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RE.KLAMA

intro wspomnienie
EEppiittaaffiiuumm  ddllaa  BBaarrddaa  
Czy ktoÊ jeszcze pami´ta, ̋ e 10 kwietnia zmar∏ Ja-
cek Kaczmarski? 
News przeszed∏ przez radiowe serwisy, poczàt-
kowe strony gazet, wiadomoÊci wszelkich telewi-
zji. Sam sk∏ada∏em informacj´ o Êmierci Kacz-
marskiego. Apla 30 procent szaroÊci, „Odszed∏ bard
SolidarnoÊci”, powi´ksz troch´ zdj´cie. 
Dwa dni wczeÊniej - tak, Êwi´ta ˝le wp∏ywajà na
Êwie˝oÊç gazetowych informacji - sta∏em gapiàc
si´ bezradnie na serwujàce wiadomoÊç dnia radio.
W wieku kiedy powinienem byç Nim najbardziej
zawascynowany, trzyma∏em si´ od Kaczmarskie-
go na dystans. Kojarzy∏ mi si´ z solidarnoÊciowym
kombatanctwem, sektà krainy ∏agodnoÊci tudzie˝
bandà zgredów i szpanerów z Piwnicy pod Bara-
nami i okolic. Tylko gdzieÊ w g∏owie ko∏ata∏y si´
strz´pki „Raportu Ambasadora” z obejrzanego przy-
padkiem przeglàdu piosenki aktorskiej.
Wiele lat póêniej, gdy szuka∏em owego „Rapor-
tu” na Audiogalaxy Êciàgnà∏em przy okazji par´
innych utworów, a potem wszystkie dost´pne.
To co najbardziej mnie urzek∏o w piosenkach (pie-
Êniach?) Jacka Kaczmarskiego to sposób w jaki
przy pomocy  tekstu, g∏osu i d˝wi´ków gitary, kre-
Êli∏ zarówno pojedyncze obrazy, jak i ca∏e opo-
wieÊci. Liryczne, epickie, sowizdrzalskie. Je˝eli ko-
muÊ w tym kraju nale˝y si´ tytu∏ barda, to w∏aÊnie
Jackowi Kaczmarskiemu. Barda bez przymiotni-
ków. Wcià˝ co pewien czas wracam do tych utwo-
rów. „Kmicic”, „Ob∏awa”, „Nie lubie”. Poczàtek „Krzy-
ku” wcià˝ powoduje ciarki. Tylko „Mury” przewi-
jam. DDiiss

WW  ttyymm  nnuummeerrzzee  nniiee  ppiisszzeemmyy
● OO  ÊÊmmiieerrccii  CCzzeess∏∏aawwaa  MMii∏∏oosszzaa  --  bboo  nniiee  bb´́ddzziieemmyy  kkoonnkkuurroowwaaçç  zz  „„GGaazzeettàà  WWyybboorrzzàà””  ii  „„TTyyggooddnnii--
kkiieemm  PPoowwsszzeecchhnnyymm””..  „„NNaasszz  DDzziieennnniikk””  --  jjaakk  ddoonniiooss∏∏aa  „„GGWW””  --  uummiieeÊÊnnii∏∏  mmaa∏∏ee  ii  ww  ddooddaattkkuu  nniiee--
pprraawwoommyyÊÊllnnee  iinnffoo  ddooppiieerroo  nnaa  ssttrroonniiee  44..  --  zz  nniimm  ttee˝̋  nniiee  bb´́ddzziieemmyy  kkoonnkkuurroowwaaçç..

● OO  „„PPrrzzyyssttaannkkuu  WWooooddssttoocckk””  --  bboo  nniiee  bb´́ddzziieemmyy  kkoonnkkuurroowwaaçç  zz  ccaa∏∏àà  mmaassàà  mm∏∏ooddzziieerrzzoowwyycchh  ppii--
sseemmeekk,,  aannii  ggaazzeettaammii  ssiillààccyymmii  ssii´́  nnaa  „„AAnnaalliizz´́  zzjjaawwiisskkaa””..

● OO  oossoobbiissttyycchh  kk∏∏ooppoottaacchh  LLuummppiiaatteejj  --  bboo  nniiee  bb´́ddzziieemmyy  kkoonnkkuurroowwaaçç  zz  „„ee--vviivvàà””  oo  iillee  ttaakkaa  kkiiee--
ddyykkoollwwiieekk  ppoowwssttaanniiee..

● OO  uuppaaddkkuu  „„CCiittyy  MMaaggaazziinnee””  --  bboo  ppóókkii  bbyy∏∏  ttee˝̋  zz  nniimm  nniiee  kkoonnkkuurroowwaalliiÊÊmmyy..

● OO  rreeaakkttyywwaaccjjii  „„LLaammppyy””  --  bboo  mmaammyy  iinnnnyycchh  kkuummppllii..

● OO  ssyyttuuaaccjjii  ggoossppooddaarrcczzeejj  ww  kkrraajjuu,,  ppoolliittyycczznneejj  nnaa  ÊÊwwiieecciiee  ii  mmiilliittaarrnneejj  ww  IIrraakkuu  --  oo  ttyymm  ppiisszzàà  jjuu˝̋
cchhyybbaa  ttyyllkkoo  ccii  ccoo  mmuusszzàà..

● AA  oo  „„PPrrzzeekkrroojjuu””  nnaappiisszzeemmyy  ttyyllkkoo  ttyyllee,,  ˝̋ee  zz  ttaammttààdd  zzeerr˝̋nnii´́ttyy  jjeesstt  tteenn  ppoommyyss∏∏..

Witam po raz ósmy
W∏aÊnie przeglàdasz kolejny numer CyberCore. Mam nadziej´, ˝e jego zawar-
toÊç i nowy leja∏t przypadnà Ci do gustu. Odrodzony CC to wi´ksza cz´stotli-
woÊç i nowi autorzy. A ju˝ nied∏ugo zapowiadane od dawna zmiany. 

Tradycyjnie czekam na opinie na temat numeru, oraz wszelkie propozycje wspó∏-
pracy dotyczàce zarówno zamieszczenia w numerze tekstów, zdj´ç i innej twór-
czoÊci, jak i np. wzajemnej reklamy. Zapraszam równie˝ osoby zainteresowa-
ne wydaniem wi´kszych tekstów w formie publikacji elektronicznej.
Kontakt: cybercore@gazeta.pl, dis-o2@tlen.pl 

˚ycz´ przyjemnej lektury. ddiiss

http://www.noweszanse.com.pl/hosting
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W trzydziestym ósmym roku ˝ycia
Pod koniec dwudziestego wieku,
Co nic ju˝ chyba do odkrycia
Nie ma ni w sobie, ni w cz∏owieku -
Za czarne pióro i atrament
Chwytam, by spisaç swój testament.

Za mnà ju˝ liczba chrystusowa
Ofiarnym koz∏om przypisana,
Kiedy niewinna spada g∏owa
Za cudze grzechy - czyli za nas,
By z ˝ycia si´ wymknàwszy side∏
Uschnàç w relikwi´ wÊród kadzide∏.

Przede mnà dziesi´ç lat niepewnych,
Gdy ka˝dy zmierzch m´˝czyzn´ mia˝d˝y,
Od wewnàtrz poÊpiech szarpie gniewny,
A z nieba mu znikajà gwiazdy.
Który to przetrwa ten - do˝yje
Zaszczytu, ˝e s´dziwie zgnije.

Mniej wa˝ne - ile czasu trawisz,
Ni˝ - z jakim trawisz go wynikiem.
Niejednà twarz mi los przyprawi∏:
By∏em ju˝ zdrajcà i pomnikiem,
Degeneratem, bohaterem,
A wszystkie twarze by∏y szczere.

Patrzono na mnie przez soczewki
Mi∏oÊci, z∏oÊci, interesu,
Przeinaczano moje Êpiewki
By si´ stawa∏y tym, czym nie sà.
Tak u˝ywano mnie w potrzebie
A˝ dziw, ˝e jeszcze mam ciut siebie.

Poza tym zresztà mam niewiele.
Wp∏ywy przejad∏em i przepi∏em.
Conieco w duszy tkwi i w ciele
(Co duszy wstr´tne - cia∏u mi∏e),
Wi´c nie zostawiam potomnoÊci
Kont, akcji ani posiad∏oÊci.

Pierwszej ma∏˝once mojej, Ince,
Nim si´ wyrazi o mnie szpetnie,
Zostawiam nasze wspólne siƒce -
Pamiàtki z wojny wieloletniej.
Ja si´ przeglàdam w tych orderach,
Bo to, co boli - nie umiera.

ZaÊ drugiej mojej po∏owicy
Niczego nie zapisz´ za nic,
Bo choçbym nie wiem jak policzy∏ -
I tak mnie za rozrzutnoÊç zgani;
Wi´c nim si´ zrobi krótkie spi´cie -
"Kocham ci´" - pisz´ w testamencie.

Tak˝e synowi memu, Kosmie
Niewiele mam do zapisania.
Nie wiem co b´dzie, gdy doroÊnie:
Czy zada cios mi, czy pytania

online wspomnienie

Nie, nie czyta∏am „SamotnoÊci w sieci”.
Ale czuj´ si´ upowa˝niona do wypo-
wiadania si´ na temat poszukiwania w

Internecie swojej drugiej po∏ówki, bo - nota-
bene wcale nie szukajàc - w∏aÊnie tam jà zna-
laz∏am. Ale zanim to nastàpi∏o, pozna∏am na
w∏asnej skórze uroki wirtualnych relacji m´-
sko-damskich. 

TToo  bbyy∏∏yy  ddaawwnnee,,  jjeesszzcczzee  sspprrzzeedd  bbllooggóóww  ii  GGaa--
dduu--GGaadduu,, z∏ote czasy sieci IRCX. Jej uroki roz-
toczy∏ przede mnà jeden Niezamieszkalny, w
którym - jak mi si´ wtedy wydawa∏o - by∏am
ca∏kiem zakochana, i który - do czego by si´
wtedy nigdy nie przyzna∏, bo ∏atwiej by∏o po-
jechaç do innego miasta i zawracaç swoimi
problemami mi∏osnymi g∏ow´ znajomym z In-
ternetu ni˝ zadzwoniç do osoby mieszkajàcej
dwa domy dalej i zaprosiç jà na spacer -od-
wzajemnia∏ z pewnym zaanga˝owaniem mo-
je uczucie. Konsekwencje faktu wprowadze-
nia mnie w wirtualny Êwiat by∏y nast´pujà-
ce: pozna∏am mas´ ludzi, z niektórymi
utrzymuj´ kontakty do dziÊ, mia∏am kilka cy-
berseksualnych propozycji, by∏am na kilku de-
sperackich, choç czasem bardzo udanych, rand-
kach w ciemno, flirtowa∏am tygodniami z pa-
roma nieprzystojnymi, ale czarujàcymi
facetami, a wreszcie w Zakopanem, na cy-
berzlocie, na który zabra∏ mnie pan Nieza-
mieszkalny pozna∏am pana Zamieszkalnego i
ku radoÊci/oburzeniu/zazdroÊci wirtualnego
otoczenia sprowadzi∏am go sobie do mojego
miasta, by dzieliç z nim do dziÊ stó∏, ∏o˝e, ko-
ty i raty za samochód. 

MMyyÊÊll´́,,  ̋̋ ee  ttee  sskkrroommnnee  ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa upraw-
niajà mnie do przedstawienia w tym miejscu
kilku swoich refleksji na temat zwiàzków, za-
czynajàcych si´ w Internecie. Chocia˝ nie je-
stem przekonana czy w dzisiejszych czasach
relacje, nawiàzywane w tzw. realu (jakoÊ nie
lubi´ tego s∏owa, zw∏aszcza w wymowie) i za
poÊrednictwem Internetu, tak naprawd´ si´
ró˝nià.

TTaakk,,  wwiieemm,,  ww  SSiieeccii  ∏∏aattwwiieejj  bbyyçç uczuciowym
oszustem, ∏atwiej uwodziç nie grzeszàc uro-
dà, ∏atwiej pokonaç nieÊmia∏oÊç. Wiem rów-
nie˝, jak silnym afrodyzjakiem jest wyobraê-
nia zakl´ta w s∏owach. Pozna∏am facetów, któ-
rzy w trakcie jednej sesji uwodzili kilka kobiet,
pozna∏am dziewczyny, które w Sieci szuka∏y
bogatego m´˝a (w tamtych odleg∏ych czasach
sta∏y dost´p do Internetu mieli przede wszyst-
kim faceci z korporacji, a te jak wiadomo nie-
êle p∏acà). Tak to ju˝ jest. W czasach kompu-

terów Commodore te˝ si´ to zdarza∏o. Inter-
net daje jedynie poczucie panowania nad sy-
tuacjà. Wystarczy otworzyç byle jakà randko-
wà stron´ i Twój komputer pyta Ci´, drogi Czy-
telniku: kogo chcesz poznaç? (mo˝liwe opcje:
m´˝czyzna, kobieta, inne), w jakim celu? (to-
warzyskim, matrymonialnym, zaprzyjaênienia
si´, uprawiania seksu, robienia remontu, gra-
nia w gry RPG, inne), jaki ma mieç kolor w∏o-
sów? (nie widzia∏am, ̋ eby jakiÊ portal uwzgl´d-
ni∏ ludzi bez w∏osów, mo˝e uznano, ˝e „∏ysy”
to okreÊlenie niepoprawne politycznie), ile ma
mieç lat?, w jakim ma mieszkaç mieÊcie?, czy
ma mieç w∏asne mieszkanie? I tak dalej. Cze-
kam niecierpliwie na kolejne technologiczne
usprawnienia: odrzuç posiadaczy ow∏osionych
pleców, nie uwzgl´dniaj facetów w kapeluszu,
sprawdê czy myje siusiaka, zawsze ignoruj ko-
biety przy koÊci, poka˝ stopieƒ zaawansowa-
nia cellulitu, sortuj wyniki wed∏ug przycho-
dów.

PPaammii´́ttaamm  mmoojjee  ppiieerrwwsszzee kroki w sieci IRC.
- Tylko pami´taj, nie umawiaj si´ z ˝adny-

mi facetami z IRCa - poradzi∏ troskliwie Nie-
zamieszkalny. - Oni sà w Sieci mili i uwodzi-
cielscy, a w realu brzydcy, mrukliwi i nie-
uprzejmi albo po prostu jednorazowo napaleni.

- Mhm, b´d´ pami´taç - obieca∏am i za-
siad∏am przed monitorem z solennym posta-
nowieniem, ˝e jeszcze dziÊ zweryfikuj´ ten
osàd.

WWiieecczzoorreemm  mmiiaa∏∏aamm  ppiieerrwwsszzàà  rraannddkk´́, na któ-
rà posz∏am z za∏o˝eniem, ˝e b´d´ faceta uro-
dà i intelektem przewy˝sza∏a co najmniej o
g∏ow´, on na pewno si´ mnà zachwyci, w
zwiàzku z czym przynajmniej si´ dowartoÊciuj´
i nabior´ si∏, które tak mocno nadwer´˝a∏ w
tamtym czasie Niezamieszkalny. Wi´c posz∏am.
Wyluzowana. Tylko nie przewidzia∏am, ˝e w
knajpie b´dzie czeka∏ polski Antonio Bande-
ras. I to w dodatku wygadany jak Woody Al-
len, b∏ystkotliwy jak Jerzy Pilch i pociàgajàcy
jak magnes wielkoÊci ruskiego czo∏gu. Przy tym
zna∏ swojà wartoÊç i nie musia∏ niczego ni-
komu udowadniaç. Chocia˝ nie nale˝´ do osób
nieÊmia∏ych, odebra∏o mi mow´. Gada∏am
okropne bzdury, obla∏am si´ herbatà i w ogó-
le wypad∏am blado, blado, blado. OczywiÊcie
wi´cej si´ nie spotkaliÊmy, chocia˝ wymienia-
liÊmy od czasu do czasu poglàdy w Sieci. Nie
musz´ dodawaç, ˝e randka, która mia∏a mnie
podnieÊç na duchu, ma∏o mnie nie zabi∏a.

AAllee  nniiee  ttrraaccii∏∏aamm  wwiiaarryy.. Póêniej pozna∏am
jeszcze pewnego uwodzicielskiego 12-latka

Przepis 
na e-związek



I pró˝no mi si´ dzisiaj biedziç,
Czy znajd´ na nie odpowiedzi.

Paci zabawek nie pomno˝´,
A zapisuj´ jej przestrog´,
˚e choç si´ wiecznie bawiç mo˝e -
Nie takà jej wyÊni∏em drog´.
Lecz snem nie b´d´ córki dr´czy∏:
Zjawi si´ draƒ, co mnie wyr´czy!

Przykra to myÊl, ˝e - gdy czterdziestk´
Poranny wieszczy reumatyzm -
Tak ∏atwo w ten testament mieszcz´
Wszystkie me lary i penaty:
Gitar´, ksià˝ki i zapiski,
Butelk´ po ostatniej whisky.

Nic nie zapisz´ wi´c Wa∏´som,
Pawlakom, Stràkom i Urbanom,
Co codziennoÊcià naszà trz´sà,
A ja ich musz´ strzàsaç rano.
I przyjació∏ki mej Grabowskiej
Gr´ z nimi bior´ za s∏abostk´.

Zosta∏y jeszcze pieÊni. One
Ju˝ chc´ czy nie chc´, nie sà moje.
Niech cierpià los swój - raz stworzone
Na beznadziejny bój z ustrojem.
Szczez∏ ustrój, a s∏owami pieÊni
Wcià˝ ok∏adajà si´ wspó∏czeÊni.

Ja z nimi nic wspólnego nie mam
(To znaczy z ludêmi, nie z pieÊniami)
Niech sobie znajdà w∏asny temat
I niech go wyÊpiewajà sami.
Inaczej zdradzà wielbiciele
˚e nie poj´li ze mnie wiele.

Partnerzy tak˝e êród∏em troski -
Cià˝y przyjaêni kamieƒ m∏yƒski:
Niezbyt wysila∏ si´ Gintrowski,
Nazbyt wysila∏ si´ ¸apiƒski.
TyleÊmy wspólnie znieÊli modlitw -
RozeszliÊmy si´ bez melodii.
W ten czas tak marny, ha∏aÊliwy,
Gdy szybki efekt myÊl po∏yka,
Chóralne plàczà si´ porywy,
Muzyka wszelka w zgie∏ku znika.
Lecz, chocia˝ z nieuchronnym smutkiem,
Ka˝dy niech swojà nuci nutk´.

O, nie samotne to nucenie!
Ani obejrzy si´ pustelnik -
Zjawià si´ wielcy ocaleni
Z Historii rusztów i popielnic
By szydziç wprzód, a potem kusiç
I do sprostania im przymusiç.

Bo nie przypadkiem przeszli czyÊciec
Odsiani z mód wartkiego Êcieku
Po to by istnieç (a nie b∏yszczeç)
I wieÊç dysput´ o cz∏owieku.
W przepyszne wyciàgnà ci´ katusze

online wspomnienie
(przyszed∏ do mnie do pracy, robiàc mi wstyd
ca∏kiem serio), mi∏oÊnika tai-chi i skakania z
mostów, bardzo sympatycznego fana „Ally
McBeal”, z którym utrzymuj´ kontakty do dziÊ.
Z tymi ostatnimi dwoma nie by∏o ˝adnego
iskrzenia, za to gada∏o nam si´ wyÊmienicie
- jakbyÊmy si´ znali od zawsze. Pó˝niej by∏y
jeszcze inne znajomoÊci. Im dalej w las, tym
wi´cej drzew - wkrótce nauczy∏am si´ ju˝ bar-
dzo dok∏adnie wybieraç rozmówców, co znacz-
nie u∏atwi∏ post´p techniczny.

DDzzii´́kkii  tteecchhnnoollooggiiii  ii  IInntteerr--
nneettoowwii okazuje si´, ˝e zna-
lezienie m´˝czyzny/kobiety
swoich marzeƒ, na dodatek
w najbli˝szej okolicy jest
bardzo proste. Rozpoczyna-
my nieÊmia∏à koresponden-
cj´, znajdujemy w sobie co-
raz wi´cej wspólnych cech,
upodobaƒ, marzeƒ. Odwle-
kamy pierwsze spotkanie w
obrzydliwie nudnà nieskoƒ-
czonoÊç. W koƒcu nie wy-
pada ju˝ d∏u˝ej czekaç. I?

NNoo  ww∏∏aaÊÊnniiee  ddoocchhooddzziimmyy
ddoo  sseeddnnaa czyli do konfron-
tacji w realu. Po pierwsze
znaczna cz´Êç osób zwy-
czajnie tchórzy i nie stawia
si´ na pierwsze (a tak˝e dru-
gie i trzecie) spotkanie, ma-
jàc zawsze jakàÊ niezbità
wymówk´. A to bywa dla
drugiej strony bardzo bole-
sne. Ale rozpoczynajàc wir-
tualny romans zawsze trze-
ba taki obrót spraw wziàç
pod uwag´.

JJeeÊÊllii  ssppoottkkaanniiee  jjeeddnnaakk  ssii´́
ooddbbyy∏∏oo,,  mamy kolejny pro-
blem: ˝eby jeszcze by∏o mi∏o. To czy uda si´,
czy si´ nie uda, czy zaakceptujemy fakt, ̋ e 35-
letni MuchoMacho nie ma z przodu jedynki, a
NapalonaAnia (19) trz´sie si´ ze zdenerwo-
wania jak osika przy pierwszym poca∏unku i
nosi majtki typu mamasize (nowoÊç, do na-
bycia w supermarkecie Real po cenie promo-
cyjnej), zale˝y ju˝ tylko od chemii. Czyli jak
w ̋ yciu. Upraszczam? Mo˝e. Ale mnie si´ uda-
∏o. Uda∏o si´ Marcie. I Heli. I Witkowi.

DDllaatteeggoo  pprrzzyyggoottoowwaa∏∏aamm  ppooddrr´́cczznnyy  ppoorraadd--
nniikk  dla poczàtkujàcych poszukujàcych uczu-
cia w paj´czynie Internetu. Mo˝e pomo˝e nie-
którym ominàç rafy wirtualnego morza na-
mi´tnoÊci.
11..  Nic na si∏´. Naj∏atwiej znajdziesz mi∏oÊç nie
szukajàc jej. Czyli jak w ˝yciu.
22..  JeÊli mówi Ci coÊ przys∏owie o ryczàcej kro-
wie, omijaj osoby o imponujàcych nickach, ta-
kich jak BigBird, Daniel26, Dick30, Justyna69,

Nimfomanka23, Lolita. Poza tym takie pseu-
do kojarzy si´ jednoznacznie, wi´c mo˝esz po-
tem us∏yszeç, ˝e chyba od poczàtku wiedzia-
∏eÊ/wiedzia∏aÊ, na czym stoisz.
33..  Sam/sama te˝ nigdy nie udawaj ucieleÊnienia
wszystkich fantazji fizyczno-intelek-tualnych
p∏ci przeciwnej. Pe∏ne zawodu spojrzenie na
pierwszym spotkaniu to cena, której nie war-
to p∏aciç.
44..  JeÊli ktoÊ ma w Sieci s∏aw´ notorycznego
podrywacza, przy Tobie na pewno si´ nie zmie-
ni. Nie licz na to.

55..  Ludzie zwiàzani w´z∏em
ma∏˝eƒskim ch´tnie wirtual-
nie flirtujà, ale rzadko si´ roz-
wodzà, zw∏aszcza jeÊli majà
dzieci. Lepiej wi´c mo˝e za-
pomnij i o tym.
66..  JeÊli ktoÊ nie przyszed∏ na
umówione po miesiàcach spo-
tkanie, nie gadaj z nim wi´-
cej. Zastosuj bardzo przydat-
nà funkcj´ IGNORE. I nie wni-
kaj, czemu jest takim
palantem.
77..  JeÊli w∏aÊnie si´ zakocha-
∏eÊ/zakocha∏aÊ i to w Sieci, nie
przesadzaj z opowiadaniem o
szczegó∏ach kolegom i kole-
˝ankom z kana∏u. Skoro ist-
niejà wirtualne romanse, ist-
niejà te˝ wirtualne plotki i in-
trygi.
88..  Zlot to bardzo dobre miej-
sce na pierwsze spotkanie.
Szczególnie, jeÊli nie nale˝ysz
do osób bardzo przebojowych.
OczywiÊcie musisz si´ liczyç z
faktem, ˝e Rambo czy D˝eni-
fer, oka˝e si´ lepszym obiek-
tem uczuç. Rób swoje, ryzy-
ko jest Twoje.
99..  Nie zak∏adaj, z góry, ̋ e part-
ner poznany przez Internet

jest idea∏em. I nie udawaj, ˝e Ty jesteÊ. JeÊli z
poczàtku oka˝e si´ nie taki, jak w Twoich wy-
obra˝eniach, a zainwestowa∏eÊ/zainwestowa-
∏aÊ w t´ relacj´ troch´ energii, po prostu daj
mu szans´.
1100..  Unikaj osób, które wysy∏ajà od razu zdj´-
cia swoich intymnych cz´Êci cia∏a (nie mia∏am
poj´cia, ̋ e jest ich tyle!!!). No chyba, ̋ e te˝ to
robisz. Nie oczekuj, ˝e rozwin´ tu ten temat.
Po prostu mi zaufaj.

NNaa  kkoonniieecc  ttrruuiizzmm:: owszem - wi´kszoÊç
zwiàzków z Internetu si´ rozpada. Ale rozpa-
dajà si´ te˝ zwiàzki, które mia∏y swój poczà-
tek na obozie nurkowym, przy okienku na po-
czcie, w pracy, na bazarze i w tramwaju. Lajf
is brutal. Wi´c przestaƒmy demonizowaç elek-
troniczne romanse, dobrze?

RRóó˝̋aa
((rroozzaa__ss@@ppoocczzttaa..wwpp..ppll  //  kkiizziiaa..bblloogg..ppll))

Czekam niecierpliwie
na kolejne techno-
logiczne usprawnie-
nia: odrzuć posia-
daczy owłosionych
pleców, nie uwzględ-
niaj facetów w ka-
peluszu, sprawdź czy
myje siusiaka, za-
wsze ignoruj kobie-
ty przy kości, sor-
tuj wyniki według
przychodów.



Nie byle jakie ∏zy i dusze.
Dyskusja z nimi jest wi´c czysta.
Podst´pna tylko z naszej strony.
Czym grozi nam antagonista
Co przed wiekami pogrzebiony?
A dodam jeszcze myÊl, ˝e i my
Nied∏ugo ju˝ b´dziemy z nimi.

To samo pod rozwag´ daj´
Kochankom moim bez wyjàtku:
Jak˝e do syta tym si´ najeÊç
Co koƒcem by∏o od poczàtku?
Imion rozkoszy wi´c nie podam,
Bo ˝ycia ma∏o, czasu szkoda.

Dlatego te˝ si´ koƒczyç godzi...
Nie wiem, czy jeszcze co napisz´,
Lecz tylem ju˝ wierszyde∏ sp∏odzi∏,
˚e jest czym okpiç po mnie cisz´.
Zw∏aszcza, ˝e póki s∏oƒce Êwieci
Wcià˝ b´dà rodziç si´ poeci.

Jak ja bezczelni i bezradni
Spragnieni grzechu i spowiedzi
I jednà nogà ju˝ - w zapadni -
Dociekajàcy - co w nich siedzi,
Co wcià˝ nieuchronnoÊci przeczy,
Ze mo˝e ˝ycie jest - do rzeczy!

online wspomnienie

Grono gron
czyli jak to robić pionowo

Obudowaniu internetowych spo∏eczno-
Êci napisano ju˝ wiele, zarówno od stro-
ny socjologicznej jak i czysto marke-

tingowej. Socjologowie podkreÊlajà poziomoÊç
tego typu struktur, czyli budowanie wzajem-
nych relacji na wspólnych zainteresowaniach
- rzadziej interesach - w przeciwieƒstwie do
struktur poziomych, budowanych ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania. RzeczywiÊcie, wy-
daje si´, ˝e poziome, terytorialne, wi´zi spo-
∏eczne stajà si´ coraz s∏absze. Mo˝na ca∏e ̋ y-
cie mieszkaç w bloku, wszelkie relacje z
sàsiadami sprowadzajàc do wymiany uk∏onów
i realizacji doraênych potrzeb w postaci np.
po˝yczenia udarowej drukarki. Co charaktery-
styczne, im mniejsza i jaÊniej okreÊlona wspól-
nota, tym wi´ksze poczucie do niej przynale-
˝enia. W wielkim blokowisku, mia∏em cen-
tralnie gdzieÊ wszystko co zamyka∏em za
drzwiami od mieszkania. Teraz - we wspólno-
cie dwudziestu rodzin - jest zupe∏nie inaczej.
W dzisiejszych czasach nie ma ju˝ jednak ko-
niecznoÊci cz´stych wspólnych dzia∏aƒ. W miej-
sce relacji opartych na potrzebie, pojawiajà si´
relacje oparte w∏aÊnie na wspólnych zainte-

resowaniach. A pod tym wzgl´dem o wiele
wi´cej ∏àczy mnie z kolegà z Poznania, czy ko-
le˝ankà z Warszawy ni˝ z ludêmi mieszkajà-
cymi tu˝ obok. A o nawiàzywie tego typu re-
lacji naj∏atwiej w internecie. Swego czasu pro-
wadzi∏em dosyç obfità korespondencj´. Na list
czekalo si´ par´ tygodni. Teraz jedzàc Ênia-
danie rozmawiam przez tlen z ludêmi z ró˝-
nych stron Polski. KiedyÊ, aby si´ z kimÊ skon-
taktowaç, trzeba by∏o wys∏aç list, ten, ktoÊ aby
odpowiedzieç równie˝ musia∏ to zrobiç. Gdy
którejÊ ze stron si´ nie chcia∏o kontakt nie do-
chodzi∏ do skutku. Ile czasu potrzeba by wy-
s∏aç mejla? Ile by na niego odpowiedzieç?

IInntteerrnneettoowwee  wwssppóóllnnoottyy  zzaazzwwyycczzaajj tworzà
si´ wokó∏ czegoÊ (chcia∏oby si´ napisaç gdzieÊ) 

Ma∏y wycinek grona. Niebieskie kó∏ko

to ja, pozosta∏e to moi gronowi zna-

jomi i ich wzajemne powiàzania.

Szcza∏ki oznaczajà zaproszenie do

Grona. Kwadraciki z cyframi - liczb´

pozosta∏ych znajomych.



Elita w internecie? A jednak. Internet ma
swoje elitarne grono. Nazywa si´... gro-
no.net. Jak przysta∏o na elit´ mo˝na tam

wejÊç tylko przez zaproszenie. Inne predyspozy-
cje typu wykszta∏cenie, zarobki nie sa istotnie.
Wa˝ne, ˝e ktoÊ nas zaprosi∏. A z tym zaprosze-
niem ró˝nie bywa. Niektórzy zapraszajà wybra-
nych przyjació∏, inni licytujà si´ w stylu kto ma
wi´cej. Przyjació∏. Albo znajomych. Niewa˝ne. Li-
czy sie iloÊç. Ale nie u ka˝dego.

O co chodzi w gronie? Szczerze mówiàc o nic.
Zaprasza si´ znajomych tworzàc przez to elitar-
ny, zamkni´ty kràg. To swoiste paƒstwo w paƒ-
stwie choç o troch´ innym znaczeniu ni˝ po-
wszechnie taki stan rzeczy sie u nas uwa˝a. Tu-
taj sà fora dyskusyjne, serwis og∏oszeniowy,
wewn´trzna poczta (niestety jedna wiadomoÊc
mo˝e mieç ok 2500 tysiàca znaków co w mo-
mencie wi´kszej polemiki zmusza do dzielenia
wiadomoÊci na cz´Êci lub... przeniesienie si´ na
komunikator).

Plusem wewn´trznej poczty jest niezobowià-
zujàca korespondencja. Ot, ktoÊ zamieÊci∏ cie-
kawy opis w swoim profilu lub zabawne og∏o-
szenie, które chcemy jakoÊ skomentowaç.

CCoo  cciieekkaawwee  wwii´́kksszzooÊÊçç  uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww  ppooddppii--
ssuujjee  ssiiee imieniem i nazwiskiem. Zupe∏nie jak w
swoim gronie. A przeciez to nadal internet. Tyle,
˝e bardziej ludzki, bo tworzony przez znajomo-
Êci, rekomendacje. To tu mo˝na poszukaç co nas
∏àczy z innym u˝ytkownikiem (ilu poÊredników
- wspólnych znajomych, znajomego znajomych)
dzieli nas od jakiejÊ istoty.

To tu mo˝na spotkaç nawet Hirka Wron´. I
sprawdziç czy mamy wspólnych znajomych. A je-
Êli sà to bliskie powiàzania mo˝na zaprosiç ob-
cà osob´ do swojego grona. Tyle, ̋ e nie takà ob-
cà. Zwykle znajomy znajomego jest naszym zna-
jomym. I tak to sie rozkr´ca.

Mo˝na tak˝e poszukac znajomych przez wy-
szukiwark .́ Ja w taki sposób znalaz∏am par´ osób
z mojego miasta znane mi z widzenia na uczel-
nianych korytarzach. Dajàc informacj´ na tabli-
cy og∏oszeƒ (mniej lub bardziej powa˝nà) mo-
˝emy liczyç na odzew, polemik´, ale tak˝e po-
wa˝ne propozycje jesli og∏oszenie mia∏o g∏´bszy
sens. Mo˝e to byc sposób na odszukanie znajo-
mych. W taki sposób znalaz∏ mnie kolega z któ-
rym kontakt urwa∏ sie dobrych 6 lat temu.

Obok podawania nazwisk (zwykle prawdzi-
wych!) bardzo ch´tnie zamieszcza sie zdj´cia. I
bynajmniej nie w celu efotek.pl czy innych epul-
sow.pl ze skalà ocen o 0 do 10. Osoby, które tak
bardzo bronià swojej anonimowoÊci i nie wdajà
si´ w infantylne umieszczanie fotek na serwisach

fotkowo - oceniajàcych, na gronie zamieszczajà
swoje twarze niemal powszechnie.

II  cchhyybbaa  nnaa  ttyymm  ppoolleeggaa  mmaaggiiaa  tteeggoo  mmiieejjssccaa..  Tu
nikt nie ocenia, nie podrywa (a jesli ju˝ to w spo-
sób kulturalny), nie ma tu napalonych 16 lat-
ków,bo nikt takich do grona nie zaprosi. A na-
wet jeÊli to przeci´tny 16 latek nie znajdzie tu nic
dla siebie i szybko znudzi sie miejscem, gdzie
nie mo˝e zab∏ysnàç poprzez swojà wulgarnoÊç.

Wi´kszoÊc gronowiczów to ludzie powiedz-
my Êrednio m∏odzi. Tu nie ma skandali, dziecin-
nych przepychanek, oceniania zdj´ç, publiczne-
go obna˝ania si ,́ podglàdania na zasadzie co da-
ny u˝ytkownik w tej chwili robi (vide: epuls.pl).
Jesli skandale majà miejsce to chyba tylko w za-
ciszu wewn´trznej poczty. Ale co to za skandal,
jesli nie wyp∏ywa on na forum publiczne. W koƒ-
cu istotà skandalu jest rozg∏os i wywo∏anie po-
wszechnego oburzenia.

AA  jjeeddnnaakk  ttoo  nnaaddaall  iinntteerrnneett..  Choc stwarza po-
czucie bezpieczeƒstwa, braku anonimowoÊci. Dla-
czego? Bo mo˝na wejÊç na zaproszenie? A jesli
ktos zaprosi∏ psychopat´? A on kolejnego? A my
nadal czujemy sie bezpiecznie.

Niektórzy zapraszajà osoby znane wy∏àcznie
z sieci (jak to by∏o w moim przypadku). W moim
gronie na 10 osób sa tylko 2, które znam ze swia-
ta rzeczywistego.

Jest wielce prawdopodobne, ˝e ca∏a sieç gro-
na w∏aÊnie na tym polega. Bo niewiele czasu zaj-
mie nam dojÊcie do wniosku, ˝e w gronie du˝à
cz´Êç stanowià tzw. ludzie sieci, którzy w∏aÊnie
w wirtualnym swiecie sa znani i aktywni. Czy wí c
mo˝emy czuç sie bezpiecznie? Czy to, ̋ e ktos po-
da imi´ i nazwisko gwarantuje nam bezpieczeƒ-
stwo? Równie dobrze ja mog´ pod tym tekstem
podpisac si´ Maria Montessori (kto wie kim by-
∏a M.M.? :-)).

Niektóre osoby prowadzà legalna dzia∏alnoÊç
w internecie. A reszta? Kim sà? Czy warto im ufaç?
Czy warto zapraszaç do swojego grona znajo-
mych znajomego, których ci´˝ko zidentyfikowaç?
Nie chc´ wyjÊç na niereformowalnà staruszke,
ale w gruncie rzeczy ostro˝noÊci nigdy za wiele.
Nawet w gronie. W koncu to tak˝e internet.

AA  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  cczzyy  ttee˝̋  kkaapprryyssuu  mmoo˝̋eemmyy......
wykasowac swoje konto z grona i zapomnieç o
ca∏ej sprawie. Ale nim podejmiemy ten krok war-
to si´ tam rozejrzeç i w granicach rozsàdku
pobawiç.

A! Gdyby ktoÊ mnie szuka∏ jestem pod 'shrew'
PPaattrryyccjjaa  ""sshhrreeww""  KKiieerrzzkkoowwsskkaa

((sshhrreeww@@wwpp..ppll))

online

Gdzie spotyka
się elita?

Tekst ukazał się także w prowadzonym przez autorkę 
e-magazynie Apeiron (www.apeironmag.tk)

Grono gron
- sà to np. uczestnicy forum przy serwisie o okre-
Êlonej tematyce itp. Pewnym wyjàtkiem sà tutaj
czaty (czy kana∏y IRCa), gdzie równie˝ w przy-
padku sta∏ych bywalców mo˝na mówiç o wpól-
nocie. Czaty, nie doÊç, ˝e istniejà samodzielnie,
to zazwyczaj sà s∏abo dookreÊlone tematycznie. 

Jak to ktoÊ ∏adnie zauwa˝y∏ internet staje si´
tzw. „trzecim miejscem”, po domu i pracy/szko-
le. Miejcem gdzie mo˝na „byç” w pe∏ni si´ reali-
zujàc bez uwarunkowaƒ charakterystycznym dla
dwóch pierwszych miejsc.

Istnieje wiele prób, których celem samym w
sobie jest stworzenie internetowych wspólnot.
Powstajà serwisy, których jedynà funkcjonalno-
Êcià jest w∏aÊnie dostarczenie narz´dzi zapew-
niajàcych rozwój takiej wspólnoty.

JJeeddnnyymm  zz  tteeggoo  ttyyppuu  sseerrwwiissóóww  jjeesstt  ggrroonnoo..nneett,
twórcy reklamujà go jako pierwszà w Polsce
wspólnot´ przyjació∏, chocia˝ wczeÊniej istnia∏
chocia˝by epuls.pl.  

Na pytanie co mo˝na robiç w gronie, najcz´stszà
odpowiedzià jest - po prostu tam byç. Owszem
przydaje si´ tablica og∏oszeƒ, czy system wia-
domoÊci. Zapewne du˝o ludzi korzysta te˝ z gro-
nowych forów. 

Grono.net z poÊród innych tego typu serwisów
wyró˝niajà dwa elementy. Pierwszy z nich do gru-
pa u˝ytkowników, drugi - koniecznoÊç posiada-
nia zaproszenia.

Przede wszystkim grono nie jest przeznaczo-
ne dla nastolatków. Ju˝ sam oszcz´dny design
nie zwiastuje coolzabawy. Wystarczy przejrzeç
tablic´ og∏oszeƒ by dojÊç do wniosku, ˝e wi´k-
szoÊç u˝ytkowników stanowià dwudziesto-trzy-
dziestolatkowie. Co ciekawe, wÊród nich znaj-
dujà si´ chyba wszyscy Êwi´ci polskiego inter-
netu. Zapewne ten fakt rodzi fam´ o elitarnoÊci
grona.

Drugim elementem jest mo˝liwoÊç do∏àcze-
nia do grona jedynie po otrzymaniu zaproszenia
od któregoÊ z jego cz∏onków. Jest to ciekawy za-
bieg, który powoduje, ˝e niejako wszyscy gro-
nowicze sà ze sobà powiàzani i - przynajmniej
teoretycznie - nie ma wÊród nich osobników
przypadkowych. Pisz´ teoretycznie, bo ka˝y in-
aczej prowadzi zaproszeniowà gospodark .́ Praw-
dziwà kontrolà, a zarazem prawdziwà elitarno-
Êcià grona, by∏aby koniecznoÊç poparcia zapro-
szenia przez okreÊlonà liczb´ gronowiczów, oraz
mo˝liwoÊç póêniejszego wykluczenia danego
osobnika. 

GGrroonnoo  jjeesstt  ww  iissttoocciiee  siecià mniej lub bardziej
powiàzanych ze sobà gron. U˝ytkownicy zapra-
szajà do grona swoich znajomych, którzy cz´sto
nie majà ju˝ nic wspólnego z tym, kto zaprosi∏
ich „wprowadzajàcego”. Ciekaw´ ilu poÊredników
dzieli najbardziej oddalonych od siebie gronowi-
czów.

Twórcy wprowadzajà wcià˝ nowe - w tym za-
powiadane p∏atne - funkcje serwisu. Czas po-
ka˝e czy grono rozkwitnie, czy zwi´dnie wraz z
zamierajàcym na nim ruchem. ddiiss



film

Niecz´sto si´ zdarza, ˝eby dokumentalny film wchodzi∏ na sze-
rokie ekrany kin, w dodatku z takim szumem. Fahrenheit 9/11
to komercyjny sukces, popis propagandy, klika nieznanych dla

przeci´tnego Polaka faktów i par´ scen nad którymi warto si´ zasta-
nowiç.

Zacznijmy od faktów: Otó˝ najistotniejsze sà ukazane w filmie po-
wiàzania klanu Bushów z arabskimi szejkami, chocia˝ zapewne w za
oceanem rzecz ju˝ dawno by∏a nag∏aÊniana przez media. Pojawiajàce
si´ w kontekÊcie tych znajomoÊci nazwisko bin Laden nie budzi jed-
nak we mnie dodatkowych kontrowersji zak∏adanych przez re˝ysera.
Potrafi´ sobie wyobraziç, ˝e nie wszyscy cz∏onkowie rodziny muszà
dmuchaç w tà samà tràb´, oraz ˝e wewnàtrz klanu obowiàzujà pew-
ne zasady, wymagajàce np. mimo wszystko obecnoÊci na Êlubach. A
wypuszczenie rodziny bin Ladena ze Stanów równie˝ nie budzi we mnie
wi´kszych emocji. Kto ma takà kas´ i takie znajomoÊci b´dzie stara∏
si´ jak najszybciej opuÊciç paƒstwo gdzie na dêwi´k jego rodowego
nazwiska no˝e same otwierajà si´ w kieszeniach. Przy czym uwaga re-
˝ysera (b´dzie o tym mowa dalej), ˝e przy poszukiwaniach przest´p-
cy oczywistoÊcià sà przes∏uchania rodziny jest ca∏kiem nietrafiona. Nie
ta skala, nie te uk∏ady, nie te metody.

F9/11 to mistrzostwo propagandy i manipulacji. Przyk∏adem mo˝e
byç w∏aÊnie komentarz do wypuszczenia z kraju bin Ladenów. Otó˝ re-
˝yser serwuje nam kilka scenek z filmów kryminalnych, gdzie detek-
tywi wypytujà rodzin´ o podejrzanego. Przy czym komentuje takie dzia-
∏anie jako oczywistoÊç, pytajàc jednoczeÊnie retorycznie co w takiej
sytuacji zrobi∏ Bush. 

W ogóle lubi sobie re˝yser pou˝ywaç na swoim (chodê zwraca si´
do niego per. panie gubernatorze) prezydencie. Przede wszystkim po-

Wra˝enie piorunujàce. Najpierw siedzisz wbity w fotel przez pó∏-
torej godziny, potem, gdy tempo nieco spada, zaczyna rosnàç tem-
peratura. W koƒcu osiàga 911 st. w skali Fahrenheita. To tempe-

ratura, w której p∏onie wolnoÊç (...)
˚adnych oklasków, ̋ adnych dyskusji na koniec, ale widaç po reakcjach

w czasie projekcji, ̋ e ludzie prze˝ywajà to, co oglàdajà. P∏aczà wtedy, kie-
dy trzeba, sikajà ze Êmiechu tak, jak trzeba. Dla mnie najÊmieszniejszy
moment to ten, kiedy przez ekran defiluje "Wielka Koalicja Ch´tnych",
czyli zbieranina dwudziestu paru krajów z ró˝nych zakamarków globu,
majàca usprawiedliwiç neokolonialnà, nielegalnà inwazj´ na Irak. Pol-
ska na szcz´Êcie nie zosta∏a wymieniona, inaczej ni˝ Republika (?) Palau
(wiedzia∏eÊ, ̋ e taki kraj istnieje?), Islandia, Costa-RRika ...:)), wreszcie Ru-
munia (z nieod∏àcznym Drakulà) i ...marokaƒskie ma∏py-saperzy. MyÊla-
∏em, ˝e si´ ze Êmiechu udusz´. 

Ale film nie jest Êmieszny. Âmiejesz si´, bo Michael Moore to jajcarz,
jakich ma∏o. Ale tak naprawd´, to to jest film straszny. I taki ma byç. 

W czasach, w których Bush ka˝e nam zapomnieç o Iraku w miesiàc
po przekazaniu "pe∏nej suwerennoÊci" Irakijczykom, si´ganie przez Mo-
ore'a do wyborów prezydenckich 2000 roku to kompletna polityczna
prehistoria. A jednak mia∏a miejsce. To w∏aÊnie wtedy dzisiejszy "pre-
zydent" Uzurpator pozwoli∏ Tatusiowi za∏atwiç sobie kolejnà ciep∏à po-
sadk´, tym razem w roli Êwiatowego strongmena z ca∏à furà guzików
atomowych w kieszeni. Kiedy kolejni czarni kongresmeni wst´pujà
na mównic´, by upomnieç si´ o wybranego przez naród amerykaƒski
prezydenta - Ala Gore'a, o ironio, ten˝e Gore, jako przewodniczàcy
Kongresu, zmuszony jest ich uciszaç, podczas gdy tchórzliwi senato-
rowie, Johna Kerry'ego nie wy∏àczajàc, potulnie chylà g∏ow´ przez no-
wym tyranem. Masz wra˝enie, ˝e w∏aÊnie w tym momencie rodzi si´

Fahrenheit 9/11

F9/11 to mistrzostwo 
propagandy i manipulacji. 

Fim wali jak młotem, zatem należy dać
się powalić, niech zadziałają uczucia.



film
przez serwowanie wyj´tych z kontekstu fragmentów wywiadów, tu-
dzie˝ prezentowanie materia∏ów sprzed wejÊcia na anten´, gdy pre-
zydent robi ró˝ne grymasy, a kosmetyczki pudrujà mu twarz itp. Mo-
g´ sobie spokojnie wyobraziç, ˝e np. wypowiedzi o sposobach sp´-
dzania czasu na rancho zosta∏y nagrane przez jakieÊ amerykaƒskie „co
za tydzieƒ”.  Z odpowiedniego du˝ego zbioru materia∏ów mo˝na wy-
braç wszystko. Podobno np. z samych cytatów z biblii stworzono kil-
ka powieÊci, w tym krymina∏y i erotyk.

Szczytem manipulacji jest jednak ukazanie poczàtku ataku na Irak
poprzez zdj´cia bawiàcych si´ na placu zabaw irackich dzieci. Za∏ó˝-
my, ˝e odliczaniu do ataku towarzyszà nie Êmiech dzieci,  ale krzyki
torturowanych wi´êniów, albo równomierny stukot buciorów masze-
rujàcej armii. Teraz inwazja wyglàda troch´ inaczej, prawda?

Kolejny przyk∏ad to ukazanie historii grupki statecznych ameryka-
nów tworzàcych kanapowy NGO-s, którego funkcjonowanie polega na
jedzeniu ciasteczek i niezbyt nami´tnych dyskusjach. Otó˝ okaza∏o si´,
˝e jeden z cz∏onków tej organizacji by∏ infiltrujàcych jà agentem. Ha,
ha, ha, popatrzcie jacy to straszni terroryÊci - pokazuje re˝yser. Owszem,
gdyby s∏u˝by specjalne zrobi∏yby im w pe∏nym rynsztunku wjazd na
zebranie by∏by to oczywisty przyk∏ad g∏upoty czy niekompetencji. Ale
skoro nawet do mnie po atakach na WTC zadzwoni∏ sonda˝owo pan
z UOP-u, to opisana w filmie sytuacj´ uwa˝am za ca∏kiem normalnà.

Ciekawe, ˝e re˝yserowi w przeciàgu kilkunastu minut udaje si´ na-
wet zaprzeczyç samemu sobie. Najpierw twierdzi, ̋ e amerykanie z pro-
wincji garnà si´ do armii, gdy˝ jest to jedyna w miar´ sensowna per-
spektywa, a nast´pnie dowodzi, ˝e w∏aÊnie owa m∏odzie˝ z zapa-
d∏ych dziur to ostoja patriotyzmu i sól amerykaƒskiej ziemi.

Otó˝ w∏aÊnie temat armii jest chyba najbardziej interesujàcy. Nie-
samowite wra˝enie robi na przyk∏ad telewizyjny spot namawiajàcy
to wstàpienia w szeregi US Army. Co ciekawe dynamiczna reklamów-
ka ukazuje wojn´ w konwencji shotera FPP. Doskona∏e sà równie˝ sce-
ny z prowadzàcymi werbunek ˝o∏nierzami piechoty morskiej. W jed-
nej z nich zaczepiony ch∏opak twierdzi, ˝e swojà przysz∏oÊç wià˝e ra-
czej z karierà muzycznà. Na to jeden z ˝o∏nierzy z miejsca pyta go
czy kojarzy Shagieggo, po czym opowiada, ̋ e ten równie˝ s∏u˝y∏ w ar-
mii. Ciekawa jest równie˝ wypowiedê ̋ o∏nierza, który opowiada o tym,
˝e do wewn´trznego systemu ∏àcznoÊci mo˝na podpiàç CD. O wiele
przyjemniej iÊç w bój, gdy w g∏oÊnikach dudni „P∏oƒcie skurwysyny”. 

OczywiÊcie wiadomo, ˝e wojna nie jest fajna, ale nie cz´sto mo˝na
zobaczyç na ekranie przestraszonych i zdezorientowanych ˝o∏nierzy.
˚o∏nierzy patrzàcych na Êmierç kolegów, i wcià˝ nie mogàcych zro-
zumieç, dlaczego - wbrew oficjalnej propagandzie - wyzwalany irac-
ki naród wita ich nie kwiatami, ale strza∏ami zza w´g∏a.

Podsumowujàc, F9/11 do interesujàcy film. Warto go zobaczyç,
jednak nale˝y wcià˝ braç poprawk´ na ewidentnà stronniczoÊç twór-
cy.

ddiiss

faszyzm; masz wra˝enie, ˝e mo˝esz go dotknàç. ˚a∏obna muzyka Ci´
dobija. 

Tak zaczyna si´ ten obraz i nie zwalnia tempa przez nast´pne 90 mi-
nut. Moore opowiada o przygotowaniach G. Busha do "wojny z terro-
rem". Najpierw lektura raportu pt. "Osama bin Laden chce uderzyç na te-
renie USA", a potem polowanie na kaczki, partyjka golfa, troch´ w´dko-
wania, zabawy z pieskami i udawanie drwala w lesie. Moore'owi Bush
ka˝e znaleêç sobie "prawdziwà prac´", choç sam sp´dza ponad 40% cza-
su na... wakacjach. 

Potem ju˝ s∏ynne czarne sekwencje z 11 wrzeÊnia (dêwi´k bez obra-
zu), reakcja (a w∏aÊciwie brak reakcji Busha na atak), Afganistan, wresz-
cie Irak. W mi´dzyczasie z ekranu sypià si´ prawdopodobnie szokujàce
dla wi´kszoÊci widzów fakty - powiàzania klanu Bushów z klanem Sau-
dów, rodziny saudyjskich dyktatorów, de facto "w∏aÊcicieli" najwi´kszych
zasobów ropy naftowej na Êwiecie. Jednak najpewniej jeszcze bardziej
szokujàce sà powiàzania Bushów, w tym przede wszystkim by∏ego pre-
zydenta, z klanem bin Ladenów, co obecny Bia∏y Dom zdaje si´ mia∏ wiel-
kà ochot´ ukryç przed Êwiatem. No i ta troska wyra˝ona przez podsta-
wienie wyczarterowanych specjalnie na t´ okazje samolotów. W ogóle
Moore wydaje si´ doÊç niedwuznacznie sugerowaç powiàzania Arabii
Saudyjskiej z Al-Kaidà, a co za tym idzie, ze sprawcami najwi´kszego i
najtragiczniejszego ataku na Ameryk´ w historii. (...) 

MyÊl ,́ ̋ e nie ma sensu opowiadaç szczegó∏owo poszczególnych wàtków
czy scen tego filmu. Jest on zrobiony tak, ˝e wali jak m∏otem, zatem nale˝y
daç si´ powaliç, niech zadzia∏ajà uczucia. Moore to mistrz w doprowadza-
niu do ∏ez, bez wzgl´du na to, czy sà to ∏zy Êmiechu, smutku czy bólu. 

Powiem tylko, ˝e najcenniejsze dla mnie w tym filmie sà te rzeczy, o
których nawet mocno zainteresowani tematem wiedzà bardzo niewie-
le. Przyk∏adowo miasteczko Flint, w stanie Michigan, które sami jego m∏o-
dzi mieszkaƒcy porównujà do irackich miast po bombardowaniach. We
Flint nie by∏y potrzebne bombardowania. Wystarczy∏a polityka gospo-
darcza jedynego supermocarstwa, tak wychwalanego za swoje osiàgni´cia
ekonomiczne tu, nad Wis∏à. I zwiàzany z tym miejscem niezwykle wa˝-
ny wàtek niemal sekciarskiego wciàgania biednej, bezrobotnej i najcz´-
Êciej kolorowej m∏odzie˝y do armii, pod pretekstem zwiedzania Êwiata,
zrobienia kariery muzycznej, sportowej, czy naukowej. Có˝ za brudna,
ohydna dzia∏alnoÊç. Bravo, Maestro, za te zdj´cia! 

W drugiej cz´Êci filmu obserwujemy niesamowità, g∏´bokà metamor-
foz´ prostej Amerykaƒskiej kobiety ze wspomnianego Flint, Michigan,
która zmienia si´ w zdecydowanà przeciwniczk´ wojny po stracie syna
w Iraku. Wobec tragedii Lili lipscomb, wszelki komentarz wydaje si´
zbyteczny. Po prostu, czytajàc list od Syna i stojàc przed Bia∏ym Domem
jesteÊmy Lilà Lipscomb, a przynajmniej p∏aczemy razem z nià. (...)

I ̋ eby nie by∏o, ̋ e popadam w czarnà rozpacz. Prawda zwyci´˝y, to jed-
no jest pewne. Pytanie tylko - kiedy. 

ffrraaggmmeennttyy  rreecceennzzjjii  zz  wwoorrttaalluu  LLeeppsszzyy  ÂÂwwiiaatt  
((wwwwww..lleeppsszzyysswwiiaatt..hhoommee..ppll))  zzaammiieesszzcczzoonnee  zzaa  zzggooddàà  aauuttoorraa..

KKrróóll  AArrttuurr
W najnowszej ekranizacji aturiaƒskiego mi-
tu, postanowiono ca∏kowicie Artura z artu-
riaƒskiego mitu obedrzeç. Tak wi´c zamiast
rycerzy Okràg∏ego Sto∏u mamy kompani´
braci na s∏u˝bie rzymskiego imperium, za-
miast czarownika Merlina - szamana
Piktów, a zamiast Grala, mi∏ego papie˝owi
m∏odzieƒca. Miecz wprawdzie wyciàga
Artur z kamienia, z tym, ˝e jest to kamieƒ
grobu jego ojca. W∏aÊciwie film ten jest
zgrabnà przygodowà opowieÊcià ni to
pseudohistorycznà, ni to fantasy (chocia˝
magii nie uÊwiadczysz). Z ostatnich produk-
cji najbli˝ej mu do Gladiatora. Akcja toczy
si´ wartko, patetyzm tylko troch´ przeszka-
dza, a niektóre sceny - zw∏aszcza widok
oÊmiorga ∏uczników na zamarzni´tym je-
ziorze - robià wra˝enie. Ca∏oÊç oczywiÊcie
wieƒczy Êlub oraz okrzykni´cie Artura kró-
lem, aby chodê troch´ umotywowaç tytu∏.
Mora∏ jest.

SShhrreekk  IIII
Nowy, rozreklamowany do granic
przyzwoitoÊci Shrek, wypada s∏abiej
od pierwszej cz´Êci. A i ta, po powtór-
nym obejrzeniu jakby mniej Êmieszy.
OczywiÊcie w dwójce nie brakuje cie-
kawych pomys∏ów, nawiàzaƒ do in-
nych filmów (np. W∏adca PierÊcieni) i
odwo∏aƒ do innych skojarzeƒ (np. ak-
cja „zwijania” g∏ównego bohatera
przez stra˝). W oryginalnej wersji do-
datkowy smaczek w postaci
Banderasa jako kota-kilera. Nota bene
postaç ta wypada wr´cz ˝a∏oÊnie.
Troch´ dynamicznej akcji, troch´ uda-
nych wstawek os∏a. Fajna muzyka.
Niewiele ponadto. Mora∏ oczywiÊcie
te˝ jest.

HHaarrrryy  PPootttteerr  
ii  wwii´́zziieeƒƒ  AAzzkkaabbaannuu
Nie widzia∏em „Êrodkowego” Pottera,
jednak musz´ przyznaç, ˝e te
„Wi´zieƒ” to w porównaniu z pierwszy
filmem cyklu du˝a zmiana. Ciekawe
zdj´cia (np. uj´cia kr´cone z r´ki), bar-
dziej ponury (ale bez naglestrasznych
momentów) klimat, bardziej wyraziÊci
bochaterowie. Intryga ze standardo-
wym „tonietenby∏z∏y” zwrotem akcji.
Interesujàcy - i bez logicznych wpadek
- wykorzystany motyw podró˝y w cza-
sie. Jednak koƒcówka filmu sprawia
wra˝enie, jakby ktoÊ wycià∏ z niej pó∏
godziny. Bo niby dlaczego, tak od razu,
zaufaç poszukiwanemu za morder-
stwo? A tak przy okazji po jakà choler´
graç w to q-coÊtam w z∏à pogod´?
Mora∏ jest, ale dyskretny. Chyba w
koƒcu skusz´ si´ na ksià˝k´.

PPoojjuuttrrzzee
Ró˝ne malownicze katastrofy spotyka∏y na-
szà pi´knà planet´ ze szczególnym
uwzgl´dnieniem USA, ale nowej epoki lo-
dowcowej chyba jeszcze nie by∏o. Mi∏o po-
patrzeç na szalejàce tornada, zamiecie,
wreszcie nadchodzàcy totalny mróz. A to
wszystko oczywiÊcie przez brak szacunku
dla Matki Ziemi. Ca∏y kataklizm zfilmowano
wspaniale, wra˝enie robi zw∏aszcza scena z
zamarzajàcymi w locie helikopterami. W
miar´ pogarszania si´ pogody grupka ludzi
chroni si´ przed mrozem w bibliotece, gdzie
w oczekiwaniu na happy end pali ksiàzki z
przerwà na gonitw´ z wilkami po statku. 
Z odsieczà wyrusza - oczywiÊcie w towarzy-
stwie wiernych druchów - ojciec jednego z
uwi´zionych - zaprawiony w arktycznych
bojach naukowiec, który wykraka∏ ca∏e za-
mieszanie. JednoczeÊnie po∏owa USA ma-
szeruje do Meksyku, z wyjàtkiem ˝ony na-
ukowca która czuwa przy chorym dziecku-
pacjencie. Mora∏ jest. Nawet kilka. 

OObbeejjrrzzaa∏∏  ddiiss



film

Pierwsi re˝yserzy obserwowali rzeczy-
wistoÊç i z niej tworzyli filmy. Kolej-
ne pokolenie obserwowa∏o ̋ ycie, oglà-

da∏o filmy tych pierwszych i z tego kr´ci∏o
w∏asne. Trzecie pokolenie re˝yserskie oglàda-
∏o jedynie powsta∏e ju˝ filmy, zapomnia∏o o
rzeczywistoÊci. Obecne, czwarte pokolenie,
nie oglàda ju˝ nawet filmów, zatrzymuje si´
na technice, ona zast´puje wszystko: takie ce-
zury w rozwoju (?) filmu stawia w 10 on Ten
Abbas Kiarostami.       

Na festiwalu ERA NOWE HORYZONTY spo-
tkanie wydarza si´, po pierwsze, z powodu fil-
mu, kina: artystycznego, niekonwencjonalne-
go i bezkompromisowego, po drugie: z kinem.
Nie brakowa∏o podczas festiwalu filmów me-
tatematycznych, jak wspomniany 10 on Ten.
W pewnym sensie do∏àcza do niego tak˝e ma-
jàcy tu swojà polskà premier´ obraz Z∏e wy-
chowanie Pedro Almodóvara: przenikliwy, mó-
wiàcy o tym, i˝ jesteÊmy stworzeni do wy-
grywania ̋ ycia, o pi´tnie, niesprawiedliwoÊci.
O gejostwie. La mala educación zrealizowa-
ny zosta∏ jako opowieÊç w opowieÊci, hiper-
tekstowa, snujàca si´ meandrami, a przy tym
prowadzona konsekwentnie i przefiltrowana
przez to, co najistotniejsze w filmie i poza nim
dla samego re˝ysera. 

AAllmmooddóóvvaarr  ppooddzziieellii∏∏  ppuubblliicczznnooÊÊçç..  Podobnie,
jak Bruno Dumont z Twentynine Palms: ob-

razem o porozumiewaniu si´ cia∏em, z natu-
ralistycznymi, ale nie pozbawionymi pi´kna,
scenami mi∏osnymi. Twórca ˚ycia Jezusa na-
kr´ci∏ film drogi, ukazujàcy dysproporcje mi´-
dzy kobietà i m´˝czyznà, poruszajàcy praw-
dà odpowiedzi „pragn´ ci´” Davida na wcze-
Êniejsze „kocham” kobiety. David i Katia (a
mamy tu do czynienia ze szczególnà reali-
zacjà „paktu biograficznego”, gdy˝ w ich ro-
lach Yekaterina Golubeva oraz David Wis-
sak) z bazy hotelowej w Twentynine Palms
wyruszajà codziennie samochodem do parku
narodowego. Niewiele rozmawiajà: ona w∏a-
da francuskim, on mówi po angielsku. To za-
tem film o pustyni, tak˝e uczuciowej, o skraj-
noÊciach, o wstydzie i bezwstydzie, o docie-
raniu si´ cia∏ i docieraniu do siebie przez cia∏a,
o spieraniu si´ o cia∏a i cia∏ami. Wreszcie: o
pragnieniu obecnoÊci i bliskoÊci. Przypomi-
najà si´ s∏owa Jacques’a Derridy z Wiary i wie-
dzy: „...wymieƒmy obecnie z imienia trzy miej-
sca: wysp´, Ziemi´ Obiecanà, pustyni´. Sà to
trzy miejsca aporetyczne: bez wyjÊcia lub pew-
nej drogi, bez szlaku ani kresu, bez zewn´trza,
którego mapa by∏aby przewidywalna (...)”. Tak-
˝e w wyprawy kochanków wpisujà si´ pust-
ka, b∏àdzenie, potrzeba Êladu i dope∏nienia.
Twentynine Palms operuje ciszà, ukazuje jej
struktur´, przewlek∏oÊç kochania sprawia, ˝e
widz zaczyna postrzegaç je jako chorob´. W
tym obrazie o wspólnoÊci (wspólnym prowa-

dzeniu samochodu, jedzeniu i spaniu) z kon-
sekwencjà buduje Dumont napi´cie. Widz
przeczuwa rozstanie, podobnie, jak przeczu-
wajà je bohaterowie. W ostatnich kilku mi-
nutach filmu dramat miesza z horrorem. Widz
dostaje to, czego si´ nie spodziewa. Gwa∏t
m´˝czyzny na m´˝czyênie, dokonany na
oczach kochanki, pora˝a swojà brutalnoÊcià.
W hotelu w bestialski sposób David zabija Ka-
ti´ kilkakrotnym pchni´ciem no˝em. Twenty-
nine Palms, nieobliczony na efekt, bezkom-
promisowy i przenikliwy, pokazuje z ca∏à do-
bitnoÊcià, i˝ sà sytuacje, z którymi nie mo˝na
si´ zintegrowaç. Podró˝ w piaszczyste okoli-
ce zdaje si´ byç w´drówkà w siebie. 

AArrvvoo  PPäärrtt  --  2244  PPrreelluuddeess  ffoorr  aa  FFuuggee  wpisa∏
si´ w festiwalowy nurt filmów dokumental-
nych, ukazujàcych sylwetk´, portret. Miesz-
kajàcy w Berlinie estoƒski kompozytor, do-
skonale znany w Polsce, daje muzykom jed-
nà dyrektyw´: kochaç ka˝dy dêwi´k. Dorian
Supin buduje jego portret w sposób poetycki
i konsekwentny. P‰rt jawi si´ jako sponta-
niczny, weso∏y, energiczny. W 24 preludiach
do fugi opowiada on o machaniu nogami pod-
czas pierwszego koncertu, o tytoniowej szaf-
ce, o Dla Aliny, o piciu herbaty, dêwi´kowych
wyborach, fortepianie, gitarze, o la, o jedze-
niu pomidorów z cukrem, o auftakcie, wyk∏a-
da odkrycie techniki tintinnabuli. 

Era nowego 
podzielenia

Twentynine Palms



Era nowego podzielenia
To wszystko dzieje si´ z towarzyszeniem mu-

zyki: brzmià m.in. Dla Aliny, Cecilia, Como an-
hela la cierva.Kompozytor pragnie staç si´ cz´-
Êcià muzyki, widz dà˝y do stania si´ - za jej
poÊrednictwem - cz´Êcià filmu. 

KKoolleejjnnyymm  oobbrraazzeemm,,  ww  kkttóórryymm,,  wwbbrreeww  lloo--
ggiiccee,,  chce si´ zamieszkaç, jest ´∏´óThe Ti-
me We Killed, realizowany przez szeÊç lat
debiut fabularny Jennifer Reeves, znanej z
krótkometra˝owego Chronic. Lisa Jarnot, po-
etka, gra Robyn, introwertyczk´, uciekajà-
cà od Êwiata, porozumiewajàcà si´ z sobà i
z nim z ukrycia, g∏ównie za pomocà maszy-
ny do pisania. Film jawi si´ jako zespó∏ ka-
drów, mnogoÊç obrazów, które chcia∏oby si´
zatrzymaç i mi´dzy którymi na pró˝no szu-
kaç spoiwa. Reeves tworzy bowiem film o
pami´ci, o tym, ˝e „lepiej ˝yç w fikcji”, o pod-
dawaniu si´ historii: tej swojej, tej pisanej.
Stanowi wreszcie The Time we Killed pa-
mi´tnik zamkni´cia i zamykania si´, niewy-
chodzenia z domu i dba∏oÊci o szczelnoÊç,
ukazujàcy dramatycznà prób´ ocalenia swo-
jego Êwiata, w którym, nolens volens, mie-
sza si´ polityka z psychologià, swoje z cu-
dzym, oswojone z obcym, dzisiejsze z mi-
nionym. 

W umyÊle Robyn spotykajà si´ obrazy dzie-
ciƒstwa, kapiàcej wody, psa, atak na nowo-
jorskie wie˝e, samobójstwo w kamienicy,
morderstwo. Poetycki i majàcy silny dar od-
dzia∏ywania film poparty zosta∏ doskonale
w∏àczonà muzykà (Elliott Sharp, Marc Ribot,
Zeena Parkins, Pitt Reeves). W Time we Kil-
led Êmierç narasta, kobieta dorasta do niej,
jej s∏owa dobudowujà paradygmat stworzo-
ny przez Sexton czy Plath:

Umieranie
jest sztukà jak wszystko
Ja robi´ to wyjàtkowo dobrze

(Sylvia Plath, Lady ¸azarz)

NNiiee  ssppoossóóbb  ppiissaaçç  oo  cciieesszzyyƒƒsskkiimm  ffeessttiiwwaalluu w
ogólnoÊci, ka˝de bowiem jego filmowe ogni-
wo potrzebuje osobnego potraktowania. Na
uwag´ zas∏uguje cykl Odkrycie Korei, w ra-
mach którego widzowie zobaczyli m.in. Aca-
ci´ w re˝. Ki-hyunga, Good Lawyer’s Wife Im
Sang-soo, Bad Guy’a Kim Ki-duka czy wresz-
cie Old boya Park Chan-wooka. 

I Z∏e wychowanie, i Twentynine Palms, a
list´ t´ mo˝na wyd∏u˝aç do imponujàcych
rozmiarów, majà zatem t´ cech´, i˝ stajà si´
pretekstem do konstruktywnej krytyki, w spo-
sób oksymoroniczny: ∏àczà dzielàc. Przypo-
mina si´ Norwidowe: - Podzieleni wszyscy,
a cali!...

JJooaannnnaa  RRoosszzaakk

Era Nowe Horyzonty, Cieszyn, Czeski Cie-
szyn 22 lipca - 1 sierpnia 2004. 

mixfilm

IIggrrzzyysskkaa  iinnaacczzeejj
Do olimpiady, jak zresztà do wszystkich wydarzeƒ
sportowych mam prywatnie stosunek oboj´tny. Pry-
watnie, bo s∏u˝bowo tego typu wydarzenia prze-
k∏adajà si´ bezpoÊrednio na iloÊç roboty. 
Przypadkowo, w∏aÊnie w ramach s∏u˝bowych obo-
wiàzków, wpad∏a mi w ∏apki ksià˝ka „Olimpijska Go-
ràczka. Dzieje igrzysk inaczej”, autorstwa W∏ady-

s∏awa Minkiewicza. Ta mocno archiwalna pozycja
prowadzi czytelnika przez dzieje olimpiad. Poczy-
najàc od opisu tych antycznych, poprzez wszystkie
kolejne nowo˝ytne, koƒczàc na Seulu’88. Pomijajàc
Êrednio fascynujàce opisy poczynaƒ „bia∏o-czer-
wonych”, ksià˝ka zawiera wiele ciekawych infor-
macji oko∏oigrzyskowych. Polityczne przepychan-
ki, bojkoty i dyskryminacja. T∏o historyczne i go-
spodarcze. Lasek mi∏oÊci III Rzeszy i oddawane
paƒstwu „olimpijskie dzieci”. Mekskanin gro˝àcy sa-
mobójstwem w przypadku pora˝ki, strzelcy wybo-
rowi strzegàcy maratoƒczyków, stronniczy s´dzio-
wie pó∏olimpiad w Moskwie i Los Angeles, autostop
na tras´ kolarskiego wyÊcigu, gest Kozakiewicza,
Polski Komitet Olimpijski na Uchodêctwie i wiele in-
nych smaczków. Szkoda tylko, ̋ e brakuje trzech naj-
nowszych olimpiad. Zapraszam do bibliotek. DDiiss

Zdjęcie pochodzi ze strony www.lipsons.pwp.blueyonder.co.uk,
autor - Andrew Lipson - tworzy z Lego również inne cieka-
we projekty, m.in. kolejne „rekonstrukcje” grafik Eschera.

czwarty drugi adar
powik∏ania po znajomoÊci. w spadaniu p´ka p´cherzyk graafa. zapalenie ucha. nak∏uwanie. zaled-

wie chropowate szwy. 
w swoim imieniu. w swoim ciep∏ym kraju. w swoim lipcu. cokolwiek zerowanie, wyzerowanie.

zdania sà podzielone. zdania nie dzielà si´ przez zero. zdania przestajà si´ mno˝yç. 
ostatnie odcinki spada braillem w sam Êrodek znanego. chuj jà obchodzi, o ile ten dzieƒ jest krót-

szy od najd∏u˝szego w roku, d∏u˝szy od najkrótszego. 

pod
spanie pod drzewem jak pod tobà. czytanie pod drzewem i kolejne odkrywanie dedykacji, szukanie

Êladów. Ênieg uciska. roÊnie inwentarz rozczarowaƒ. uleg∏oÊç, przeciwleg∏oÊç. w czyimÊ wierszu
znajduj´ zapo˝yczonà od celana pustu∏k´. odk∏adam ksià˝k´. i ju˝ tylko prze∏´cz kanapy: kropla z
kropli na Êniegu poÊcieli. tym samym i innym, i zupe∏nie innym. wapno si´ pieni, pienià si´ kolby i
stràczki. z nich jak z procy celujesz kolejne Ênie˝ynki - znikajà za rogiem ∏okci. przygarniam ci´ si´ w
nocy. noc przy otwartym oknie.

bermudzki kwadrat. ja: ko∏o wpisane w kwadrat, za tobà na cztery strony. wcale nie jest ci´˝ko. ty
we mnie na trzy cztery. trzy czwarte nocy. im ci´˝ej tym l˝ej. t´dy zbaczamy z drogi: zwarci. wszyst-
ko, co si´ dzieje, dzieje si´ w zwarciu. przebija dno. póêniej nikt nie pyta, czy dobrze mi si´ spa∏o. bu-
dzik na sygnale karetki. pod tobà - przepadam. 

JJooaannnnaa  RRoosszzaakk



offline

Kolejny raz czuj´ si´ wyjebana w kakon,
kiedy nast´pny z moich znajomych znaj-
duje prac´ zgodnà z jego zaintereso-

waniami. I to bez najmniejszego wysi∏ku. Za-
czynam zawiÊciç byle gówna, nawet roznosze-
nia ulotek. Nie podj´∏abym si´ takiej pracy, ale
to nie stoi na przeszkodzie pytaç si´ samej sie-
bie: Dlaczego nie ja? W czym jestem gorsza?
Gnij´ w domu i niszczej´. Ale ostrzegam roz-
˝alonych: to nie jest kolejny tekst o z∏ej sytu-
acji w Polsce, paso˝ytujàcym bezrobociu i cham-
skiej elicie rzàdzàcej. To jest tekst, s∏uchaj i patrz,
o nieszcz´Êciu, jakie spotka∏o paru moich zna-
jomych i które mo˝na by∏oby ju˝ nazwaç zja-
wiskiem spo∏ecznym, gdyby nie fakt, ˝e rozu-
mie je tylko garstka osób poza samymi zain-
teresowanymi. 

GGooÊÊkkaa,,  MMiicchhaa∏∏  ii  PPaauullaa nie majà pracy, tak sa-
mo jak ja. Nie licz´ ju˝, od kiedy nie pracuj´.
Uczymy si´ zaocznie, zresztà jest to ju˝ nasza
kolejna przeprawa przez oÊwiat´. Za ka˝dym ra-
zem obiecujemy sobie, ˝e ostatnia. No nie ˝e-
byÊmy nie dawali rady SKÑD, zazwyczaj bez
szczególnego wysi∏ku osiàgaliÊmy efekty, na któ-
re inni musieli ci´˝ko pracowaç. Szko∏y po pro-
stu nam nie podpasi∏y i tyle. Pracy te˝ nie ma-
my i nie szukamy tak jak byÊmy mogli. Nie za-
rejestrowani jako bezrobotni, nie wertujàcy
goràczkowo og∏oszeƒ, nie biadolàcy na z∏à po-
lityk´. Przez spo∏eczeƒstwo postrzegani jako le-
nie, nieroby i darmozjady, bo jak to mo˝na mieç
tyle lat i ciàgle siedzieç na garnuszku u rodzi-
ców. Moja sytuacja jest jeszcze gorsza, bo od 2
lat jestem na utrzymaniu mojego ch∏opaka, co
ju˝ zakrawa o jakieÊ kobiece zboczenie (Mat-
ko! W tych czasach! W moim wieku! Z moimi
mo˝liwoÊciami!). Zarzut, ˝e go wykorzystuj´ to
norma. Co z tego, ˝e jestem ekonomiczna w
utrzymaniu: ubraƒ kupuj´ ma∏o, bo wi´kszoÊç
szyj´ albo przerabiam, dobrze gotuj´, umiem si´
sama obciàç i ufarbowaç w∏osy, odnawiam me-
ble, robi´ remonty i to wszystko ze Êwietnym
skutkiem. Teoretycznie koszty utrzymania zwra-
cajà si´. Pieprzona ksi´˝niczka - myÊl´ o sobie
mimo wszystko w te gorsze, pochmurne dni. Lu-
kas pociesza mnie jak mo˝e: „Znajdziesz prace,
tylko musi byç tak wyjàtkowa jak ty” 

SSzzuukkaamm  ww  gg∏∏oowwiiee  jjaakkiiÊÊ  ppoojjeebbaannyycchh,, niemi∏ych
i niewdzi´cznych zaj´ç, ale nic, co by mog∏o swà
„wyjàtkowoÊcià” do mnie pasowaç nie przy-
chodzi mi do g∏owy. Pocieszam si´, ̋ e na wszyst-
ko potrzebuj´ wi´cej czasu: póêno znalaz∏am
sobie ch∏opaka, d∏ugo szuka∏am odpowiednich
studiów, na prac´ te˝ musz´ poczekaç. Kurwa.
Siedz´ z GoÊkà w parku i sama nie kumam. „Je-
steÊmy zdolne” - mówi GoÊka, „Zobacz ile po-
trafimy: mo˝emy góry przenosiç”. „Umiem pi-
saç...” - Wylicza - „...uk∏adaç glazur´, znam si´
na hydraulice, wspó∏pracowa∏am z wieloma ga-

zetami. Mog∏abym robiç wszystko”. Ale nie robi
nic. Tak jak ja. 

MMiicchhaa∏∏  mmaa  ppooddoobbnnyy  pprroobblleemm::  „Chcia∏bym si´
urodziç z jednym, wyklarowanym talentem” -
mówi z ˝alem. „Jak ja kurwa tym ludziom za-
zdroszcz´! Szczyle majà po 16 lat i wiedzà, ˝e
chcà byç lekarzami, zdajà na medycyn´ i ca∏e
˝ycie u∏o˝one jak klocuszki lego w rozkwicie po-
pularnoÊci. Ja mam 27 lat i dalej nie wiem, co
z sobà poczàç”. Majà wiele talentów, wi´c teo-
retycznie mogliby w nich przebieraç jak w wo-
rze z grochem. „Mo˝e i mam wiele talentów, ale
niczego nie potrafi´ zrobiç perfekcyjnie. Umiem
malowaç, ale jest mnóstwo ludzi po plastyku,
którzy robià to lepiej ode mnie, kto mi da uk∏a-
daç glazurze skoro wi´kszoÊç m´˝czyzn robi to
tak samo jak ja albo lepiej” - twierdzi Gosia.
Chcieliby mieç jeden talent, a byç jego pewnym.
We wszystkim sà Êredni, pomimo, ̋ e wszyscy na
oko∏o im zazdroszczà, bo nie potrafià robiç ty-
le rzeczy. Ale nie mo˝na robiç wszystkiego i trud-
no zdecydowaç si´ na jednà rzecz, w której tak
jak w pozosta∏ych jest si´ po prostu Êrednim.
Gdyby jednak problem polega∏ na wiecznym po-
szukiwaniu swojego miejsca to tekst mia∏by in-
ny tytu∏. Ci ludzie nie potrafià zdecydowaç si´
na poszukiwania. Majà tysiàce planów, ca∏kiem
niez∏ych, ale ca∏a bajka koƒczy si´ na opowia-
daniu o nich znajomym. Tyle entuzjazmu a star-
cza tylko na t´ krótkà chwil´ marzeƒ i zaklina-
nia si´, ˝e teraz to ju˝ na pewno doprowadzà
je do koƒca. Nie chodzi równie˝ o lenistwo ani
s∏omiany zapa∏. Kiedy prosi ich si´ o pomoc w
czymkolwiek sà szybcy i zdecydowani w dzia-
∏aniu. Potrafià postawiç na nogi ca∏y Êwiat dla
pomys∏u przyjaciela, ale nie dla siebie. 

ZZrreesszzttàà  lleenniissttwwoo  ii  ss∏∏oommiiaannyy  zzaappaa∏∏  mo˝na prze-
∏amaç. Oni sà jak skamieliny, nie sposób ruszyç
z miejsca, biec z czasem. Jednak nie w Êrodku:
pe∏ni emocji i pasji spalajà si´ w bezczynnoÊci
patrzàc jak ca∏y Êwiat obok idzie do przodu. Mo-
gliby wszystko, nie mogà nic. Ka˝dy z nich ma
w sobie wielkà si∏´. Kiedy patrz´ na nich z bo-
ku wierz´, ̋ e mogliby tyle zrobiç, nie widz´ prze-
granych ludzi steranych niepowodzeniami. „Nie
wiem, dlaczego tak mam. Mo˝e nie wierz´ w
siebie, w to, ˝e mi si´ uda?” Mówi narcystycz-
na Paula I a˝ trudno w to uwierzyç. „Nie mog´
nawet zaczàç. Wszyscy mówià idê, spróbuj. Ja
nie umiem. CoÊ trzyma mnie w Êrodku i nie chce
puÊciç do przodu. Nawet, je˝eli uda mi si´ prze-
∏amaç na poczàtku, padam tu˝ za rogiem. Po-
trafi´ przekonaç siebie i znajomych, którzy mie-
li mnie wspieraç, ̋ e to nie ma sensu. Argumen-
tuj´ tak Êwietnie, bo sama wierz´ w to, ˝e tym
razem nie daj´ dupy, ale wycofuj´ si´, bo to nie
miejsce dla mnie. ˚eby, chocia˝ ktoÊ mi poda∏
r´k´ i pomóg∏ zaczàç. Powiedzia∏ mi: masz tu
prace, b´dziesz czyÊciç antyki, wierz´ w ciebie,

to by∏abym w tym dobra i odnalaz∏abym si´ w
takim zaj´ciu. Sama nie potrafi´ wybraç, nie
umiem zaczàç, brak mi si∏y i przebojowoÊci. Jak
na z∏oÊç nikt nie chce mi pomoc, wszystko dzie-
je si´ poza mnà, jakby mi ˝ycie ucieka∏o mie-
dzy palcami. Moi znajomi robià kariery, znam
wiele popularnych osób i nic. Ja pomagam ile
mog´. Nie ˝ebym mia∏a pretensje. Ale czasem
jest mi g∏upio, kiedy prosz´, a nikt nie odpo-
wiada.” 

NNiiee  ppoottrraaffiiàà  ssii´́  pprrzzeebbiiçç  pprrzzeezz  ww∏∏aassnnyy  lleekk.. Sà
jak wyÊcigowe samochody z du˝à mocà, któ-
rymi stary dziadek co niedziele jeêdzi do koÊcio∏a
30 km na godzin´. Spalajà si´ i niszczà emo-
cjonalnie w tym tkwieniu w nieróbstwie. Nie po-
trafià odepchnàç si´ od kraw´˝nika i wyrwaç do
przodu. Jakby zakochaç si´ w nieodpowiedniej
osobie. Masz pod skórà tyle mi∏oÊci, ˝e ci´ roz-
sadza, niestety nie masz jej komu ofiarowaç. I
tak z czasem spala ci´ od Êrodka. Chcà i potra-
fià ci´˝ko pracowaç. Majà dok∏adnie sprecyzo-
wane, czego... nie chcà robiç. Do szcz´Êcia bra-
kuje im tylko jednego elementu: pracy, nawet
nie zarobkowej. „Nie zale˝y mi na kasie” - mó-
wi Paula. Nie potrafià si´ prze∏amaç ̋ eby staraç
si´ o cha∏tur´, sprzedawaç siebie, nawet za wy-
sokà cen´. Kiedy ich obserwuj´, widz´, ˝e sà
uÊpieni bardzo niespokojnym snem, jakby Êni∏
im si´ koszmar, wyszarpani przez ambicje i nie-
spe∏nieni, nie umiejàcy rozpoczàç swojego ˝y-
cia, znaleêç swojego miejsca. 

kkaarrii  oowwccaa
((ppaappaammoobbiillee@@iinntteerriiaa..ppll))

Uśpieni



Zapomnij o userustabilli-
ty, ta strona to totalny
netdisart, flashowy chaos,
którego wszelka próba upo-
rządkowania jest bezcelo-
wa. Szum albo przekaz - ty
wybierzasz.  A jeżeli to
szum jest przekazem, a
przekaz szumem?

www.kaleka.thc.net.pl
in progress

Jeżeli liberatura to lite-
reatura, gdzie forma książ-
ki jest równie ważna jak jej
treść - w przypadku papie-
rowej produkcji kalEki ma-
my doczynienia z liberazi-
nem. Kilkanaście, ręcznie
robionych stron z lingwi-
styczno-graficznym przeka-
zem, czy może szumem. Część
stron to folie z szablona-
mi, które przykładane do
lewej lub prawej strony-są-
siadki dają nową jakość.

Muzyka trudna, ciężka i
nieprzyjemna. To właściwie
muzyka nie tyle elektro-
niczna, co mechaniczna.
Trzaski, sprzężenia, szu-
my, mowa, z której po prze-
tworzeniu nie zostaje już
nic ludzkiego. Nieustanne
pikanie kontrolek czuwają-
cych nad działaniem syste-
mu. Hardcorowy minimali-
styczny indriustrialny dub. 
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www
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papier
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multimedia


