arras i takiego samego jakie-
mu ksià˝k´ poÊwi´ci∏ Rene Girard. Nieznalska nikogo by nie
obrazi∏a, bo nikt jej pracy by nie zobaczy∏ prócz wàskiego gro-
na zwolenników jej sztuki - to media postanowi∏y nag∏oÊniç
spraw´ z racji braku innego materia∏u w sezonie ogórkowym i
nadaç jej szeroki kontekst natury etyczno-moralnej, to one ob-
razi∏y uczucia religijne milionów katolików w Polsce, którzy
siedzàc przed telewizorami mogli zobaczyç wizerunek ich
najÊwi´tszego symbolu skalany narz´dziem s∏u˝àcym zaspo-
kajaniu pop´dów, ucieleÊnieniu fizjologii i rozpusty. To dzi´ki
gazetom zobaczyli zdj´cia pracy i to w radiu s∏uchali audycji
zak∏ócajàcych spokój ich ducha. Media winne sà ca∏ej afery,
jednak nikt z przedstawicieli mass-mediów nie stanà∏ przed
sàdem, czy przeprosi∏ tych którzy poczuli si´ ura˝eni. Zosta∏a
wyrzàdzona krzywda wyznawcom i Nieznalskiej, która w bla-
sku reflektorów, nie przyzwyczajona do Êwiate∏ kamer i fleszów
aparatów nie potrafi∏a nawet sk∏adnie broniç swego dzie∏a i
sprawnie sterowaç medialnà prowokacjà tak, by odpowiednio
wylansowaç w∏asnà osob´. 

Karà dla s∏abych artystów jest niebyt, medialny niebyt,
spo∏eczny niebyt, Êrodowiskowa izolacja, banicja i niemo˝noÊç
pokazywania prac w renomowanych galeriach, nie sà od tego
sàdy - bo nie da si´ zmierzyç wielkoÊci obrazów Breughla, ci´ -̋
koÊci filmów Bergmana, czy precyzji wykonania mazurków
Chopina kodeksem karnym. Na dziennikarzu cià˝yç winna od-

powiedzialnoÊç za ujawnianie pewnych informacji. Telewizja
spe∏nia funkcj´ wspó∏czesnej sanctum officium - ona kszta∏tu-
je gusta, sugeruje co jest, wa˝ne, a co nie. Pewien fachowiec
od reklamy powiedzia∏ mi, ̋ e jeÊli ktoÊ zapewni mu codziennie
przez miesiàc 5 minut najlepszego czasu antenowego w du˝ej
ogólnopolskiej telewizji to jest w stanie przez ten czas uczyniç
z lampy wiszàcej- ˝yrandola narodowego idola. 

Wpadam w pu∏apk´: jakim prawem komentuj´ ca∏à spra-
w´ skoro mam do niej taki stosunek, krytykuj´ media za brak
wstrzemi´êliwoÊci a sam podejmuj´ temat. Jednak zaczynkiem
do owego artyku∏u mia∏a byç próba odpowiedzi czy postawio-
ne przez pras´, póêniej podchwycone przez Êrodowiska kato-
lickie, zarzuty by∏y s∏uszne: czy praca bezczeÊci∏a symbol m -́
ki paƒskiej? Pytanie to nale˝y postawiç szerzej: gdzie sà gra-
nice artystycznej wizji i czy takie w ogóle istniejà? Czy
artystycznym tworzywem mogà byç odwieczne symbole, po-
mniki martyrologiczne? Wydaje mi si´, ˝e w sztuce cel powi-
nien uÊwi´caç Êrodki, tak wi´c artysta kierowaç musi si´ zasa-
da subsumcji - podporzàdkowywania za∏o˝eƒ celowi. JeÊli
wykorzystywaç Êwi´toÊci, s∏u˝àce wzmocnieniu przekazu, to
tylko wtedy gdy atakuje si´  ludzkà ob∏ud´, draƒstwo, g∏upot´.
Nie da si´ tego powiedzieç o pracy Nieznalskiej, nie da równie˝
o pracach polskiej artystki osiad∏ej w USA, sprzedajàcej pa-
miàtki z miejsca kaêni milionów ˚ydów i S∏owian ociemnia-
∏ym Amerykanom, którzy nie wiedzà przecie˝ czym jest OÊwi -́
cim dla Polaka. Wychowany zosta∏em na opowiadaniach Mro˝-
ka i Topora, ale z tak groteskowym pomys∏em jeszcze si´ nie
zetknà∏em: breloczki z napisem „arbeit macht frei”, torebki w
pasiaki, misie z trupimi czaszkami! Mo˝na by to nazwaç sztu-
kà, sztukà u˝ytkowà. Dlaczego inaczej patrz´ na wystaw´ Li-
bery, uk∏adajàcego obóz koncentracyjny z klocków lego? - bo
uwa˝am, ˝e taka wizja jest prawdziwa, ˝e coÊ przekazuje, pu-
entujàc zachowania polskich artystek: wystawiamy na sprzeda˝
wszystko, sprzedajmy w∏asne uczucia, wiar´; OÊwi´cim mo -̋
na kupiç w sklepie z gad˝etami, a krzy˝em paliç w piecu (jak
w filmie Emmano Olmiego „Rzemios∏o Wojenne”). Ale có˝
znajdà si´ przecie˝ tacy, którzy zas∏aniaç si´ b´dà Wildow-
skim „sztuka dla sztuki” - i to jest najstraszniejsze.   

ewaryst gamelin 

(ekhardt_7@poczta.fm)
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Si∏a Mediów, si∏a g∏upoty„Spraw´ Nieznal-
skiej” komentuje
Laura Pawela:
- :) chcesz ˝ebym
posz∏a do wi´zienia
opowiadajàc si´ ja-
koÊ nie tak jak
trzeba? :) Oczywi-
Êcie nic sie takiego
nie sta∏o (na bien-
nale wisi akrobata
w formie chrystusi-
ka i nikt sie nie
skrzywi∏, ma∏o te-
go, na poznaƒskim
rynku stoi kilka po-
kaênych herosów
mitorajowych z
pi´knymi m´skimi
klejnotami, nikt na-
wet oczka nie za-
s∏oni∏, ba, zdj´cia
sobie ludzie z tymi
fiutkami robià i
mówià ,˝e to dopie-
ro jest sztuka nie
takie tam nieznal-
skie! a nadzy ci he-
roski stoja ca∏kiem
blisko koÊcio∏a - ta-
kie dygresyje), ˝ad-
na wybijajàca z
równowagi praca.
Nic takiego. ca∏y
problem stworzono
sztucznie, medial-
nie, bez potrzeby.
Moze brakowa∏o te-
matów do dzienni-
ka wieczornego? A
tak powa˝nie- oba-
wiam sie jako arty-
sta , ˝e podobny
precedes sprawi
coraz cz´stsze sà-
dowe spotkania z
artystà. Boj´ si´,
˝e za ka˝de nie wy-
godne spo∏ecznie i
moralnie wystapie-
nie artysta b´dzie
od razu skazywany.
Nigdy nie myÊla∏am
pod kàtem tego,
czy kogos obra˝´ ,
teraz tak patrz´ na
swoje prace. To
przera˝ajàce.

www.spam.art.pl/nieznalska/



T o by∏o siedem lat temu. Odbi-
ta na ksero wk∏adka zaczyna
powoli ̋ ó∏knàç. Jak przez mg∏´

pami´tam jak robi∏em jà w Pagema-
kerze. Na ok∏adce wyci´-
te z gazety zdj´cie z
pierwszej w naszym mie-
Êcie "antyfaszystowskiej"
demonstracji. Demonstracji
na którà nie poszed∏em. 

Zespó∏ Infarctus istnia∏ kil-
kanaÊcie miesi´cy, zagra∏ par´
koncertów. Powielonà w bodaj-
˝e stu egzemplarzach kaset´ na-
grano w domu kultury na tzw. set-
k´.

"MyÊl, tworz, dzia∏aj". To oczy-
wiÊcie musia∏ byç punk. Nieskom-
plikowany, szybki i zadziorny. Muzy-
ka i s∏owa nios∏y z∏oÊç. Naszà z∏oÊç.
Na wokalu Agata (wola∏em Rybk´) i
Jasiu z charakterystycznymi pejsa-
mi. Gitara i perkusja to dwaj bracia:
Karol i Kenneth. Póêniej Jasiu stu-
diowa∏ socjologi´, a Karol uczy∏ si´ na
celnika. Kennetha ostatni raz widzia-
∏em gdy by∏ jeszcze w liceum, nosi-
∏em jeszcze wtedy na r´ce opi∏owane
przez niego kó∏ko od mercedesa. Na
basie gra∏ Góral. Z dnia na dzieƒ, ni-

czym Sid, stacza∏ si´ coraz bardziej.
Teraz mnie nie poznaje. Mam zdj´cie,
gdzie siedzi u mnie na ∏ó˝ku obejmu-

jàc Dank´. Spotka∏em jà
niedawno. Tyle chcia∏em
jej powiedzieç. Pogada-
liÊmy chwil´ o niczym. 

Wy∏àczam kaset´
Infarctusów (co do
cholery znaczy∏a ta
nazwa?). Masz ra-
cj´ skarbie, tego
si´ nie da s∏u-

chaç. Starzeje-
my si .́ Ostatnio

dr´cz´ si´ "Cool Kids of
Death", taka perwersyjna fascyna-

cja. Strona w internecie, promocja w
Wyborczej, teledyski w Polsacie 2.
Wtedy piece wozi∏o si´ maluchami ro-
dziców modlàc si´ by starczy∏o ben-
zyny, a na próby adoptowa∏o gara˝e.
Bunt - mimo, ̋ e infantylny - by∏ szcze-
ry.

Wzià∏em do pracy empetrójki Pi-
d˝amy. "Dobrze pami´tam tamten
czas..." mrucz  ́pod nosem wraz z Gra-
ba˝em, gdy wokó∏ trwa piek∏o.
Wszystko ma swój czas.
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re.sentymenty:
Lekko zakurzona kaseta

Nie mog´ si´ zebraç
do napisania tego
felietonu. Taki

brak weny mo˝e byç sa-
mo w sobie dosyç inspi-
rujàcy. Mo˝naby przecie˝
dok∏adnie opisaç okolicz-
noÊci przyrody towarzy-
szàce owej niemocy. Do-
pijam kolejnà kaw´, s´pi´
kolejnego papierosa, w ra-
diu kolejny przebój. Ta
piosenka leci chyba trze-
ci raz, mówi Ania. Za
oknem jak zwykle ciemno. Gdy stàd wyjd´,
wróc´ dopiero za dwa tygodnie. Dlatego mu-
sz´ dziÊ zamknàç ten numer. Brakuje tylko
felietonu. 

Móg∏bym napisaç o kampanii reklamowej
Wyborczej. O próbie ratowania wizerunku nad-
szarpni´tego przez „spraw´ Rywina” lub cza-
sopisma. O tym jak dwuznacznie brzmi has∏o
przewodnie kampanii. Móg∏bym to spuneto-
waç stwierdzeniem, ˝e mi tam jest wszystko
jedno, ale zrobi∏ to ju˝ felietonsita Rzepy.

Móg∏bym napisaç o Papie˝u, który podob-
no mia∏ szans´ na Pokojowà Nagrod´ Nobla.
O tym, kto owà nagrod´ dostawa∏ w po-
przednich latach. O wàtpliwoÊciach, czy dzia-
∏alnoÊç Jan Paw∏a II winno si´ uhonorowaç
tà nagrodà. Czy mo˝na tu mówiç o uhonoro-
waniu. O tym, ̋ e nie potrafi´ wskazaç nikogo
innego kto robi tak wiele dobrego, tak bezin-
teresownie, ponad podzia∏ami, poza aferami.
Móg∏bym polemizowaç ze wszystkimi, któ-
rzy majà mu za z∏e brak zgody na homosek-
sualizm, aborcj´ i eutanazj´. Móg∏bym napi-
saç par´ zdaƒ o nagminnym wymienianiu tych
dwóch ostatnich jednym ciàgiem. Móg∏bym
wreszcie napisaç par´ cierpkich s∏ów na temat
laurek z okazji 25 lecia pontyfikatu, „smsów
do papie˝a” itd.

Móg∏bym równie˝ napisaç o tegorocznej
nagrodzie Nike. O tym, ̋ e Êrednia wieku star-
tujàcych wynosi∏a 67 lat. Tak na marginesie
móg∏bym poÊwi´ciç par´ zdaƒ blogowi „kum-
ple”, gdzie znalaz∏em tà informacj´). Móg∏-
bym napisaç, ˝e tà Êrednià zani˝a∏a Mas∏ow-
ska. I ˝e Mas∏owska „Nike” nie dosta∏a. I ˝e
dosta∏a paszport Polityki, a ja tylko Polsatu.
Móg∏bym napisaç o tym, ˝e w koƒcu prze-
czyta∏em „Wojn´”. I o tym co o nich myÊl´. O
„Wojnie” i o Mas∏owskiej znaczy. 

Móg∏bym napisaç o tym wszystkim, ale
jakoÊ nie mam weny. Ka˝de kolejne zdanie wy-
chodzi jeszcze bardziej kanciaste od poprzed-
niego. ˚adnej puenty te˝ nie wymyÊl´. dis
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S iedzieliÊmy we trójk´: Kobie-
ta, Którà Kocham, mój przy-
jaciel i ja. Przyjaciel jecha∏

akurat na szkolenie firmowe, wi´c do-
sta∏ s∏u˝bowego laptopa. Uprosi∏em
go, ̋ eby mi go pokaza∏, a gdy to zro-
bi∏... gdy zaszumia∏ wentylator na pro-
cesorze... gdy zaterkota∏a stacja dys-
kietek przy sprawdzeniu boota syste-
mowego... gdy cichutko zaÊpiewa∏
twardy dysk... gdy zab∏yszcza∏y kon-
trolki... To by∏o jak... Jak wtedy gdy
pi´kna kobieta wchodzi do pokoju,
siada naprzeciw Ciebie i zak∏ada no-
g´ na nog´, a spod kusej sukienki wi-
dzisz zakoƒczenie jej ud na ciemno-
zielonych majteczkach. Pog∏aska∏em
klawiatur´, dotknà∏em ekranu, prze-
sunà∏em d∏oƒmi po jego zakoƒcze-
niach, a Kobieta Którà Kocham za-
cz´∏a si´ ze mnie Êmiaç. Powiedzia-
∏a, ̋ e to chyba obrzydliwe. Aja w tym
momencie zrozumia∏em s∏owa Mol-
ly z „Neuromancera”, które kieruje

do Case'a: "Widzia∏am, jak g∏aska-
∏eÊ to swoje Sendai. To by∏o jak por-
nografia". Byç mo˝e po cz´Êci jestem
fetyszystà techniki - choç nie w wy-
miarze seksualnym, raczej uwielbiam
podziwiaç t´ technik´. Ba, nawet nie
u˝ywam tej high-tech. Uwielbiam te-
lefony o kosmicznych kszta∏tach, a
mam tylko Alcatela OT 511, za-
chwycam si´ nad laptopem Fujitsu z
serii Lifebook, choç sam mam tylko
Californi´ Access 2200 - czyli z∏om
z procesorem P 166 MMX i 32 MB
RAMU. Mimo to uwielbiam swój te-
lefon i z przyjemnoÊcià siadam przed
komputerem, poklepujàc go jak sta-
rego przyjaciela. Kocham lustrzane
okulary (pierwszy, kultowy zbiór opo-
wiadaƒ cyberpunka nosi∏ tytu∏ „Lu-
strzanki”), uwielbiam du˝e miasta,
szybkoÊç, agresywnoÊç. Poruszam si´
po sieci bez strachu.

KeeperoftheSevenKeys.blog.pl

(keeperofthesevenkeys@o2.pl)

Technopornografia

disfelietonu
nie b´dzie
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Mim II( król chce s∏owo zabiç)

Pierwszy: - WÊród suchych b∏ot, na wysokim i bardzo z∏otym
tronie siedzia∏ król bardzo stogi, od staroÊci i deszczów ple-
Ênià pokryty.
Drugi: - Pewnego dnia oÊlepi∏ go blask s∏owa ( przed snem
król s∏ucha∏ pieÊni nadwornych i liryków); wi´c zes∏a∏ król
poetów na wygnanie.
Pierwszy: - Ale rzecze jeszcze do b∏azna: - Nie widz´ ju˝ nie
s∏ysz´ ale rozkazywaç potrafi´. S∏owo jest wielkim w ̋ ebrach
moich kamieniem. Jest wielkim kamieniem na mojej mà-
droÊci. A bywa zbyt zuchwa∏e. Zamiast budowaç pó∏praw-
dy, staje si´ prawdà. Ka˝ b∏aênie S∏owo leczyç. Poetów tym-
czasem przep´dzimy do diab∏a. Akcja nie powinna napoty-
kaç na przeszkody.
Drugi: - Przywo∏ano cyrulików. Dokonano przeszczepów.
A s∏owo wcià˝ by∏omi∏oÊcià i dobrem. Wi´c zaszczuto otu-
ch´. Zdeptano Wielki Wóz Wiary. M´drcom rozbito kalejdo-

skopy. PieÊniarzom, nawet tym co padali na kolana, kne-
blowano usta. Nadzieja poros∏a zwàtpieniem. Kàkol i chwa-
sty rodzi∏y nowy j´zyk.
Pierwszy: - I od tej pory lud porozumiewa∏ si´ tylko milcze-
niem. I nikt z królewskich szpiegów nie móg∏ donosiç. Dru-
gi : - Wkrótce straci∏ mow´ i sam w∏adca.
Pierwszy: - I wtedy
Drugi: - I wtedy zapanowa∏ kolejny tyran i znowu usiad∏ na
bardzo wysokim i bardzo z∏otym tronie. I te˝ wkrótce rozka-
za∏ zabiç S∏owo. Lecz s∏owo wzi´∏o na swoje barki krzy˝ i ze-
sz∏o do piwnic pa∏acu i w ten sposób ocali∏o swojà godnoÊç
i suwerennoÊç.
Pierwszy: - A pijani rycerze taƒczyli a˝ do wystrzelania kny-
pli ostatnich.

galathea

(galadea@o2.pl)

NieÊpiesznie zaiwaniam do fabryki zaje˝d˝ajàc po dro-
dze drog´ temu sukinsynowi w saabie co to mi by∏ pier-
wej pierwszeƒstwa poskàpi∏ i lookajàc w jego zdzi-

wione niepomiernie ocz´ta krasne wrzucam cztery i zosta-
wiam poczerwienia∏à mord´ we wstecznym. Jak zwykle z
piskiem wpadam na parking, zbiegam po schodach pó∏ me-
tra (ca∏y metr to a˝ na peron) i wyjmuj´ z baƒkomatu stó-
weczk´. Facet w barku nie ma wydaç wi´c dostaj´ dwie po-
d∏u˝ne na krech´. Krecha do obiadu - jeszcze nie wie, ja te˝
nie. Grzej´ do windy cofnàwszy si´ uprzednio bo mi sie przy-
pomnia∏o, ̋ e zapomnnia∏em zapaliç przed robotà a potem wia-
domo - robota i czasu nie ma. Wyssawszy zatem resztki dy-
mu z filtra winduj´ si´ na pi´terko i wraz z wciskiem pa∏eru
w kompie odbieram pierwszy telefon. Szefowa. 

- Zajrza∏byÊ tu do konferensal. Mamy do pogaworzenia
êdziebko. 

- Zara. Kawy, ˝em nie ˝∏opa∏ jeszcze - odburkuj´ i prze-
myÊliwam, ˝e i zajaraç po kawie przyda∏oby si´. 

Czyni´ pod∏ug obmyÊlunku. Kiedy znowu winduj´ si´ na
pi´terko przypomnia∏o mnie si´, ̋ e szefowa chce pogaworzyç.
Niech´tnie przesuwam palucha na przycisk wy˝ej i jad´. Kon-
ferens pusty wi´c id´ po kaw´. K∏aniajà mi si´ po drodze,
uÊmiechajà... Patrz´ czy mam zapi´ty rozporek. Mam. Zapi´ty.
Nachylam sie przy ladzie w recepcji; tà razà z dodatkowego
powodu (pierwszy to popatrzeç w cycki jakieÊ - nisko tak
siedzà). W ladzie lustrzàcej patrzam na swój pysk zaroÊni´ty
i nic nie widz´ poza syfkiem co mi wykwit∏ znowu na brodzie.
Ha - ale Êmieszne - myÊl´ i id´ do konferense. 

Pusto. Wracam si´ do szefowej bo mo˝e zapmnia∏a ju˝ przez
ten czas kiedy si´ dostraja∏em dopalaczami. Jest. Gada. 

Nagada∏a si´. 
- Idê, se siendnij a ja zara przyjd´. 
Siad∏em i ch∏odno mnie si´ wyda∏o. Patrz´ a tu klima na

minus pi´tnaÊcie ustawiona to jà myk. Na plus trzydzieÊci.
Weêmie si´ szefowa rozgrzeje to mo˝e i rozepnie. Tfu, tfu.
Przestawiam na plus pi´ç. 

Nie ma - to i nie b´d´ siedzia∏ jak ten chuj na weselu. Id´

po kaw´. Bior´ w plastyku. Asystentka uÊmiechn´∏a si´ spode
∏ba (akurat wmiksowa∏em si´ jej mi´dzy dzbanek a mleko).
Kontrola rozporka. Wporzo. Nie rozpià∏ si´. Macanko syfka.
Jest. Nie urós∏. Co jest? - se myÊl´. Nie podrywa mnie chy-
ba. Nie! Ona coÊ wie. Bli˝ej koryta to i pewnie... 

Nie myÊl! Wracam si´ z kawà. Sà ju˝. Miny takie jakieÊ.
Stawiam kaw´ na jakimÊ kwicie. Kurwa, prawie nie rozla∏em.
˚e w mord´ jak? No tak. Wylali mnie z tej durnej roboty na
pysk. Ech. 

- GdybyÊ mnia∏ jakieÊ pytania to s∏uchamy. 
Buuu, ty! - myÊl´ se. Jakbym mia∏ ale nie mam. SkàdeÊ

si´ taka roztomi∏a zrobi∏a. 
Po chwili d∏ugiej jak dzieƒ bez jedzenia ona znowu. 
- Nie jesteÊ chyba zaskoczony? 
Tjjjaaa - myÊl´ sobie - a widzisz ty mój wzrok niezasko-

czony? Szcz´Êciem, ̋ e brwi na oczy zapuÊci∏em bo by ci´ mo-
g∏o zabiç niewiasto! Zaparafowa∏em i ta druga spuÊci∏a po-
wietrze. Szcz´Êciem ustami spuÊci∏a. Mys∏a∏a pewnie, ˝e jà
rypn´ z baƒki na po˝egnanie. Niedoczekanie, przyjemnoÊci
nie w tym gronie. 

Zwindowa∏em si´ nieÊpiesznie. Szlug, kawa, szlug. Kar-
ton. Cztery szuflady myk do kartonu. Z biurka przegarnà∏em
prosto do kosza - w sumie Êwie˝e kwity to w koszu naj∏a-
twiej znaleêç, nie? Spadam. Siemka. Piszcie jakby co papie-
rowe listy. 

- Pa, buziaczki - zawsze szarmancki by∏em na po˝egna-
nie. 

Zwindowa∏em si´ ko∏o cerberów. Ju˝ si´ te drzwi rozje-
cha∏y i buchn´∏o Êwie˝uteƒkim dymem z palarni a˝ tu nagle
mnie dopad∏o. No zacz´∏o mnie gryêç jak jasna cholera. Dwa
kroki w przód, jeden w ty∏. Tak. Nie. No nie - musz´. No ˝e
niby nie pracuj´ ju˝ i ˝e mnie nie ma. Ala nie mog´. No nie
mog∏em. 

Naprawd´, uwierzcie, wzià∏em i poszed∏em do barku i
odda∏em im te siedem pierdolonych z∏otych co to rano mi
da∏ dwie d∏ugie na krech´. Ech... Teraz mog´ spaç spokoj-
niej. Klangor (klangor@op.pl)
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Zaiwaniam

Ciąg dalaszy: www.clubing.pl->forum->proza->”tym co to...”


