Gdy nasze serce
przepełnia oburzenie

&woiety kodek& moralny
Czeczenów
Nazwą własną Czeczenów jest Nuachczi
(w liczbie pojedynczej Nauchczio), które pochodzi od imienia Noe (po czeczeńsku Nuach). Nauchczi znaczy „potomstwo Noego". W rozumieniu Czeczenów Nauchcio to
coś znacznie więcej niż określenie narodowości. To słowo
oznacza wysoki status, na który trzeba zasłużyć i chronić
przez całe życie. Obowiązuje swoisty kodeks moralny,
wyrażony w prostych formułach.
Czeczen ugina kolana w trzech wypadkach: przed ojczystą
ziemią, przed swoją matką, przed matką, która zrodziła
bohatera. (Rosyjscy żołnierze zastrzelili wielu Czeczenów,
nie mogąc ich zmusić do klęknięcia przed sobą; nie klękały
nawet matki, gdy zabierano im synów - przyp. aut.)
Trzy rzeczy powinien znać i szanować: rodową wieżę, imiona siedmiu przodków, swoje rodowe kamienie (starożytne
petroglify wbudowane w ściany wież).
Szczególnym prestiżem cieszą się Czeczeni, którzy spełniają
trzy warunki: oddanie ojczyźnie, cześć i miłość dla matki,
znajomość i poszanowanie ojczystego języka.
Dopiero przestrzegając tego kodeksu, przedstawiciel Wajnachów może szczycić się mianem Nuachczio.

Uznać własną zbrodnię

to jedna rzecz, inna rzecz
kryterium pozwalające wszędzie
oddzielać dobrych od złych. Najpotworniejsze zbrodnie zostały popełnione przez ludzi do nas podobnych.
W życiu ludzi bywały okresy straszne, kiedy ulegali oni
Złu, a czasem z nim paktowali, ale nie możemy uznać
ich z tego powodu za bandy diabłów. Upokorzenie, jakie
przeżywają dziś Rosjanie lub Niemcy wschodni, płynie
z tego poczucia niesprawiedliwości: nie można przecież
przekreślić jakiegoś momentu w czasie, uznając go za
czysto negatywny, bo jest w nim człowiek razem z ciałem
i duszą. Byli tam kaci i były niezliczone ofiary, byli ludzie
złamani i sterroryzowani, byli zdrajcy i tchórze, a jednak
w tym nieludzkim świecie żyli ludzie. Możemy korzystać
z doświadczeń, aby powiedzieć, jakich czynów nie
chcemy więcej oglądać. Ale nie możemy opowiadać historii
w formie boskiego osądu.
-

wyprowadzać stąd
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Dla człowieka pióra (ale nie wyłą
niego - WŚ) stan zwany wygnaniem to nade Wszystko
doświadczenie językowe - oderwany od języka jczystego
w nim właśnie się chroni. Język, który był w ódy jeg ,
że się tak wyrażę, mieczem, zamienia się wt rczę, w j go
kapsułę. Coś, co zaczęło się jako prywatny, in mny ro ans
z językiem, na wygnaniu staje się lose - jeszcz zanim przerodzi się w obsesję lub w o owiqzek. Żywy
język dostarcza, z definicji, popędu, a arazem apędu
odśrodkowego; usiłuje zagarnąć jak ajwię
teren oraz wypełnić jak największą pustkę. tąrJ ekspl zja przyi człowieka
rostu ludności, a także autonomiczna po
na zewnątrz, w domenę teleskopu lub modlitwy.
W pewnym sensie wszyscy pracujemy na rzecz
słownika. Albowiem literatura to słownik, kompendium
znaczeń tej czy innej kondycji ludzkiej, tego czy innego
doświadczenia. To słownik języka, którym życie przemawia do człowieka. Ma ona za zadanie zbawić kolejnego człowieka, nowego przybysza, uchronić go przed
wpadnięciem w starą pułapkę albo pomóc mu zrozumieć,
że gdyby mimo wszystko w nią wpadł, znaczyłoby to,
iż padł ofiarą tautologii. Wtedy mniej się tym przejmie
- o więc zachowa poniekąd większą wolność. Albowiem
zrozumienie sensu wymogów życia, tego, co nos spotyka,
niesie wyzwolenie. Wydoje mi się, że stan zwany wygnaniem domaga się pełniejszego wyjaśnienia; że powszechnie kojarzony z cierpieniem, powinien też dać się poznać
od strony bezmiernych zdolności do uśmierzania bólu,
do zapomnienia, dystansu, obojętności, przerażających
ludzkich i nieludzkich perspektyw, do których nie mamy
żadnej miary pozo sobą.

- Marek Sitarski
przeł.

Josif Brodski, .Pochwała nudy"
Anna Kołyszko i Michał Kłobukowski, Kraków 1996

Uchodźcy

i imigranci

Uchodźcy i imigranci, przybywający
z „daleka", lecz próbujący osiedlić się w sąsiedztwie,
pasują wyjątkowo do roli kukły, którą należy spalić
zastępczo jako uosobienie „globalnych sił", budzących
lęk i nienawiść, bo działających bez konsultacji z tymi,
którzy muszą ponosić konsekwencje ich działań. Ostatecznie, osoby ubiegające się o azył i „migranci ekonomiczni"
są zbiorową repliką (alter ego?, zwierciadlanym odbiciem?, karykaturą?) nowej elity władzy zglobalizowanego świata, powszechnie (i słusznie) podejrzewanej
o to, że jest prawdziwym sprawcą obecnych nieszczęść.
Podobnie jak owa elita, ludzie ci nie są przywiązani do
żadnego miejsca, nie budzą zaufania, a ich decyzji nie
da sie przewidzieć. Podobnie jak owa elita są uosobieniem niezgłębionej „przestrzeni przepływów", w której
tkwią korzenie dzisiejszej niepewności ludzkiej kondycji.
Na próżno poszukując innych, właściwszych dróg
ujścia, lęki i niepokoje przenoszą się na obiekty będące
w zasięgu ręki i przybierają postać typowej, podszytej
strachem, niechęci do „nieznajomych z sąsiedztwa"( ... )
Owi szczególni intruzi, uchodźcy, prócz tego,
że jak wszyscy obcy, są „wielką niewiadomą", przynoszą
ze sobą odległe odgłosy wojny oraz woń splądrowanych
domów i spalonych wiosek, która przypomina tuziemcom,
jak łatwo kokon ich bezpiecznej i swojskiej (bezpiecznej
bo swojskiej) codziennej rutyny może ulec przebiciu lub
s ruszeniu i jak złudne musi być przez to bezpieczeństwo ich
do ostw. Bo jak pisze Agier to ,,ludzie-odrzuty, całkowicie
beZużyteczni w kraju, do którego trafili i w którym czasowo
p ebywają; to <ludzie na złom> pozbawieni złudzeń
· realnych widoków na asymilację i włączenie w nowy
organizm społeczny. Z wysypiska śmieci, na któ m
.......
się znaleźli, nie ma drogi odwrotu".

____
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Wstęp
Było to kiedy się uśmiechali
Tylko , których nikt by nie wskrzesił,
A Le ngrad, zbyteczny na szali,

Przy,

ięzieniach się swoich uwiesił.
y szli obłąkani od męki
C', na których już wyrok wydano,
tórych zamiast niedługiej piosenki
Parowozów gwizdem żegnano.
Gw'azdy śmierci zastygły nad nami
I skręcał się Rosja w rozpaczy
Pod więzienn A ud oponami,
8 d krwawymi bu

Ki

l.
Wzięli cię, zanim dzień wsta biały.
Ja za trumną za tobą szła .
W suterenie dzieci płakał ,
Gasła świeca u świętych
m.

Na twych wargach zimno il<o
Pot śmiertelny na czole ... Idź!
Będę ja niby strzelców żony
U bram Kremla po tobie wyć.

2.
~icho płynie

cichy Don,
wchodzi w dom.
~aszkiet na łbie bokiem siedzi,

Zółty miesiąc

Zółty miesiąc zjawę śledzi.

Ta kobieta chora, biedna,
Ta kobieta sama jedna.
Syn w więzieniu, mąż w mogile,
Pomódlcie się za mnie chwilę.
(fragment)

Anno Achmatowo, .Drogą wszystkiej ziemi",
przeł. Adom Pomorski, Warszawa 2007

opewnym narodzie
Dał on wszystkim ludziom cudowne pieśni. Jego opowieści
o swoim życiu - są niezrównane. Jego imię było święte, tak
jak jego losy - też były święte dla wszystkich narodów.
A potem coś się stało ... Ale co, co takiego się stało? ...
Nie sposób zrozumieć„.
Żaden naród nie potrafi. Ani żaden człowiek ...
Ani mędrzec, ani uczony, ani historyk.

I stał się przeklętym narodem, którego imię oznacza
bluźnierstwo.
Jego imię, nazwa

narodu,

używana

jest przez

każde

plemię, każdą nację - jako obelga.
Co właściwie się stało?„. ? ....

Powiem więcej: czy będziemy czytali „Kroniki" Tacyta kiedy
odczuwamy udrękę? Albo - Herodota o Scytach w Babilonie? A może o Wojnie Peloponeskiej Tukidydesa? Nie,
przecież nie: kiedy „dusza jest udręczona" -wtedy wszystko
to jakże jest obce i odległe„. Studiujemy to wszystko tylko
po to, by wygłosić wykład, napisać pracę naukową, albo ,,tak sobie, nie mając nic lepszego do roboty".
Ale oto - młoda wdowa, zbierająca kłosy pszenicy z pola
bogatego właściciela: i to, „jak" ona to robi, i jej „słowa"
do świekry - napełniają duszę pociechą. I jeszcze wiele
takich scen ...
Ten naród napełnił pociechą wszystkie serca.
A mimo to jest przeklęty. Co się stało - o, cóż tak szczególnego? ...

Wasilij Rozanow, "Apokalipsa naszych aosów", Białystok 1998

Lubus~ie
Warte zachodu
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