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naprzeciwko kryjówki zamachowców z 21 lipca, ukrył się 

w swoim mieszkaniu, kiedy policja kazała przeszukać oba bloki. 

Sfilmował komórką przez okno moment złapania zamachowców. 

A potem, kiedy było już po wszystkim, poszedł do BBC, CNN, 

SKY, ITV i powiedział: „Sfilmowałem zatrzymanie. Ile to jest 

dla was warte'"· Za nagranie dostał 60 tys. funtów. 

To zdystansowanie się wobec siebie i innych, umożliwiające 

komuś sprzedanie swojej zdobyczy, a innym jej kupienie, świadczą 

o tym, że ludzie chcą konsumować cudze doświadczenie. 

I to właśnie wydaje mi się aktem pornograficznym. Sposób, 

w jaki komunikujemy się ze sobą, często ma niewiele wspólnego 

z porozumieniem, tak samo jak stosunek płciowy w filmach 

porno ma niewiele wspólnego z miłością i seksualnością. 

jednak człowiek przekracza kulturowe tabu, żeby poczuć siebie 

mocniej, doświadczyć silnych emocji. I w taki lub inny sposób 

robią to wszystkie postacie w tej sztuce. 

Być może najciekawsze jest tu samo miasto, „które zawsze 

stoi w płomieniach " , „ które zawsze jest pod os trzałem ". Ale to 

nie zdehumanizow ane Metropolis Fritza Langa. W Pornogrophy 

Londyn wydaje się samowystarczalnym tworem, może w ogóle 

obejść się bez człowieka : „W autobusach nie ma już konduktorów. 

Na niektórych liniach metra nie ma nawet motorniczych. 

Maszyny prowadzą się same." Ludzie nie decydują o życiu miasta . 

Ono f unkcjonuje niezależnie od nich, napędzane jakimś wielk im 

agregatem. Widzimy zatomizowanych mieszkańców , pojedyncze 

elementy w miejskiej uk ładance . N i ezwykłośt Pornogrophy polega 

na południe od Euston Road. Mogłabym też przejść przez Blooms

bury. Dziś jest dzień na przejście przez Bloomsbury z nową parą 

letnich sanda łów, Idealnych na plażę, w sobotę.'' - mówi w Porno

grophy młoda matka; „ Przejście z St. Pancras do stacji metra wy

ł ożone jest drewnianymi płytami. Niebieskie strzałki każą ml iść 

tylko w tym kierunku . Zupełnie już nie czuję ciężaru mojego bagażu 

i boję się. ż.e coś się nie uda ło. Coś t u się nie udało . Coś straszne

go się nie uda ło . Idę za niebieskimi liniami wskazującymi jedyny 

możliwy kierunek." - relacjonuje młody zamachowiec. Ruch post aci 

w Pornogrophy, w m niejszym lub większym stopniu, wynika z logiki 

podporządkowanej potrzebom miejskiego organizmu. 

· niejsze jest, żeby na scenie podważać oczywistości, niż 

~'"UłlOIVSiie chniać. Stanowię część tej kultury. Kocham swojego 

'Poda. Oglądam nagrania z kamer przemysłowych. 

Równocześnie jednak stawiam sobie pytania, które pojawiają 

się w tej sztuce. Każda z postaci ma coś wspólnego ze mną, 

wiele tu silnych akcentów autobiograficznych. Ich Londyn jest 

moim Londynem. Walczę tylko o to, by stworzyć kontekst 

dla tej abstrakcji, którą jest „war on terror" prześladująca nas 

wszystkich. Główne zdanie George·a Busha, kiedy wypowiadał 

wojnę, brzmiało: „jesteś z nami albo przeciwko nam". Chciałbym 

zwrócić uwagę na taką możliwość, w której nikt z nas nie popiera 

ani jednych, ani drugich. Wszyscy jesteśmy jakoś za i jakoś 

przeciw. Popieramy Live 8 jako ideę, odrzucamy ją jednak jako 

imprezę masową. jesteśmy dumni z protestów przeciwko głodowi 

na świecie, a równocześnie nienawidzimy Madonny za to, że 

wykorzystuje te demonstracje do budowy własnego wizerunku. 

Ta sztuka powstała z głębokiego zwątpienia w naszą kulturę, 

z obserwacji chaosu, w jakim żyjemy; nie z uczciwości. Myślę, 

że kiedy masz zbyt wiele zaufania, jesteś zbyt łatwowierny 

w kwestiach politycznych, przestajesz myśleć. 

Ta mapa dete rminująca Ich dzi a łan ia jest tylko pierwszą wa rstwą . 

bo „ Pod każdą u lic ą jest coś od dawna nieużywanego. Czterdzieści 

stacji met ra , z amkniętych od pięćdziesięc i u lat . Setki pubów. 

Setki publicznych toale t . Tory kolejowe. System kanalizacyjny. 

Plan miasta to sieć sprzeczności I komplikacji .". Ta wizja Londynu 

2005 kojarzy się XIX-wieczną met ropolią ; Paryżem , opisywanym 

przez Waltera Benjamina Jako Hades kanałów. piwnic, korytarzy. 

Dla niego to, co na powierzchni, domy, kościo ł y, było złudzen iem . 

Rzeczywiste było miast o podziemne. 

jest odwrócony. Miasto, które t onie w lipcowym słońcu , 

Ist nieje naprawdę . Tylko ludzie są jak duchy. Widać ich 

czasem; pojawiają się w kamerach na przejściach , w sklepach, 

na peronach. Muszą udowodnić miastu i sobie, że są jeszcze 

żyw i , muszą wykrzyczeć . że Istnieją naprawdę . Patrzymy 

na obrazy. „Obrazy piekła . One są nieme". 

Pawe ł Pokora 

Zamachowiec w drodze do Londynu, kobieta w chwili 

faksowania informacji do konkurencji, rodzeństwo zmierzające 

ku seksualnej relacji - wszyscy oni czują się pełni życia bardziej 

niż kiedykolwiek. Myślą. Doświadczają siebie. Postrzegają i są 

postrzegani. To bardzo ekscytujące i bardzo ludzkie. Czwarty 

monolog pokazuje zamachowca, który jest gotów zabić siebie 

i innych. Żeby to zrobić, musi jednak przejechać przez pół Anglii, 

z północy na południe. I to, co widzi po drodze, wyprowadza go 

z równowagi . Chciałby przestać patrzeć na ten kraj. Chciałby 

wszystko wysadzić w powietrze. Pragnie nie odczuwać tego, 

co odczuwa. Kiedy dowiedziałem się czegoś więcej o motywach 

tych czterech młodych mężczyzn, jako dramatopisarza nie 

interesowało mnie, co oni sądzą na temat amerykańskiego 

kolonializmu, Busha czy Blaira. Czy my londyńczycy zasłużyliśmy 

sobie na to, co się stało, czy to jest właściwa odpowiedź 

na spełniony już kapitalizm. Myślałem w bardzo prosty sposób: 

co czuje człowiek? jak to jest wiedzieć, że umierasz, wiedzieć, 

źe zabijasz i wiedzieć, źe to zdarza się w tym samym momencie: 

jak pogodzić uczucie bycia żywym z wiedzą o śmierc ::i 
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\J wtorek 2 lipca 2005 r. Live S Londyn 

Paul McCart ney i Ul : „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" 

U2: „Beautiful Day", „Blackbird", „Vertigo", „One", 

„ Unchained Melody" 

Co ldplay: „In My Place", „Sitter Sweet Symphony" 

(z Richardem Ashcroftem}, „Fix You" 

Elton John: „Bitch is Back", „Saturday Night's Alright for 

Fighting", „Children of the Revolution (z Petem Dohertym) 

Dido: „White Flag', „Thank You", „Seven Seconds" 

(obie z Youssou N'Dourem) 

Stereophonics: „The Bartender and the Thief", „Dakota", 

„Maybe Tomorrow", „Local Boy in the Photograph" 

R E.M.: „lmitation of Life", „Everybody Hurts'', 

„Man on the Moon" 

Ms. Dynamite : „Dy-na-mi-tee", „Redemption Song" 

Keane: „Somewhere Only We Know", „Bedshaped" 

Travis : „Sing", „Side", „Stay in Alive, „Why Does lt Always 

Rain on Me" 

Bob Geldof i 8oomtown Rats: .,I Don't Like Mondays" 

Annie Lennox: „Why", „Little Bird", „Sweet Dreams" 

UB40 : „Food for Thought", „Who You Fighting for", „Reasons' 

(z Hunterz i The Dhol Blasters). „Red Red Wine", „Can't Help 

Fal ling in Love" 

Snoop Dogg: „Ups and Downs", „Next Episode", „Drop lt Like 

lt's Hot", „Signs", „What's My Name" 

Razorlight : „Somewhere Else", „Golden Touch", „Vice" 

Madonna: „Like a Prayer", „Ray of Light", „Music" 

(wszystkie z towarzyszeniem London Community Gospel Choir) 

Snow Patrol : „Chocolate", „Run" 

The l<l llers: „All These Things That l've Dane" 

jass Stone: „Super Du per Love", „I Had a Dream", 

„Same Kind of Wonderful" 

Scissor Slsters: „Laura", „Take Your Mama Out", „Everybody 

Wants the Same Thing" 

Ve lvet Revolver: „Do lt for the Kids", „Fall to Pieces", „Slither" 

Sting: „Message in a Sottie", „Driven to Tears", „Every Breath 

You Take" 

Mariah Carey: „Make lt Happen", „Hero" (obie z towarzyszeniem 

African Children's Choir), „We Belong Together" 

Robbie Williams: „We Will Rock You", „Let Me Entertain You", 

„Feel", „Angels" 

The Who : „Who Are You'", „Won't Get Fooled Again" 

Pink Floyd : „Breathe", „Money" (z Dickiem Parrym). 

„Wish You Were Here", „Comfortably N umb" 

Paul McCartney: „Get Back", „Drive My Car" (z Georgem 

Michaelem). „Helter Skelter", „The Long and Winding Road", 

„Hey Jude" 

Moshe Weinberg (1939-1972) był trenerem izraelskiej 

reprezentacji zapaśniczej na igrzyskach olimpijskich w Monachium 

w 1972 r. Zginął w wiosce olimpijskiej podczas zamachu 

przeprowadzonego przez radykalną grupę terrorystyczną „Czarny 

Wrzesień". Weinberg zaatakował jednego z napastników i w 

ten sposób pomógł uciec koledze z drużyny. Jego syn Guri, aktor, 

wystąpił w filmie „Monachium" Stephena Spielberga (200S) 

. : poświęconym tragicznym wydarzeniom olimpiady w Niemczech. 
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6 lipca 2005 r. w Singapurze na swojej 117 sesji Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski ogłosił Londyn gospodarzem Igrzysk XXX 

Olimpiady, które odbędą się między 27lipcaa12 sierpnia 2012 r. 

Oprócz stolicy Wielkiej Brytanii o organizację igrzysk ubiegało się 

9 miast. Głosowano nad 5 kandydaturami: Londynu, Paryża, 

Madrytu, Nowego Jorku 1 Moskwy Odbyły się 4 rundy głosowań, 

po każdej z nich skreślano najsłabsze miasto kandydackie. 

W finale Londyn pokonał Paryż stosunkiem głosów S4 do 50. 

Londyn 3 raz organizuje igrzyska olimpijskie, poprzednio był 

ich gospodarzem w 190S i 194S r. Ocenia się, że przygotowanie 

olimpiady będzie kosztować 21 mld dolarów. Pomimo zamachów 

w Londynie 7 lipca 2005 r MKOl nie zmienił swe) decyzji 

Między 6 a B lipca 2005 r. szefowie najbogatszych państw 

świata z grupy GS obradowali w szkockim kurorcie Gleneagles. 

Gospodarzem spotkania był premier Wielkiej Brytanii, Tony 

Blair. Do GS należą Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy oraz Rosja. Na spotkanie 

w Gleneagles zaproszeni byli również przedstawiciele innych 

państw oraz sekretarz generalny ONZ, Kofi i Annan, i szef Banku 

Światowego, Paul Wolfowitz. Głównym tematem dyskusji miały 

być redukcja zadłużenia najuboższych krajów Afryki, złagodzenie 

barier w handlu światowym i sposoby zapobiegania globalnemu 

ociepleniu klimatu. Corocznym spotkaniom GS towarzyszą 

protesty antyglobalistów. W ich opinii GS, reprezentująca 14% 

ludności świata, uprawia partykularną politykę powiększającą 

tylko różnice między bogatymi a biednymi. W Gleneagles 

zebrało się 5 tys. demonstrantów. Do starć z bytyjską policją 

doszło na autostradzie prowadzącej do Gleneagles. Z powodu 

zamachów w Londynie głównym tematem rozmów GS stała się 

walka ze światowym terroryzmem. Wiele zagadnień, które miano 

pierwotnie omówić, zostało nieporuszonych. 

Sebastian Coe jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego 

Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Od 2000 r. nosi tytuł Baron Coe, 

of Ranmore im County of Surrey. W latach 1992-1997 zasiadał 

w brytyjskim parlamencie z ramienia Partii Konserwatywnej. 

serię charytatywnych koncertów - Live S. Nazwa jest grą słów. 

Odwołuje się do Live Aid. koncertów na rzecz głodujących w Etiopii 

(19SS r.}, oraz nawiązuje do odbywającego się latem 200S r. 

w Szkocji spotkania grupy najbogatszych państw świata plus Rosja. 

zwanej w skrócie GS. Live S wraz z trwającą w Anglii kampanią 

Make Poverty History miało na celu m.in. przekonanie szefów 

państw rozwiniętych do skreślenia długów krajów najuboższych 

i zwiększenie dla nich pomocy humanitarnej. Koncert w londyńskim 

Hyde Parku odbył się 2 lipca, zaczął o 14:00, a zakończył tuż 

przed 24:00. Wystąpili m.in. Paul McCartney, U2, Coldplay, R.E.M„ 

The Killers, Pink Floyd, Madonna. Na żywo obejrzało go 200 tys. 

osób. Całe Live Sza pośrednictwem telewizji i internetu śledziło 

ok. 3 mld widzów. Organizacja Live S pochłonęła 314 dochodów 

z koncertów. Krytycy akcji podkreślali, że nie zmieni ona sytuacji 

w głodującej Afryce, a skreślenie długów doprowadzi tylko do 

powstania kolejnych. Twierdzili. że koncerty służą wyłącznie 

promocji gwiazd popu i rocka. Przywódcy GS oświadczyli, że będą 

redukować długi najbiedniejszych państw afrykańskich. 

czwartek 7 lipca 2005 r. S:49-8:56 trzy eksplozje w londyńskim 

metrze: pomiędzy stacjami Liverpool Street i Aldgate, przy stacji 

Edgware Road w kierunku Paddington, pomiędzy stacjami 

King's Cross a Russell Square 9:24 Scotland Yard podaje, 

że miastem wstrząsnęły liczne eksplozje 9:27 Metronet, firma 

odpowiedzialna za konserwację metra, informuje, że przyczyną 

eksplozji mógł być nagły wzrost poboru mocy 9·47 wybuch 

autobusu nr 30 w pobliżu Tavistock Square 10·07 zatrzymanie 

ruchu autobusów w całym Londynie 10:47 minister spraw 

wewnętrznych, Charles Clarke. mówi, że „eksplozje spowodowały 

straszliwe szkody" 11;15 komisarz UE ds. sprawiedliwości 

i bezpieczeństwa, Franco Frattini, informuje w Rzymie, 

że wybuchy były dziełem terrorystów 11'3S szef londyńskiej 

policji potwierdza, że policja znalazła ślady materiałów 

wybuchowych 12:00 premier Tony Blair mówi w Gleneagles, że 

wybuchy w Londynie są dziełem terrorystów i że przeprowadzono 

je celowo w czasie szczytu GS 12 27 policja i personel londyńskich 

szpitali podają agencji Reuters, że w zamachach rannych zostało 

1SS osób, w tym 10 poważnie, a 7 jest w stanie krytycznym 

12 .35 Scotland Yard obniża podaną liczbę wybuchów z siedmiu 

do czterech - trzy nastąpiły w metrze, jeden w autobusie 

12·53 Charles Clarke informuje Izbę Gmin, że metro zostanie 

zamknięte na cały dzień 14:10 papież Benedykt XVI ubolewa 

nad „terrorystycznymi atakami", nazywając je „barbarzyńskimi 

czynami przeciwko społeczeństwu" 14·52 watykański sekretarz 

stanu, kardynał Angelo Sodano, wystosowuje dramatyczny 

apel o „położenie kresu starciu cywilizacji" lS 26 zastępca 

szefa policji londyńskiej. Brian Paddick, podaje. że w wybuchu 

w pobliżu stacji metra Aldgate 2ginęło 7 osób, :Zl n<i st<icji King's 

Cross i S na stacji Edgware Road 16:26 policja brytyjska ocenia, 

że zginęły 33 osoby, nieznana pozostaje liczba ofiar wybuchu 

autobusu, później potwierdzona zostaje śmierć co najmniej 

dwóch osób 16 .32 częściowe przywrócenie komunikacji 

miejskiej w Londynie, działają autobusy, kolejka naziemna 

i kolej 17 43 Tony Blair oświadcza, że „Wielka Brytania nie da się 

zastraszyć terrorystom", premier obiecuje postawienie winnych 

przed sądem 17: 49 w specjalnej rezolucji Rada Bezpieczeństwa 

potępia zamachy w Londynie 18:08 mnożą się fałszywe alarmy 

o podejrzanych pakunkach, ewakuowane zostają dworzec Victoria 

w Londynie i handlowa dzielnica Edynburga 18.16 w związku 

z zamachami rząd włoski ogłasza podwyższony poziom 

gotowości antyterrorystycznej. podobne środki podjmuje 

w ciągu dnia wiele rządów europejskich oraz Stany Zjednoczone 

1S:20 brytyjska policja informuje, że liczba śmiertelnych ofiar 

czwartkowych eksplozji wzrosła z 33 do 37, rannych jest ponad 

700 19:46 londyńskie zamachy „noszą charakterystyczne 

cechy al Kaidy" - stwierdza na szczycie GS brytyjski minister 

spraw zagranicznych, Jack Straw, występujący w zastępstwie 

premiera, Tony'ego Blaira. który odleciał po południu 

do Londynu 20 33 minister spraw wewnętrznych Francji mówi, 

że w londyńskich zamachach zginęło SO osób, a 300 jest rannych 

20 :S4 oświadczenie organizacji muz1,1łmańskich w Wielkiej 

Brytanii: „Te straszne czyny sprawiają, że wszyscy stajemy się 

ofiarami" 21 ·02 Tony Blair wraca do Szkocji na obrady przywódców 

GS w Gleneagles. 

źródło: Wikipedia 
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