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WOJ E N N E  P I E Ś N I  C Z E C Z E Ń S KI E G O  BARDA 
T I M U RA  MUC U RAJ E WA JAKO KRO N I KA  
NAD Z I E I  I T RAU MY 

W 1991 roku Czeczenia, od XVII wieku ofiara imperialnych podbojów carskiej Rosji, 
a następnie represyjnej polityki Związku Sowieckiego, ogłosiła niepodległość. Trzy 
lata później władze Kremla zadecydowały o "przywróceniu ładu konstytucyjnego' 
w republice, co było eufemistycznym (i nie mającym podstaw prawnych) określe
niem agresji wojskowej , w wyniku której Czeczenia ponownie miała znaleu się 
pod jurysdykcją RosjP. Rosyjska ofensywa uznawana jest za początek tak zwanej 
I wojny czeczeńskiej, trwającej do 1996 roku. Wydarzenia te zdecydowały o cha
rakterze (czy wręcz zaistnieniu) twórczości Timura Mucurajewa - czeczeńskiego 
barda, który pod wpływem konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego na dobre poświęcił 
się działalności artystycznej. 

Urodzony w 1 976 roku Timur Mucurajew (czecz. MYQypa:i1: XIaM3aT-KIaHT 
TeMYP, ros.  THMyp XaM3aToBHą Myu;ypaeB) w momencie wybuchu wojny miał 
osiemnaście lat. Mimo młodego wieku, jak wielu jego rodaków, aktywnie uczest
niczył w kolejnych dramatycznych aktach konfliktu. Na pierwszy plan wysuwa się 
jednak nie tyle jego działalność jako bojownika, ale - przede wszystkim - rola barda, 
kronikarza zmagań swojego narodu z najeźdźcą oraz piewcy czeczeńskich etosów 
narodowych i wielowiekowych wartości, stojących u podstaw czeczeńskiej tożsamości 
i bohaterskich postaw. Dorobek artysty liczy około stu utworów na wokal i gitarę, 
napisanych głównie w latach 1995-200 1 w muzycznym podziemiu2• Kompozycje 

l Zob. M. Kuleba, Imperium na kolanach, Warszawa 1 998, s. 32-33; tamże, s. 1 1 9- 1 20: "Na 
terytorium republiki nie przeprowadzono rosyjskiego referendum konstytucyjnego i nie odbyły się 
wybory do najwyższych władz federacji. Od dnia ogłoszenia suwerenności Czeczenia nie zapłaciła 
Moskwie ani jednego rubla podatku i nie wysłała ani jednego poborowego do rosyjskiej armii': 
2 Utwory Mucurajewa funkcjonują w formie rozproszonej w internecie. Na potrzeby ni
niejszego artykułu, w zakresie tytułów, albumów oraz dat korzystam ze skompilowanej "dys
kografii" artysty, zamieszczonej na blogu http://hel 1 ch.blogspot.com/ [dostęp : 20.07.20 16  r. ] .  
Rozproszone, a przy tym trudne do zweryfikowania, są również informacje dotyczące biografii 
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szybko zyskały popularność p o  obu stronach czeczeńsko-rosyjskiego konfliktu. Sam 
bard do dziś ma grono oddanych fanów, zarówno w Czeczenii, jak i w RosjP. Wpływa 
na to nie tylko oryginalny styl pieśniarza - charakterystyczny głos z nieskrywanym 
czeczeńskim akcentem i chrypką o orientalnej wibracji - ale przede wszystkim 
autentyczność przekazu, zaangażowanie artysty i ogromny ładunek emocjonalny, 
który niosą jego utwory. Mimo zdecydowanej orientacji narodowej i patriotycznej, 
pieśniarz w interesujący sposób czerpie z tradycji rosyjskiej poezji śpiewanej i twór
czości bardów, inspirując się pod względem muzycznym również współczesnymi 
twórcami zachodnimi, między innymi Bobem Dylanem oraz Kurtem Cobainem4• 

W twórczości Mucurajewa można wyodrębnić kilka nurtów i dominant te
matycznych, ale przedmiotem niniejszego artykułu są przede wszystkich pieśni 
wojenne - "frontowe': pisane pod wpływem autentycznych wydarzeń, których 
czeczeński bard był uczestnikiem lub świadkiem. Utwory te nie są jedynie ujętym 
w artystyczną narrację zapisem rzeczywistych wypadków. Są one - ze względu 
na same założenia gatunku, jakim jest pieśń wojenna -wysoce perswazyjne: mają 
rozniecać ducha walki i zagrzewać do boju, podnosić morale i budować poczucie 
wspólnoty, a także zabezpieczać przed utratą sensu cierpienie i śmierć. Nie bez 
znaczenia jest również rola, którą można określić jako "terapeutyczną

"
: twórczość 

wojenna pozwala w swoisty sposób rozprawić się z traumą, stanowiąc wentyl dla 
skrajnych emocji związanych z realiami wojny. 

Wymienione funkcje są nie tylko kreowane przez samego twórcę, ale również 
przypisywane przez odbiorców. W swoich utworach Mucurajew występuje bo
wiem w podwójnej roli: jako twórca, ale również - za sprawą swojej aktywności 
bojowej - bohater (a więc poniekąd adresat) . Pisząc i śpiewając o swoim narodzie, 
pisze i śpiewa o sobie (i na odwrót) , często występując w imieniu całej czeczeń-

Mucurajewa, tym bardziej, że jego twórczość nie była do tej pory przedmiotem szerszych ba
dań naukowych. Zainteresowała natomiast dziennikarzy: rosyjskich (piszących o niej głównie 
w kontekście terroryzmu) oraz polskich. Zob. A. JlIocbIiir, KaBKa3CKUU pOK. PYCCKOH3bt'tHaJl 
cenapamUCmCKaJl My3a Ha rfioHe "JIoclIeoHeu oceHU», AreHTCTBo IIoJIJfUlqeCKHX HOBocTeiir, 
26.09.2008, http://www.apn.ru/publications/article20742.htm [dostęp: 20.07.2016  r. ] ;  r. repoeB, 
ThMyp Myu,ypaeB: RaM paBHblX Hem, Mb! Bce CMemeM. Jfep:J/CUCb, POCCUH! Mb! uoeM!, AreHTCTBO 
IIoJIJfTJfqecKJfx HOBocTeiir, 19 .01 .2010, http://www.apn.ru/opinions/article22294.htm [dostęp 
20.07.2016  r. l ;  P. Bogusz, Gitar,! i kałachem, "Akant" 2005, nr 7; A. Meller, Mudżahedin z gitar'!, 

"Tygodnik Powszechny" 2006, 4 lipca, http://czeczenia.blog.onet.pl/2006/09/03/mudzahedin
-z-gitaral [dostęp: 20.07.20 1 6  r.] .  

3 Zob. II. )l(epe6�oBa, 1 7. 1 1 . 1999, [w:] MypaBeu B cmeKlIHHHou 6aHKe. Ife'łeHCKUe oHeBHuKu 
1994-2004 ZZ. , MocKBa 2014, (wydanie dla urządzeń mobilnych, bez paginacji); A. MaHqyK, 
JIecHu npopoKoB, Ghetto.in.ua, http://ghetto.in.ua/article.php/?ID=8 [dostęp: 20.07.20 16  r. ] .  
4 Por. utwór Mucurajewa RUKozoa He naoau OYXOM, [w:] brak tytułu albumu i daty, https:11 
www.youtube.com/watch?v=sbMsT_4SIQ [dostęp: 20.07.2016 r. l; oraz fi yuoy, [w:] J1epycallUM, 
1 998, https:/ Iwww.youtube.com/watch?v=Z9Bp4LzTRpo&list=RDZ9Bp4LzTRpo [dostęp: 
20.07.20 16  r. ] .  O ulubionych zespołach muzycznych barda: zob. T. Mucurajew, Wywiad, rozm. 
przepr. NN, BiS 1998, https://www.youtube.com/watch?v=yRzabzzfKft) [dostęp: 20.07.2016  r.] .  
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skiej zbiorowości. W wielu kompozycjach liryczne "ja" to podmiot zbiorowy "my, 
Czeczeni". Zachodzi tutaj wzajemne współoddziaływanie kręgu adresatów i twór
cy, częste w przypadku utworów trafiających do masowego odbiorcy, o którym 
w następujący sposób pisał Stanisław Barańczak: "topika piosenki współczesnej -
podobnie jak każdy inny element j ej struktury - kształtuje społeczną świadomość 
odbiorców, ale jednocześnie sama przez tę świadomość jest kształtowana i z niej 
wynika: odpowiada bowiem pewnym społecznym zapotrzebowaniom"s. 

Zależność tę syntetycznie ujął w jednym z wywiadów sam Mucurajew: "teksty 
piosenek pisze dla mnie cały mój naród!"6 - stwierdził dumnie, odnosząc się do 
kwestii autorstwa tekstów (nie wszystkie przynależą do barda) .  

Na wstępie analizy wybranych emocji, dominujących we frontowych pieśniach 
czeczeńskiego barda, należy zaznaczyć, że u podstaw twórczości Mucurajewa stoi 
konsekwentna i zdecydowana wizja konfliktu, jakim była wojna z Rosją. Nierówne 
starcie kontrastujących pod względem kondycji moralnej i motywacji sił - jedni 
są wszak pozbawionymi zasad najeźdźcami, a drudzy obrońcami - stanowi punkt 
wyjścia i główną oś większości wojennych narracji Mucurajewa, a także czynnik 
polaryzujący emocje oraz przekaz. Według barda agresja Rosji wpisuje się w wielo
wiekową tradycję rosyjskiego imperium, które od XVIII wieku nieustannie próbuje 
zhołdować sobie Kaukaz. Rosja nie może pogodzić się nie tylko z istnieniem niepod
ległej Czeczenii, ale również z żywotnością niezależnego ducha j ej mieszkańców, nie 
może znieść sytuacji, w której "dumny mały naród"7 rzuca jej wyzwanie, próbując 
wybić się na niepodległość. Kontrast między kochającym wolność, małym dumnym 
narodem, a krwiożerczym "imperium-katem"8 i "więzieniem narodów"9, stoi u pod
staw wielu wojennych pieśni artysty, nie pozostając bez wpływu na emocjonalność 
budowanych przez barda obrazów. W zależności od konkretnego przypadku, kon
trast ów umacnia ducha narodu i morale, potęguje obraz rozpaczy i braku nadziei 
w obliczu przytłaczającej siły lub rozpala gniew i chęć zemsty. 

Jako poetycki i muzyczny kronikarz wojny czeczeńskiej oraz bojownik, Mucura
jew dzieli ze swoim narodem zwycięstwa i - znacznie częściej - porażki, wędrując 
bojowym szlakiem od oblężonego Groznego, poprzez spacyfikowane wioski, aż do 
partyzanckich obozów w górach. Jedną z odsłon wojennej kroniki barda jest cykl 
utworów poświęconych centralnemu epizodowi I wojny czeczeńskiej, czyli walkom 

5 S. Barańczak, Piosenka i topika wolności, "Pamiętnik Literacki" 1 974, z. 3, s. 1 39 .  
6 Słowa pochodzą z wywiadu, którego Mucurajew udzielił gazecie "Marsho": T. Mucurajew, 
Wywiad, rozm. przepr. A. BauIJ1Hl\apoB, "Marsho': brak daty, http://www.lastJm/pl/user/bra
nix_/journal/2007 1021 19/b6jrCHHTepBbIO_n1Mypa_M�ypaeBa_( ra3eTa_» MapIIIo» ) [dostęp: 
20.07.20 1 6  r. ] ;  tłum. - K.P. 
7 T. Mucurajew, C606oaa, [w: ]  Pau noa meHblO Ca6eJlb, 1 997, https:llwww.youtube.com/ 
watch?v=OZOIf8yD4W8 [dostęp: 20.07.20 16  r. ] ;  tłum. - K.P. 
8 Tegoż, KapljjazeH, [w:] UHutaJlJlaX, Caabl Hac J/Caym, 200 1 ,  https:llwww.youtube.com/wat
ch?v=CA98KaWKevU [dostęp: 20.07.20 1 6  r.] .  
9 Tamże; tłum. - K.P. 
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o stolicę - Grozny. Oblężenie miasta zostało opisane między innymi w bardzo 
wyrazistym utworze fopoo MOCl, mbl (3 ome (Miasto moje, tyś w ogniu) z albumu 
J{o6po nOJlCallO(3amb (3 ao ( Witamy w piekle) z 1 995 roku. Mucurajew buduje  tu 
realistyczny obraz walk oraz ekstremalnych przeżyć bojowników, których uwaga 
jest napięta do granic możliwości (ponieważ każdy kolejny moment może przynieść 
śmierć), za pomocą szybko następujących po sobie krótkich i dynamicznych se
kwencji oraz bezpośrednich i pozbawionych poetyckich ozdobników, "urywanych" 
komunikatów. Dzięki zastosowanej technice, walki w Groznym oglądamy niejako 
od środka, stając się ich uczestnikami: 

qTO sa IIIyM, 'ITO sa TbMa, 
BSpbIBOB rylI, )Kap OrHJI. 
EOlIb 11 KpI1K, 'IbJI-TO rrlIOTb, 
S,l.\eCb BOHHa, IIbeTCJI KpOBb. 
CBI1CTOM CTalIb rrpOlIeTI1T, 
Bce B orHe, Bce rOpl1T. 
MI1HoMeT 6beT, He BCTaTb, 
Ha pbIBOK, Ha,l.\O )K,l.\aTb. 
fopo,l.\ MOH, TbI B orHe, 
B MepTBoH, CTpaIIIHOH TI1IIII1He. 

,,3TI1 ,l.\HI1 - He rrosa6bITb"
IIIerr'leM MbI - ,,6y,l.\eM MCTI1Tb . . .  " 

YlIl1I . .\ MpaK, ,l.\bIM PYl1H, 
ropo,l.\ MOH CTalI ,l.\pyrnM. 
I1ylIb IIIalIbHbIX pI1KOIIIeT, 
Be'lHO pJI,l.\OM XOAI1T cMepTb. 
Ha rrpopblB, IIIKBalI OrHJI, 
cHaHrrep BAPyr, y BI1CKa. 
CaMolIeT, salIrr paKeT, 
BeCb B KpOBI1 rrepBbIH CHer 10. 

Cóż za szum, cóż za ciemność 
ryk wybuchów, żar ognia. 
Ból i krzyk, czyjeś wnętrzności, 
tu trwa wojna, leje  się krew. 
Świszcząc, stal przeleci obok, 
wszystko w ogniu, wszystko płonie. 
Siecze moździerz, nie można wstać, 
by się wyrwać, trzeba czekać. 
Miasto moje - tyś w ogniu, 
w martwej i straszliwej ciszy. 

"Tych dni my nie zapomnimy" -
Szepczemy: - "Będziemy się mścić". 
Ulic mrok, ruin dym, 
miasto moje (stało się) inne. 
Rykoszet wściekłych (przypadkowych) kul, 

10 https://www.youtube.com/watch?v=R1bLsRE2L9Y [dostęp: 20.07.20 1 6  r. ] .  
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wiecznie obok chadza śmierć. 
Wyrwać się, ognia fala, 
nagle snajper, tuż przy skroni. 
Samolot, salwa rakiet, 
cały we krwi pierwszy śniegI 1 . 

Inną pieśnią poświęconą Groznemu, w której Mucurajew oddał pierwszeństwo 
nie tyle bezpośrednim emocjom targającym walczącymi żołnierzami, ale obrazo
wi miasta-symbolu, jest kolejny utwór ze wspomnianego albumu, zatytułowany 
rp03HbtU, mbt OepJICall 6paza (Grozny, ty w starciu z wrogiem trwałes) .  W pieśni tej 
stolica staje  się symbolem niezłomnego oporu Czeczenów, a jej losy - skonden -
sowaną metaforą losu i cierpień całego narodu: 

fopo,!\ TeHU u MpaKa, KpOBU u CJIe3, 
CKOJIbKO ropR, )!(eCTOKOCTU TbI rrepeHec. 
fopo,!\ B CMepTU u B MOJIqaHUU rp03HOM CTORJI. 
ITyCTb pa36uTbIM, HO TbI Ha KOJIeHU He BCTaJI! 
( . . . ) 
fP03HbIM, TbI ,!\ep)!(aJI Bpara, 
fP03HbIM, B rrJIaMeHU orHR! 
fP03HbIM, u CeMqaC Tbl rop,!\, 
fOP,!\bIM, KaK u TBOM Hapo,!\! 12 

Miasto cieni i mroku, krwi i łez, 
Ileż nieszczęść i okrucieństw ty zniosłoś. 
W śmierci i milczeniu groźnym miasto stało. 
Niechby i zniszczone, ale nie padło na kolana! 
( . . . ) 
Grozny, ty w starciu z wrogiem trwałeś, 
Grozny, w płomieniu ognia! 
Grozny, nawet teraz jesteś dumny, 
Dumny jak i twój naród. 

Zupełnie inny charakter niż dwie cytowane już pieśni ma natomiast j eden 
z najbardziej znanych i jednocześnie ważniejszych utworów "cyklu groźnieńskie
go"13, zatytułowany!{o6po nOJICaJlO6amb 6 ao (Witamy w piekle) . Tytuł kompozycji 
bezpośrednio nawiązuje do treści malowanych przez Czeczenów na murach Gro
znego napisów, których adresatem byli "witani w piekle" rosyjscy najeźdźcy. Na tle 
całej twórczości Mucurajewa pieśń ta stanowi zdecydowany wyj ątek ze względu na 
triumfalistyczny, a nawet optymistyczny wydźwięk. Utwór poświęcony jest słynne
mu nieudanemu szturmowi czeczeńskiej stolicy w sylwestrową noc z 3 1  grudnia 
1 994 roku na l stycznia 1 995 roku. Akcja miała przynieść Rosjanom szybkie, zde
cydowane zwycięstwo i ostatecznie zakończyć kwestię bezpodstawnej, z punktu 

1 1  Ten oraz kolejne utwory w przekładzie filologicznym autorki artykułu. 
J 2 https://www.youtube.com/watch?v=u]SOcFNm]Sg [dostęp: 20.07.20 1 6  r. ] .  
1 3 To znaczy utworów skupionych wokół tematyki Groznego i walk o stolicę. Termin - K.P. 

1 2 3  



KA M I LA PĄC Z E K  

widzenia Kremla, niepodległości Czeczenii. Szturm skończył się rzezią rosyjskich 
wojsk pancernych rzuconych do ataku wbrew logice sztuki wojennej .  Pierwszego 
dnia 1995 roku miasto w dalszym ciągu było w rękach jego prawowitych "właści
cieli" - Czeczenów, a dla agresorów stało się grobem lub - co najwyżej - obozem 
jenieckim. Data niedoszłego rosyjskiego zwycięstwa miała znaczenie symboliczne, 
co nie bez satysfakcji, a wręcz w szyderczy i pozbawiony sentymentów sposób, 
odnotowuje Mucurajew: 

XOTelIH B fp03HOM BCTpeTHTb HOBbIH ro,ll;, 
I1pHKa3 MHHHCTpa 06 3TOM rrOII)"IHB. 
Ox, na HOąKa! OX, 3TOT HOBbIH ro,ll; ! 
BaM HHKOr,ll;a ero He rr03a6bITb! 

"AlIlIax AK6ap!" - H 6beT rpaHaTOMeT. 
fopelIH TaHKH, a B HHX ropelIH BbI. 
( . . .  ) 
To 6bllI 31I0BemHH, cTpamHbIH HM ypOK, 
l.lT06 OHH 3HaJIH, ąTO )K,ll;eT HX Brrepe,ll;H. 
B TaKHX 60JIX rrpOH,ll;eT eme H ro,ll; 
BOHHbI, B KOTOpOH MbI KOHeąHO rr06e,ll;HM, 
BOHHbI, B KOTOpOH MbI KOHeąHO rr06e,ll;HM14 • 

Chcieliście w Groznym powitać Nowy Rok, 
Taki dostaliście rozkaz od ministra. 
Och, cóż to była za nocka! Jakiż Nowy Rok! 
Nigdy nie uda się wam go zapomnieć! 

"Allah akbar" - i bije granatnik. 
Płonęły czołgi, a w nich płonęliście wy. 
( . . .  ) 
To była dla nich złowieszcza, straszna nauczka, 
By wiedzieli, co jeszcze na nich czeka. 
W takich bojach upłynie jeszcze i rok 
Wojny, w której oczywiście zwyciężymy, 
Wojny, w której oczywiście zwyciężymy. 

Znamienne, że utwór cechuje optymistyczna wizja przyszłości i wiara w zwy
cięstwo, a główne akcenty położone są na pozytywne - z punktu widzenia Czecze
nów - epizody "Sylwestra": zniszczone czołgi przeciwnika, strach i śmierć rosyjskich 
żołnierzy. Po części wynika to z euforycznego upojenia sukcesem militarnym, ale 
wiąże się również z jedną z najważniejszych funkcji pieśni wojennej ,  czyli z podno
szeniem morale żołnierzy - triumf ujęty w formie ekspresyjnego utworu z pewno
ścią to zadanie spełnił. Nie należy również zapominać, że uwiecznienie pamiętnego 

"Sylwestra" w pieśni musiało być dla barda-kronikarza, jakim jest Mucurajew, na
turalną koleją rzeczy, ze względu na wspomniane już współoddziaływanie twórcy 
i kręgu adresatów. Noworoczna noc dla wielu Czeczenów stała się dowodem na 

14 https://www.youtube.com/watch?v=GKvowZ6n9PU [dostęp: 20.07.20 1 6  r. j .  
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to, że nawet nieliczni i stosunkowo słabo uzbrojeni obrońcy, za którymi stoi racja 
moralna, są w stanie zmierzyć się ze zmasowaną agresją imperium. 

Optymistyczne akcenty oraz opiewanie faktycznych zwycięstw militarnych, 
zwycięstw " z  tego świata", to jednak zdecydowany margines twórczości Mucu
raj ewa. W kompozycjach barda o wiele częściej mowa o zwycięstwie wyłącznie 
w wymiarze moralnym, zwycięstwie "nie z tego świata': Taki triumf najczęściej 
łączy się z rzeczywistą, "ziemską

"
, porażką: przegraną bitwą, pacyfikacją wsi, śmier

cią współtowarzyszy broni, rozpaczą rodziców i dzieci. Mucurajew wielokrotnie 
podkreśla to, że tylko prowadząc walkę w myśl czeczeńskiej dewizy "wolność albo 
śmierć': można zrealizować archetyp quonacha (szlachetnego wojownika, rycerza) 
i dokonywać wyborów zgodnych z quonachczałłq, która jest elementem tradycyjnego 
czeczeńskiego systemu etycznego1S• Prawdziwa "czeczeńskość

"
, a także godność, 

chwała i poczucie spełnienia nie zależą od pojedynczych "ziemskich
" 

zwycięstw, ale 
polegają na trwaniu w walce i oporze jednostek oraz narodu, niezależnie od ceny. 

Paradoksalnie zatem manifestem niezłomności i wiary są utwory, w których główny 
akcent pada na cierpienie i zniszczenie, które niesie ze sobą wojna. Przykładem może 
być, niezwykle melancholijny i - na pierwszy rzut oka - pozbawiony wszelkiej nadziei, 
utwór zatytułowany C806ooa (Wolnośc), z albumu Pau noo meH.blO Ca6eJlb (Raj w cie
niu szabel) z 1997 roku. Manifest przywiązania do najważniejszej narodowej wartości, 
jaką jest tytułowa wolność, Mucurajew rozpoczyna od zarysowania przejmującego 
obrazu dziejów Czeczenii, zdeterminowanych imperialnymi zakusami Rosji. Następnie 
przechodzi do swoistego apelu do narodu, przypominając, że tylko trwanie w walce 
o wolność zabezpieczy Czeczenów przed utratą tożsamości, honoru oraz sensu: 

B TpYAHbIH qac BCTaHeM BMeCTe KaK OAHH 
11 AaAHM OTIIOp Bpary. 
[OPAbIM MaJIeHbKHM HapoA 
CMeJIO BCTpeTHT CMepTb B 6010. 
,[(paTbcH AO rrOCJIeAHHX CHJI 
BceM HaM CBbIllIe cYlKAeHo. 
YMHpaH Ha ry6ax JIHllIb OAHO: 

CB060Aa! B03AYX BOJIH He 06HHTb, 
KaK He CTpallIHO yMHpaTb, 
3Ha1O B IIpeArr06eAHbIM qac, 
3Ha1O, BCIIOMHHT Bce o Hac. 

MaTb! B cepA1\e CKpOM CB010 rreqaJIb, 
MOM HapoA, KaK TbI CTpaAaJI. 
3JIO HMrrepHH TepIIH TbI OCJIeII. 
BCTaHb, rOPAbiM MaJIeHbKHM HapOA! 
C6pOCb c CBOHX rrJIeqeM rreqaJIb, 
BCIIOMHH TO, K qeMy TbI llIeJI, O qeM MeqTaJI16 • 

1 5 Zob. L. Ilyasov, The Diversity oj the Chechen Culture: Prom Historical Roots to the Present, 
Moscow 2009, s. 68-73, 77-79. 
1 6 https://www.youtube.com/watch?v=OZOIf8yD4W8 [dostęp: 20.07.20 16  r. l .  
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W godzinę ciężką powstaniemy wszyscy jak jeden 
I damy odpór wrogowi, 
Dumny mały naród śmiało spotka w boju śmierć, 
Bić się do ostatnich sił 
Wszystkim nam jest sądzone. 
Umierając, na ustach mamy tylko jedno: 

Wolność! Powietrza wolą nie objąć, 
Nie jest strasznym ginąć, 
Wiem w godzinę przed zwycięstwem, 
Wiem, wszyscy o nas wspomną. 

Matko! Skryj swoją udrękę w sercu, 
Mój narodzie, jakżeś cierpiał, 
Zło imperium znosząc, ty oślepłeś. 
W stań, dumny mały narodzie! 
Z ramion swoich zrzuć udrękę, 
Wspomnij to, ku czemu dążyłeś, o czym marzyłeś. 

Podobne apele można znaleźć również w utworach o charakterze żałobnym czy 
nawet elegijnym. Należy do nich między innymi - również pochodząca z albumu 
Raj w cieniu szabel - kompozycja /{JlCoxap (Dżochar) , poświęcona pierwszemu 
prezydentowi Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, Dżocharowi Dudajewowi, który 
zginął w zamachu przeprowadzonym przez Rosjanl7• Dotkliwe poczucie osierocenia, 
związane ze stratą ukochanego przywódcy, trauma spowodowana tragedią oraz 
rosnącym bilansem ofiar wojny, przeplata się w utworze Mucurajewa z obietnica
mi wypełnienia duchowego testamentu Dudajewa i kontynuacji walki o wolność, 
które bard składa w imieniu całego narodu: 

qeąHH, yxOJVIT nyąmHe CblHbI, 
Ha cMepTb, HHoro HeT rryTH. 
)J;)I(oxap, MbI TBOH 3aBeT HcrronHHM, 
Km!:ą 3a cBo60AY He YMonKHeT, 
oe3 BO)l(aKa oCTanHcb BonKH, 
MHp cpa3y cTan ApyrHM. 

CTonbKo neT, BMecTe MbI, 
qpe3 60nb H CMepTb, K cBo6oAe rrmH. 
E�e ąyTb-ąyTb H 6nH30K CBeT, 
11 Te6H BAPyr c HaMH HeT, 
CTonbKo AonrHX TPYAHbIX neT. 
qeąHH, TBOH pbIAaIOT ropbI, 
)J;)I(oxap, HapoA To6ou: BeAoMbIU:, 
B MonHTBe o6p�aeT B30pbI, 
Annax, ero BepHHI8• 

Czeczenio, odchodzą najlepsi synowie, 
Na śmierć, nie ma innej drogi. 
Dżochar, testament twój my wypełnimy, 

17 Trzech kolejnych prezydentów republiki również. 
1 8 https://www.youtube.com/watch?v=ZwZ1 S4rEthw [dostęp: 20.07.20 1 6  r. ) .  
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Zawołanie "Za wolność" nie umilknie, 
Bez wilka-przewodnika zostały wilki, 
Odmienił się wnet świat. 

Tyle lat razem z tobą, 
Przez ból i śmierć szliśmy ku wolności. 
Jeszcze tylko trochę, już bliska światłość, 
I wnet cię z nami nie ma, 
Tyle długich trudnych lat. 
Czeczenio, twoje góry łkają, 
Dżochar, naród tobą oświecony, 
W modlitwie kieruje spojrzenia, 
Allahu, wróć go nam. 

Ofiara z własnego życia nie może być traktowana wyłącznie w charakterze 
porażki, ale jest zwycięstwem w wymiarze moralnym również z innego powo
du - poległego w walce szahida, czyli męczennika, czeka raj. Nawet w epitafium 
fallepeH naJrtHmu (Galeria pamięci) z albumu J1m,uallllax, Caobl Hac :JICoym (In
szallah, czekają. na nas Ogrody) z 2001 roku, poświęconym poległym przyjaciołom 
i współtowarzyszom broni, Mucurajew nie tylko opisuje szczegółowo tragiczne 
okoliczności ich śmierci i daje  wyraz bolesnej stracie, ale rysuje również obraz 
raju i życia wiecznego, a nawet specyficznej odmiany "obcowania świętych". Ból 
i cierpienie są domeną żywych, ale oddanie i poświęcenie idei wolności ojczyzny 
wykracza poza granice światów, jest zresztą jedną z cnót, dzięki której polegli 
osiągnęli raj oraz stali się bliskim i aktualnym wzorem do naśladowania: 

C IIpopOKaMH B O}:\HOM pH}:\y IIIaxH}:\bI, 
li HM 06eII\aH ropH30HT rrOKOH, 
OHH Be}:\b He XOTHT yiłTH H3 CTpOH, 
BothWB AlInaxa rrpH3bIBaH K 6010, 
CBoHX }:\py3eH ( . . .  ) 19. 

Szahidzi w jednym rzędzie z Prorokami, 
I im obiecany jest horyzont pokoju, 
Oni przecież nie chcą opuścić szeregów, 
Wojowników Allaha nawołując do boju, 
Swoich przyjaciół ( . . .  ) . 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że postrzeganie cierpienia, śmierci i emocji 
z nimi związanych, w kontekście zadośćuczynienia czeczeńskim etosom i archetypom 
(jak w Wolności i Dżocharze) oraz w perspektywie wiecznej nagrody (jak w Galerii 
pamięci), nie neguje ani nie spycha na margines jednej z najważniejszych dominant 
emocjonalnych przewijających się przez całą twórczość Mucurajewa - poczucia tra
giczności losu całego narodu. Dramatyczne wydarzenia I wojny czeczeńskiej często 
są tylko punktem wyjścia dla swego rodzaju geopolitycznej i metafizycznej refleksji 

19 https://www.youtube.com/watch?v=gqYwlezW8-Q [dostęp: 20.07.20 1 6  r.j .  
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nad losem Czeczenii i Czeczenów. Mucurajew wspomina dziewiętnastowieczne 
wojny kaukaskie, wcielenie do Związku Sowieckiego oraz deportację całego narodu 
w 1944 roku do Kazachstanu. Zadaje również pytania, które w świetle aktualnej 
sytuacji w Czeczenii oraz neoimperialnej polityki Rosji pozostają wciąż aktualne: 

I1 KTO OTBen'IT HaM: 3a tITO? 
3a 'ITO Hac Be'lHO y6HBaIOT? 
CTapHK, ,!\HTH - HM Bce pasHO, 
Hac 3a JIIO,!\eH-TO He C'lHTaIOT. 
( Qe'lHH 8 oZHe)20 

I kto odpowie nam: za co? 
Za co nas wiecznie zabijają? 
Starzec, dziecko - im wszystko jedno, 
Za ludzi nas nie uważają. 
(Czeczenia w ogniu) 

B 'leM BHHoBaT npocToH Hapo,!\, 
'ITo 6bIJI npe,!\aH orHIO H CTaJIH? 
MbI BHHoBaTbI JIHIIIb B O,!\HOM, 
qTO Ha KOJIeHH MbI He BCTaJIH. 
(Bemep c806o0bl)21 

Czym zawinił prosty naród, 
Że został wydany ogniowi i stali? 
Jesteśmy winni tylko jednego, 
Nie padliśmy na kolana. 
( Wiatr wolności) 

Wydawałoby się, że pytania te, jak wiele innych dotyczących sensu cierpienia 
i przemocy, muszą pozostać bez odpowiedzi, ale Mucurajew stara się dostrzec w tra
gicznych doświadczeniach pewną celowość. Wyjaśnienie, którego udziela w utworze 
BOJlb (Ból) z albumu Tbt MycyJlbMaHUH Uesteś muzułmaninem) z 1 998 roku, niech 
stanowi pointę niniejszego artykułu oraz emocji walczących Czeczenów - z rzadka 
euforycznych, częściej - zrozpaczonych, ale przede wszystkim - niezłomnych: 

BOJIb, rryCTb OCTaHeTCH BeKa, 
QTo6bI nOMHHTb HaM Bcer,!\a, 
QTo6 cBo6o,!\OH ,!\opmKHTb, 
QTo6 MbI 3HaJIH, KaK HaM )f(HTb, 
KaK no )f(H3HH HaM npoHTH, 
HaM HH'ITO HeJIb3H 3a6bITb: 
KpHK o nOMo�H H KpOBb22• 

20 W: l106po nOJ/CaJl08amb 8 ao, 1 995, https:/lwww.youtube.com/watch?v=ZBygxX2GzOQ 
[dostęp: 20.07.20 1 6  r.j .  
2 1 Tamże, https://www.youtube.com/watch?v=CYT8BX8YjQO [dostęp: 20.07.20 1 6  r. j .  
22 https://www.youtube.com/watch?v=H5TliHifwpg [dostęp: 20.07.20 1 6  r.j .  
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Ból, niech zostanie (z nami) przez wieki, 
Byśmy na zawsze pamiętali, 
Byśmy wolność cenili (strzegli) , 
Byśmy wiedzieli, jak mamy żyć, 
Jak przez życie mamy przejść, 
Nie wolno nam niczego zapomnieć: 
Krzyku o pomoc i krwi. 

SUMMARY 

EUPHORIC, DESPAIRING, STOUTHEARTED. CHECHEN BARD TIMUR MUTSURAYEV'S 
WAR SONGS AS A CHRONI CLE OF HOPE AND TRAUMA 

Timur Mutsuraev is a contemporary Chechen bard. He was a participant and 'chronicIer' 
of the First Chechen War. His works are considered to be a symbol of Chechen struggle 
for independence. One of the most important Mutsuraev's compositions are war songs (or 
'frontline' songs) written on the basis of authentic situations. These compositions not only 
are the artistic account of real facts but also they can be perceived as emotional and highly 
persuasive 'proclamations' to the Chechen fighters. They answered psychological needs of the 
defenders and facilitated dealing with traumatic war experiences. In Mutsuraev's songs we 
can find a whole range of different emotions - euphoric satisfaction of victories and despair 
resulting from death and war destruction. Regardless of a dominating emotion (either posi
tive or negative), each composition glorifies self-sacrifice for homeland according to Chechen 
honor system and Allah's will. 

KEY WORDS: Chechen-Russian conflict, Chechen war song, guitar poetry, patriotism 
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