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[Z francuskiej strony]

Gdzie pochować 
terrorystów

Anna Pamuła

Ostatnio usłyszałam od kolegi, że w odróżnieniu od dżihady-
stów Breivik to nie zdrajca. To „swój, który zabił naszych 
w obronie przed obcymi”, a „zamachowcy w Paryżu to obcy, 
którzy zaatakowali naszych”. Od razu mu przypomniałam, 

że większość europejskich dżihadystów to Francuzi, Belgowie, Anglicy 
i tak dalej. Popatrzył na mnie drwiąco. – A czy wiesz, że jedna trze-
cia ofiar w Nicei to byli Arabowie? Czyli według twojego podziału nie 
„nasi” – drążyłam. Był zaskoczony, ale i tak wiem, że go nie przeko-
nałam. Myślałam o tym znów w kontekście pochówku terrorystów 
w Europie. 

Zaczęło się od Mohameda Meraha, który w 2012 roku zastrzelił 
najpierw trzech wojskowych, a potem troje żydowskich dzieci i ojca 
dwojga z nich. Kilka dni później został zabity przez francuską policję. 
Kwestia jego pochówku wzburzyła Francuzów. Najpierw postanowiono 
wysłać go do Algierii, skąd pochodził jego ojciec, ale się okazało, że 
Merah nie miał podwójnego obywatelstwa. Był po prostu Francuzem. 
Rząd algierski go zresztą nie chciał, uznając, że to sprawa „francusko-
-francuska”. Nie chciał go także mer Tuluzy, skąd pochodził terrorysta. 
Dzięki interwencji Sarkozy’ego został w końcu pod osłoną nocy pocho-
wany na obrzeżach miasta. Jego grób nie został podpisany w obawie 
przed profanacją lub powstaniem miejsca kultu. Ten sam problem 
pojawił się po styczniowych atakach w Paryżu. Zwłoki Amedy’ego 
Coulibaly’ego, zamachowcy z supermarketu Hyper Cacher, były już na 
pokładzie samolotu do Bamako, gdy tuż przed odlotem wydano rozkaz 
odwiezienia ich z powrotem do paryskiej kostnicy. Rząd Mali posta-
nowił jednak nie przyjąć Coulibaly’ego, bo wyszło na jaw, że nie miał 
malijskiego obywatelstwa. Pochowano go w tajemnicy na podparyskim 
cmentarzu. Bracia Kouchai, odpowiedzialni za zamachy w redakcji 
„Charlie Hebdo”, także spoczęli we francuskiej ziemi, mimo sprzeciwu 
merów miejscowości, z których pochodzili. Politycy bali się pielgrzymek 
na groby „bojowników”, choć salafici podobno nie lubią sanktuariów 
i chowają zmarłych w nieoznaczonych mogiłach. Po tym jak Merah 
stał się idolem pewnej grupy francuskich nastolatków (i jest nim do tej 
pory), wszystko wydało im się możliwe. 

Riva Kastoryano, turecka badaczka kwestii pochówku terrorystów, 
powiedziała mi, że żałuje napisania książki na ten temat. Wszyscy pytali, 
po cholerę to robi. Kogo obchodzi, jak pochować tych skurwysynów? 
Niech zdechną, mówili profesorowie. Niektórzy nawet zarzucili jej 
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prowokację i brak etyki. Jedna osoba celnie zauważyła, że temat jest zbyt świeży, a jej praca 
zostanie doceniona dopiero po latach. Szkoda, bo przecież sposób chowania zmarłych 
wiele mówi o danym społeczeństwie. We Francji skala sporu wokół pogrzebu terrory-
stów wskazuje na to, że wiele osób zdaje się myśleć jak mój znajomy – to obcy atakujący 
„naszych”. Według Kastoryano to nie tylko kwestia tożsamości, bo dżihadyści nie wal-
czą o terytorium. Bliżej im do anarchistów. Marzenie o kalifacie nie jest terytorialne, ale 
kontrsystemowe. Za snajperem z Las Vegas czy pilotem Lufthansy, który roztrzaskał się 
w samolocie ze 150 osobami na pokładzie, nie stoi żadna ideologia – nie ma więc obawy,  
że miejsce ich pochówku stanie się terenem konfliktu. 

Jak będzie z polskimi dżihadystami? Czy Polacy pozwolą na ich pogrzeb, jeśli ciała 
zostaną zwrócone rodzinom? Podobno Hiszpanie jako naród katolicki mają większe zro-
zumienie dla rodziny terrorystów, dla matek, które chcą po prostu pochować swoje dzieci. 
Mój znajomy, specjalista od terroryzmu, powiedział, że pochówek powinien odbywać się 
w spokoju, bo to już jest kwestia rodziny, a nie społeczeństwa, co powinno się uszanować. 
Dla Amerykanów terroryści to wrogowie narodu – prochy Bin Ladena zostały wyrzucone 
do morza, by zniknął na zawsze. Został ukarany pośmiertnie, jak zamachowcy palestyńscy 
w Izraelu. W trakcie drugiej intifady, gdy zaczęły mnożyć się zamachy samobójcze, rozwa-
żano rozwieszenie w autobusach siatek wypełnionych wieprzowym smalcem – przez to 
pojazdy byłyby nieczyste, a zamachowcy nie chcieliby w nich ginąć. W Moskwie po ataku 
na teatr na Dubrowce w 2002 roku ciała terrorystów zostały podobno pochowane w skó-
rach świń. Czy jeśli nie pozwolimy na pochówek, to może to być dla terrorystów nauczka? 
Kara albo środek perswazji? Czy pielgrzymki nie będą odbywać się mimo to – tylko że na 
szyfrowanych stronach internetu? |
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