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Życie i śmierć asertywnej kobiety
ANDRZEJ JAR

Wuj Nasimy mówi, że jego siostrzenica kochała zwierzęta i muchy by nie
skrzywdziła…
Dzień po Wielkanocy 39-letnia mieszkanka San Diego, Nasim Aghdam, zaparkowała samochód pod siedzibą zarządu YouYube w San Bruno w Kalifornii, następnie weszła na jej teren,
trzymając w dłoni gotowy do użycia,
posiadany przez nią legalnie, 9-milimetrowy Smith & Wesson, i zaczęła
strzelać do pracowników istniejącego
od 13 lat serwisu internetowego. Raniła trzy osoby, w tym jedną poważnie,
by następnie oddać śmiertelny strzał
do siebie.
Nasim Aghdam emigrowała do USA
około 20 lat temu. W mediach społecznościowych przedstawiała się jako z pochodzenia Iranka. Jeśli jednak
– co bardzo nie wykluczone – ktoś
skłonny jest sądzić, że chodzi o „atak
islamistki”, to taki sąd będzie najbardziej mylny z możliwych, ponieważ
żądna krwi kobieta należała w pełni
do dzisiejszej ogromnej, poddanej kulturze Zachodu, globalnej większości.
Większości (że zrymuję) uznającej
specyficzne wartości. Aghdam na pewno nie była islamistką – jej religią był
świat wirtualny, o jakim pisze w cytowanym w poprzednim numerze
„Aha!” fragmencie wiersza Andrzej
Busza (mamy powietrze klimatyzowane/ wirtualne kwiaty i drzewa/ i bezchmurne niebo cyfrowe).

o eksperymencie, który podjął celem
wprowadzenia swojej kilkuletniej
wówczas córki w świat muzyki. Nie
chodziło mu o to, by wpoić jej najelementarniejsze zasady pisma muzycznego, nauczyć ją śpiewać naiwne
piosenki i brzdąkać na pianinie, co się
często uważa, nie wiadomo dlaczego,
za umuzykalnianie. Zmierzał raczej
do tego, by wyrobić w niej potrzebę
słuchania dobrej muzyki i doznawania
głębokich przeżyć estetycznych, jakich
muzyka ta może dostarczyć. W tym
celu zmienił nieco swój własny sposób słuchania muzyki z płyt w domu.
Nie była to zmiana programu, słuchał
nadal muzyki «dla dorosłych», która
osobie o pewnej kulturze muzycznej
przynosi estetyczne zadowolenie.
Zmiana polegała głównie na dostosowaniu czasu słuchania do godzin,
w których córka była w domu, i na
częstszym powtarzaniu słuchanych
utworów. Unikał przy tym świadomie wszelkich sugestii, które by mogły wpłynąć na jej ocenę estetyczną,
wszelkich apeli w rodzaju: Posłuchaj
trochę córeczko, to taka dobra muzyka! Chodziło mu o to, by oddziałało
samo wielokrotne powtarzanie bodźca muzycznego. Przez jakiś czas nie
zauważył żadnej zmiany w zachowaniu córki. Później zaczęła stopniowo
okazywać zainteresowanie, pytała: jaki to jest utwór i jak się nazywa kompozytor. Oglądała z ciekawością ko-

W świecie komputerów, tabletów,
smartfonów coś zagubiliśmy.
Tadeusz Pawłowski w wydanej czterdzieści lat temu książce Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, w rozdziale Piękno i jego społeczno-psychologiczne uwarunkowania podaje taki
oto przykład, nad którym naprawdę
warto głęboko się zastanowić i wziąć
sobie do serca:
„Znajomy […] opowiadał mi […]

perty płyt, ozdobione niekiedy pięknymi reprodukcjami, i zadawała rozmaite pytania, dotyczące bądź utworu,
bądź kompozytora, bądź innych spraw
związanych z muzyką. Kiedyś poprosiła o nastawienie utworu, który – jak
powiedziała – podoba się jej najbardziej; była to Muzyka na wodzie Händla. Potem już sama nastawiała wybrane przez siebie utwory. Dziś, w wieku kilkunastu lat, posiada kulturę mu-

zyczną, jaką się spotyka tylko u nielicznych dorosłych.”
Sprawa polega na tym, że kultura
muzyczna – tak jak wszelkie bogactwo duchowe – jest słabo widoczna,
a w tłumie nie jest widoczna wcale.
A bycie widzianym przez innych jest
dzisiaj (zawsze było) jedną z największych wartości, ponieważ dowodzi,
że nie jesteśmy dla świata zupełnie
obojętni, że jesteśmy „kimś”, istniejemy po coś, coś robimy. Wrażliwość
na piękno, wewnętrzne wzruszenie
pięknem, zupełnie się tu nie liczą. Kiedyś przynajmniej starano się kształtować wrażliwość dziecka – od dziecka
na całe życie – dziś najważniejsza jest
umiejętność posługiwania się od wczesnych lat życia smartfonem, tabletem,
Apple Watch, za pomocą których pokazujemy się światu. Możliwe jest
oczywiście połączenie jednego z drugim, wydaje mi się jednak, że nie zdarza się to często.
Dobrze widocznym jest się w serwisach społecznościowych, kiedy ma się
tam tysiąc czy dwa znajomych, z których kilkudziesięcioro lajkuje nasze
posty. Nawiedza mnie czasem myśl,
że przed powstaniem Twittera, Facebooka czy Instagrama ludzie nie istnieli. Nie jest to myśl całkowicie bezpodstawna; zachowania niektórych rodziców, których dzieciństwo i wczesna
młodość przypadły na erę przedkomputerową, zdają się ją potwierdzać. Ponieważ oni sami byli mało widziani
przez innych (bo nie było Twittera,
Facebooka czy Instagrama), a więc
jakby ich nie było, usiłują zrekompensować sobie dzisiaj tamto nieistnienie
śnioną karierą swoich dzieci; chcą,
żeby one były widzialne. Więc uczą je
śpiewać naiwne piosenki i brzdąkać
na pianinie lub gitarze, by mogły występować przed taką czy inną publicznością, a czasem sami występują,
śpiewając naiwne piosenki (Got Talent! albo polonijne imprezy). Bo co
– powtórzmy raz jeszcze – z bogactwa ducha, samotnego przeżywania
piękna, jeśli tego nie widać.
Pewnie się niektórym narażę, ale
pozwolę tu sobie na pewną dygresję.
Krąży otóż po Polsce takie trącące
zadzieraniem nosa hasło: „Nie jestem
statystycznym Polakiem, lubię czytać
książki”. Odnosi się to hasło do opłakanego stanu czytelnictwa w Polsce.
Kilka osób umieszcza je na Facebooku. Zastanawiam się wtedy, kiedy te

osoby mają czas realizować pasję,
którą się chwalą, skoro od piątej rano
do pierwszej w nocy czasu polskiego
siedzą na ww. serwisie społecznościowym (o której by porze nie zajrzeć
w tych godzinach na Facebook, zawsze tam są i postują).
Nasim Aghdam też była uzależniona od wirtualnej obecności – miała
konto na Facebooku i Instagramie, a
także swoją osobistą stronę internetową „Nasime Sabz”, co przekłada się
na „zielony powiew” albo „zielona
Nasim”, z czego łatwo się domyślić, że
była weganką. Nazywała nawet siebie

wi, że podzielił się z policją przypuszczeniem , iż jego córka mogła wybrać
się do San Bruno, do kwatery głównej
YouTube, ponieważ była zła na ten
serwis internetowy i dawała temu wyraz na oczach rodziny, czego – że taka
sugestia padła – policja nie potwierdza. Ale informacja o zaginionej kobiecie znalazła się na krajowej liście
osób poszukiwanych.
O godzinie 1:40 wtorkowej nocy policja w Mountain View – 45 kilometrów od San Bruno (i około dwanaście
godzin przed strzałami w siedzibie
YouTube) – natrafiła na stojący samo-

w tym wirtualnym świecie „wegańską siłaczką”. „Siłaczka” nagrywała
kamerką wideo siebie robiącą pompki
i inne ćwiczenia gimnastyczne, śpiewającą karaoke, tańczącą, podającą
wegańskie przepisy kuchenne, wzywającą ludzi do zrezygnowania z jedzenia mięsa („Go Vegan, Go Healthy
& Humane”) itp., i słała to na You-Tube. To wszystko było dla niej najważniejsze – było sensem i wartością
życia, i jej istnieniem.
Ale YouTube nie był zachwycony jej
klipami; spychał je – jak twierdziła –
na margines, ingerował w nie i starał się
jak najmniej je eksponować. Skarżyła
się w mediach społecznościowych, że
YouTube nie daje wszystkim jednakowych szans, że manipuluje – jednych lansuje, drugich gnoi – czyli decyduje, kto rosnąć będzie w popularności, a kto pozostanie w cieniu.
W wielkanocny poniedziałek ojciec
Nasimy zawiadomił policję o zaginięciu córki, która od dwóch dni nie odpowiada na telefony, co nigdy przedtem, jak i zniknięcie z rodzinnego domu w San Diego, się nie zdarzało. Mó-

chód, którego numery rejestracyjne
były w informacji o zaginionej osobie. W samochodzie spała Nasim
Aghdam.

Po przebudzeniu była spokojna i
chętna do wyjaśnień. Powiedziała, że
powodem jej „ucieczki” z domu były
rodzinne nieporozumienia, które skłoniły ją do ruszenia w drogę i poszukiwania pracy poza San Diego. Nie
wspomniała słowem o YouTube i nie
było – jak pisze w raporcie policja –
powodu do przypuszczenia, że odnaleziona 39-letnia kobieta ma na celu
wyrządzenie krzywdy komukolwiek.
Biuro szeryfa powiatu San Diego zotało natychmiast powiadomione o pomyślnym zakończeniu poszukiwań.

