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  W pi¹tek, 19 kwietnia, na telewizyj-
nych kana³ach informacyjnych (CBC, 
CBS, CNN, NBC itd.) nieprzerwany 
ci¹g wiadomoœci z Bostonu, relacja na 
¿ywo z przedmieœæ metropolii – z Wa-
tertown – gdzie policja przeszukuje 
dom po domu w poszukiwaniu dzie-
wiêtnastoletniego D¿ochara Carnaje-
wa, podejrzanego o pod³o¿enie cztery
dni wczeœniej bomby podczas bostoñ-
skiego maratonu, który zbieg³ wczoraj 
wieczorem z miejsca zaciêtej wymia-
ny ognia z policjantami. Jego starszy 
brat, 26-letni Tamerlan, zgin¹³.

  Mówienie o podejrzanym przy posia-
danej tego dnia wiedzy to ju¿ czysta
formalnoœæ, poprawnoœæ prawna. Wia-
domo, ¿e kilkanaœcie godzin wczeœniej 
bracia Carnajew zastrzelili na kampu-
sie MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) 26-letniego policjanta, 
potem porwali samochód, oznajmia-
j¹c jego w³aœcicielowi, któremu uda³o 
siê w jakiœ sposób uciec, ¿e to oni s¹ 
sprawcami bombowego zamachu w
Bostonie – by na zakoñczenie burzli-
wego czwartku, pó³torej godziny przed 
pó³noc¹, podj¹æ wspomnian¹ wy¿ej 
walkê ze œcigaj¹cymi ich stró¿ami pra-

wa, u¿ywaj¹c w niej rêcznych grana-
tów i bomb rurowych.
  Telewizyjni dziennikarze, jak za-
wsze przy tego rodzaju sensacjach, 
staraj¹ siê dotrzeæ, ¿eby by³o cieka-
wiej, do osób znaj¹cych zamachow-
ców – szkolnych kolegów, cz³onków 
rodziny – z proœb¹ o ich charakterys-
tykê, o ocenê ich zachowania w nie-
dawnej przesz³oœci. W wyra¿anych 
opiniach – poza wiadomoœci¹, ¿e star-
szy z pochodz¹cych z Czeczenii braci 
wspomnia³ kiedyœ o swojej, wynika-
j¹cej z nieprzystosowania, niechêci do 
Ameryki, o braku za¿y³oœci choæby 
z jednym amerykañskim znajomym 
– nie ma nic szczególnego. Pewne
o¿ywienie do pokazywanego godzina-
mi obrazu opustosza³ego Watertown
wnosi emocjonalna wypowiedŸ wuja 
z Bostonu, który pomstuje na synów 
brata.
  CBC pokazuje co kilkanaœcie minut
mieszkaj¹c¹ w Toronto ciotkê zabój-
ców. Ciotka z Toronto nie wierzy, ¿e 
m³odzi Carnajewowie s¹ zabójcami. 

Nie wierzy w to tak¿e ich ojciec w 
Moskwie. Miêdzy niewiar¹ ojca i ciot-
ki widzê jednak zasadnicz¹ ró¿nicê. 
Ojciec sprawia wra¿enie og³uszone-
go dziej¹cymi siê wydarzeniami, bro-
ni siê przed doniesieniami z Ameryki 
powtarzaniem, ¿e to prowokacja, ¿e 
wszystko zosta³o sfabrykowane, ¿e 
to spisek (zdaje siê, ¿e wed³ug niego, 
Amerykanów i Rosjan do spó³ki). 
Ciotka natomiast wyraŸnie, wrêcz 
bezczelnie, gra do kamery twarz¹ i 
gestami przekupki, mówi¹c zaczep-
nym, k³ótliwym g³osem handlary, ¿e 

jej bratankowie to dobrzy ch³opcy, 
pochodz¹cy z kochaj¹cej rodziny, 
i na pewno nikogo nie zamordowali. 
Nie ma w tym ¿adnego przekonania 
– baba sama nie wierzy w to, co mó-
wi – s³ychaæ w tym naje¿onym fraze-
sami gadaniu („Convince me”) przy-
jêty przez ni¹ scenariusz – kobiecie 
najwyraŸniej podoba siê ta mo¿liwoœæ 
wystêpu w telewizji, to bycie w oto-
czeniu kamer i mikrofonów. Oto, 
dziêki bratankom, którzy skonstruo-
wali bomby i zabili ludzi, wysz³a nag-
le z cienia, sta³a siê – co prawda tylko 
na jeden dzieñ – kimœ wa¿nym.

  Po cholerê CBC powtarza godzina-
mi, raz po raz, tê nabrzmia³¹ od fa³-
szywej solidarnoœci rodzinnej wypo-
wiedŸ, pokazuj¹c irytuj¹cy obraz pros-
taczki, która bredzi prymitywn¹ teoriê 
spiskow¹ („It was staged”), powtarza-
j¹c jak papuga angielskie zwroty, jak-
by ¿ywcem wyjête z opery mydlanej, 
przyswojone z najg³upszych telewi-
zyjnych produkcji.
  Równie denerwuj¹ce s¹ dla mnie 
doniesienia z Bostonu w polskich ga-
zetach. „Wyborcza” i jej internetowa 
odnoga – gazeta.pl – chc¹ koniecznie 
zobaczyæ w pod³o¿onych w Massa-
chusetts bombach jakiœ motyw poli-
tyczny, œwiatopogl¹dowy, zwi¹zek
z jak¹œ terrorystyczn¹ organizacj¹, 
podkrêciæ sprawê, wzmocniæ sensa-
cjê. To dlatego siêgaj¹ na przyk³ad do 
wiadomoœci Fox News, które – bez 
wzglêdu na to, czego dotycz¹ – maj¹ 
okreœlon¹ markê i sta³¹ wiarygodnoœæ 
poni¿ej pasa. A ja od pocz¹tku myœlê, 
¿e motyw zbrodni mo¿e byæ bardzo 
niejasny, trudny do sprecyzowania. 

Przyczyn¹ pod³o¿enia bomb mog³o 
byæ na przyk³ad pragnienie prze¿ycia 
czegoœ niesamowitego w tej nudnie 
powtarzalnej codziennoœci (Antoni 
Kêpiñski: Poœpiech i nuda s¹ zalicza-
ne do ujemnych cech wspó³czesnej cy-
wilizacji. Objawy te mo¿na traktowaæ 
jako wskaŸnik pewnego zneurastenizo-
wania spo³eczeñstw cywilizacji tech-
nicznej). Zabijanie w tej rzeczywistoœ-
ci bez wyrazu mo¿e daæ poczucie za-
istnienia, bycia kimœ. Popatrzcie na 
niektóre talk shows, na wystêpuj¹ce 
w nich osoby, które gotowe s¹ wy-
dobyæ na wierzch najwiêksze pope³-
nione przez siebie œwiñstwa, obna¿yæ 

publicznie swoje najbardziej intymne 
sprawy, byle zwróciæ na siebie uwa-
gê, zaszokowaæ swoim odstawaniem 
od spo³ecznej normy, od powielanych 
zachowañ – broniæ siê przed nieuch-
ronnym stawaniem siê niewidocznym 
w mieszczañskiej stabilizacji. Mo¿e te
ujawniane œwiñstwa pope³nione zo-
sta³y jedynie z myœl¹ o takim w³aœnie
wystêpie, publicznym zaistnieniu.
 Podobnie uwa¿a by³y agent FBI, ko-
mentuj¹cy w telewizji na bie¿¹co pi¹t-
kowe wydarzenia. Mówi, ¿e sprawcy
zamachu to, jak wiele na to wskazu-
je, w istocie dzieciaki – m³odzi ludzie,
którzy æwiczyli konspiracjê na grach 

komputerowych. Zwraca uwagê, ¿e 
podk³adaj¹c bomby podczas marato-
nu, nie pomyœleli o rozmieszczonych 
na trasie biegu, jak i w ogóle w ca³ym 
mieœcie, kamerach, o zdjêciach robio-
nych przez widzów.
  Bezsensowna œmieræ i trwa³e kalec-
two ludzi, jeden z zabójców nie ¿yje, 
drugi, ciê¿ko ranny, przegra³ swoje ¿y-
cie w wieku lat dziewiêtnastu. Œwiat 
osi¹gn¹³ niesamowity poziom techniki 
i oszala³. Najbardziej przera¿aj¹ce jest 
to, ¿e szansy na wydobycie siê z tego 
szaleñstwa nie widaæ.
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